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Pierwszego października 2018 roku zaczęły obowiązywać 
znowelizowane przepisy Ustawy o rachunkowości, 
na nowo regulujące kwestie dotyczące sporządzania 
sprawozdań finansowych. W myśl nowych przepisów, 
sprawozdania finansowe sporządzone po  
30 września 2018 roku muszą być sporządzane  
w formie elektronicznej, tj. w strukturach logicznych 
w formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
Nowe przepisy nie zmieniają zakresu danych 
zamieszczanych w sprawozdaniach finansowych. 
Poza tym, że sprawozdania finansowe muszą być 
sporządzane w ustrukturyzowanej formie, muszą być 
także zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości 
– podpisane elektronicznie, tj. opatrzone podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu, albo profilu zaufanego 
ePUAP.

15-go lutego br. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) 
udostępniła podatnikom wypełnione zeznania PIT-37 
i PIT-38, które urzędnicy po raz pierwszy sporządzili 
sami, w oparciu o dane z PIT-11, PIT-8C, zeszłoroczne 
zeznania podatkowe oraz rejestry krajowe – głównie 
ZUS i PESEL. Podatnicy mają czas do 30 kwietnia br. 
na zapoznanie się z przygotowanymi przez skarbówkę 
zeznaniami podatkowymi, ewentualne modyfikacje lub 
na odrzucenie przygotowanego zeznania i rozliczenie 
się samodzielne. Brak wprowadzenia zmian przez 
podatników będzie traktowany jako tzw. automatyczna 
akceptacja dokumentu otrzymanego od KAS.

03.03.2019
Wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/237 z dnia 8.02.2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 
przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28”.

03.03.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

05.03.2019 Złożenie deklaracji VAT-14 za luty 2019 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia 
paliw silnikowych.

07.03.2019 Wpłata podatku w formie karty podatkowej za luty 2019 r.

Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej 
osobie prawnej z tytułu wymienionych w art. 21 ust.1 i art. 22 ust.1 ustawy o PDOP.

Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w luty 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT).

Przekazanie podatnikom informacji CIT-7.

10.03.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

11.03.2019 Wpłata składek ZUS za luty 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2019 r.

15.03.2019 Wpłata składek ZUS za luty 2019 r. – pozostali płatnicy (z wyłączeniem osoby fizyczne opłacających składki za siebie oraz 
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Wpłata I raty podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego – osoby fizyczne.

Wpłata podatku od nieruchomości i leśnego za marzec 2019 r., I raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki 
organizacyjne oraz nieposiadające osobowości prawnej.

17.03.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

20.03.2019 Wpłata za luty 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.

Wpłata za luty 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za luty 2019 r. przez płatników, o których mowa w art.41 ustawy o PDOF, pobranych zaliczek na podatek  
dochodowy od zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za luty 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata za luty 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa  
w art. 24b ustawy PDOP w art. 30g ustawy o PDOF.

Wpłata za luty 2019 r. na PFRON.

24.03.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

25.03.2019 Wpłata podatku VAT za luty 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wpłata podatku akcyzowego za luty 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Złożenie informacji podsumowującej za luty 201 9r. o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

Złożenie informacji podsumowującej za luty 2019 r. w obrocie krajowym.

Złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2019 r

Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty 2019 r.

31.03.2019 Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny  
z kalendarzowym.
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Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione.
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