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Resort finansów w niedawno opublikowanym 
komunikacie przestrzegł przedsiębiorców przed 
korzystaniem z ofert kupna-sprzedaży fikcyjnych 
kosztów. Zapewnił, że wspólnie z Krajową Administracją 
Skarbową na bieżąco monitoruje internetowe oferty 
dotyczące pustych faktur i jest w stanie szybko wykryć 
próbę oszustwa. Wykorzystuje do tego pliki JPK_VAT  
oraz dane nadsyłane przez System Teleinformatyczny 
Izby Rozliczeniowej (m.in. odnośnie stanu kont 
bankowych).

Warto wiedzieć: Ministerstwo Finansów, do końca 
października bieżącego roku, wydłużył termin składania 
zeznań podatkowych CIT-8 przez podatników, którzy 
spełniają poniższe warunki:
– ich rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. 

i zakończy się przed 1 lipca 2019 r.,
– osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku 

na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz
– nie byli obowiązani w roku podatkowym, za który 

ma być złożone zeznanie, do sporządzenia określonych 
deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich 
przepisach ustawy o PIT.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 marca 2019  roku 
dotyczące wydłużenia terminu składania zeznania CIT-8 
zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 549  
w dniu 22 marca br., a weszło w życie dzień później  
(tj. 23 marca br.).

01.04.2019
Przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego 
dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa 
się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty.

01.04.2019
Przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego 
od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości 
uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R.

01.04.2019 Zgłoszenie do ZUS danych za 2018 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA).

01.04.2019 Uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 r.

05.04.2019 Złożenie deklaracji VAT-14 za marzec 2019 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego 
nabycia paliw silnikowych.

07.04.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

08.04.2019 Wpłata podatku w formie karty podatkowej za marzec 2019 r.

08.04.2019 Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej 
osobie prawnej z tytułu wymienionych w art. 21 ust.1 i art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP.

08.04.2019 Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w 03.2019 od dochodów z dywidend oraz innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT),

08.04.2019 Przekazanie podatnikom informacji CIT-7.

10.04.2019 Wpłata składek ZUS za marzec 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

10.04.2019 Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2019 r.

15.04.2019 Wpłata składek ZUS za marzec 2019 r. – pozostali płatnicy (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki za siebie 
oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

15.04.2019 Wpłata podatku od nieruchomości i leśnego za kwiecień 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz 
nieposiadające osobowości prawnej.

20.04.2019 Wpłata za marzec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.

20.04.2019 Wpłata za marzec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

20.04.2019 Wpłata za marzec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PDOF, pobranych zaliczek na podatek 
dochodowy od zryczałtowanego podatku dochodowego.

20.04.2019 Wpłata za marzec 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

20.04.2019 Wpłata za I kwartał 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

20.04.2019 Wpłata za marzec 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa  
w art. 24b ustawy o PDOP i w art. 30g ustawy o PDOF.

20.04.2019 Wpłata za marzec 2019 r. na PFRON.

21.04.2019 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

22.04.2019

25.04.2019 Wpłata podatku VAT za marzec 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

25.04.2019 Wpłata podatku VAT za I kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K.

25.04.2019 Wpłata podatku akcyzowego za marzec 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

25.04.2019 Złożenie informacji podsumowującej za marzec 2019 r. o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

25.04.2019 Złożenie informacji podsumowującej za marzec 2019 r. w obrocie krajowym.

25.04.2019 Złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2019 r.

25.04.2019 Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec 2019 r.

30.04.2019 Złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2018 r. (PIT-36, 
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty.

30.04.2019
Rozliczenie podatku od dochodów osiąganych z tytułu działalności prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
na podstawie zezwolenia – formularz SSE-R (załącznik do PIT-36).

30.04.2019 Złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego 
otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A.

30.04.2019 Przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za 2018 r. przez podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia.
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Odwiedź blog ekspertów Grant Thornton 
http://ksiegowoscjestsexy.blog/  

Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces,  
oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję.

Peter Drucker

Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.




