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Uwaga!

Polski Ład - sprawdź czy stracisz czy 
skorzystasz na proponowanych zmianach!

Zależnie od tego, czy pracujesz w oparciu o umowę 
o pracę czy samozatrudnienie oraz od tego ile 
zarabiasz, na programie Polski Ład stracisz lub 

skorzystasz. Do której grupy należysz?

Więcej na ten temat znajdziecie na naszym blogu:
https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/05/17/polski-

lad-sprawdz-czy-stracisz-czy-skorzystasz-na-
proponowanych-zmianach/

„Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Możesz wzrastać 
tylko, jeśli jesteś gotów czuć się dziwnie 

i niekomfortowo próbując czegoś zupełnie dla 
Ciebie nowego. ‘’

Brian Tracy

Odwiedź blog ekspertów Grant Thornton:
http://ksiegowoscjestsexy.blog/

7.06.2021
• Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT 

w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw 
silnikowych za maj 2021 r.

• Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej 
za maj 2021 r.

• Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w maju 2021 r. od należności wypłaconych 
zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 
7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (wpłaconych na rzecz 
podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub 
w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 
21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

• Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w maju 2021 r. od dochodów z dywidend oraz 
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

• Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku 
od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret
pierwsze ustawy o pdop powstałego w maju 2021 r.

• Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z 
niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za maj 2021 r. 
oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji 
złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do maja 2021 r. 
- jeżeli do utraty składnika majątku doszło w maju 2021 r.

• Złożenie deklaracji o wysokości dochodu 
z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za maj 2021 r. oraz 
wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji.

10.06.2021
• Wpłata składek ZUS za maj 2021 r. - osoby fizyczne 

opłacające składki wyłącznie za siebie.
• Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2021 r.

https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/05/17/polski-lad-sprawdz-czy-stracisz-czy-skorzystasz-na-proponowanych-zmianach/
https://e-sf.grantthornton.pl/


Warto przeczytać!

Nowoczesna i antydyskryminacyjna polityka 
płacowa cz. 2

Jaki powinien być regulamin wynagradzania 
zabezpieczający interesy pracowników 

i pracodawców? Jak wartościować stanowiska 
pracy i dlaczego warto to robić?

O tym wszystkim piszemy w naszym najnowszym 
Purpurowym Informatorze, do którego lektury 

serdecznie zapraszamy!
https://grantthornton.pl/publikacja/nowoczesna-i-

antydyskryminacyjna-polityka-placowa-cz-2/

15.06.2021
• Wpłata składek ZUS za maj 2021 r. - pozostali płatnicy 

składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających 
składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych).

• Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 
czerwiec 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne 
oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

• Wpłata do PPK za maj 2021 r.

21.06.2021
• Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową 

grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za maj 
2021 r.

• Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 
podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, 
jeżeli w maju 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym 
w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w maju 2021 r. utraciła 
prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy 
o pdop.

• Wpłata za maj 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę 
nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki 
nieruchomościowej od dochodu ze zbycia praw spółki 
nieruchomościowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy 
o pdof i w art. 26aa ust. 1 ustawy o pdop oraz przesłanie 
podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio 
PIT-ISN i CIT-ISN.

• Wpłata zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego podatku 
dochodowego, pobranych od podatników przez płatników 
w listopadzie 2020 r.; termin ten dotyczy płatników, którzy 
ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 
COVID-19 prowadzących na dzień 30 września 2020 r. 
pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według 
PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, 
który został wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia 
terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na 
podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku 
dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054).

• Wpłata za maj 2021 r. na PFRON.
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21.06.2021 c.d.
• Wpłata za maj 2021 r. miesięcznej zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób 
prawnych.

• Wpłata za maj 2021 r. pobranych zaliczek od 
przychodów ze stosunku pracy.

• Wpłata za maj 2021 r. przez płatników, o których 
mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek 
na podatek dochodowy lub zryczałtowanego 
podatku dochodowego.

• Wpłata za maj 2021 r. ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.

Chcesz być zawsze na bieżąco?
Szukaj nas w mediach 
społecznościowych:

https://grantthornton.pl/publikacja/nowoczesna-i-antydyskryminacyjna-polityka-placowa-cz-2/
https://www.facebook.com/GrantThorntonPL/
https://www.linkedin.com/company/grant-thornton-poland/
https://www.instagram.com/grant_thornton_polska/
https://twitter.com/GrantThorntonPL
https://www.youtube.com/user/GrantThorntonPL


Warto przeczytać

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą ubiegać się 
o nr PESEL do celów podatkowych

Dzięki zmianom przepisów cudzoziemcy łatwiej 
rozliczą się z urzędem skarbowym, a płatnicy będą 

mogli wywiązać się z obowiązku wskazywania 
identyfikatora podatkowego pracowników –

cudzoziemców, uprawnionych do posługiwania się 
nr PESEL do celów podatkowych.

Więcej na ten temat znajdziecie na naszym blogu:
https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/05/07/od-1-

czerwca-cudzoziemcy-moga-ubiegac-sie-o-nr-pesel-
do-celow-podatkowych/

25.06.2021
• Wpłata podatku VAT za maj 2021 r.
• Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za maj 2021 r.
• Przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2021 r.
• Przesłanie pliku JPK_V7K za maj 2021 r. (część 

ewidencyjna)
• Wpłata podatku akcyzowego za maj 2021 r. oraz 

złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.
• Przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych 

wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za maj 
2021 r.

• Złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela 
podatkowego za maj 2021 r.

• Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących 
dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych 
pracowników za maj 2021 r.

• Rozliczenie podatku cukrowego należnego za maj 2021 r.
• Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za maj 2021 r.
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30.06.2021
• Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 

2020 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny 
z rokiem kalendarzowym. 

• Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne 
prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację 
zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj 2021 r.

• Przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania za 2020 r. 
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 
przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych 
(CIT-8, CIT-8AB - wraz z załącznikami), których rok 
podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 
28 lutego 2021 r., i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty 
do zapłaty.

https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/05/07/od-1-czerwca-cudzoziemcy-moga-ubiegac-sie-o-nr-pesel-do-celow-podatkowych/
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