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Uwaga!

3 miesiące więcej na sprawozdania finansowe 
od MF!

Ministerstwo Finansów poinformowało właśnie, że 
zdecydowało się wydłużyć termin na sporządzanie 
sprawozdań finansowych – w przypadku jednostek 
sektora prywatnego i organizacji non-profit o trzy 

miesiące, a w przypadku jednostek sektora 
finansów publicznych o miesiąc.

Szczegóły na naszym blogu: 

https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/03/22/alert-
3-miesiace-wiecej-na-sprawozdania-finansowe-od-

mf/

“Moje zainteresowanie życiem bierze się z stawiania 
przed sobą wielkich, wydawałoby się 

nieosiągalnych wyzwań i próby ich pokonania.” 
Richard Branson

6.04.2021
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT 
w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw 
silnikowych za marzec 2021 r.

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

7.04.2021
• Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej 

za marzec 2021 r.
• Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 

pobranego w marcu 2021 r. od należności wypłaconych 
zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 
7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o PDOP (tu: 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 marcu 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 marcu 2021 r.

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

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

12.04.2021
• Wpłata składek ZUS za marzec 2021 r. - osoby fizyczne 

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

https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/03/22/alert-3-miesiace-wiecej-na-sprawozdania-finansowe-od-mf/
https://e-sf.grantthornton.pl/


Warto przeczytać!

W obliczu trzeciej fali pandemii i w sercu akcji PIT 
2021 resort finansów przypomina, że wiele spraw 

z urzędem skarbowym można załatwić online, m.in. 
przez serwis e-Urząd Skarbowy dostępny na 

podatki.gov.pl.

Szczegóły na naszym blogu: 

https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/03/24/mf-zacheca-
do-korzystania-z-e-urzedu-skarbowego-i-umawiania-

wizyt-na-podatki-gov-pl/

15.04.2021
• Wpłata składek ZUS za marzec 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 
kwiecień 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne 
oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

• Wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej 
w I kwartale 2021 r.

• Wpłata do PPK za marzec 2021 r.

20.04.2021
• Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
• Wpłata za marzec 2021 r. pobranych zaliczek od 

przychodów ze stosunku pracy.
• Wpłata za marzec 2021 r. przez płatników, o których mowa 

w art. 41 ustawy o PDOF, pobranych zaliczek na podatek 
dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

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

• Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2021 r.

• Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
za I kwartał 2021 r.

• Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową 
grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za marzec 
2021 r.

• Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 
podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP, 
jeżeli w marcu 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 marcu 2021 r. utraciła 
prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy 
o PDOP.

• Wpłata za marzec 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 za marzec 2021 r. na PFRON.
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21.04.2021
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.

Chcesz być zawsze na 
bieżąco?

Szukaj nas w mediach 
społecznościowych:

https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/03/24/mf-zacheca-do-korzystania-z-e-urzedu-skarbowego-i-umawiania-wizyt-na-podatki-gov-pl/
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

Dostęp do profesjonalistów z całego świata, wysoka 
elastyczność prowadzenia biznesu i spokojny sen –

to tylko cześć korzyści, jakie biznesowi oferuje 
outsourcing – zwłaszcza teraz. W pandemicznej 

rzeczywistości wielu przedsiębiorców na nowo go 
odkrywa, szukając podstawowej zalety, jaką 

zapewnia: redukcję kosztów.

Jakie korzyści można zyskać dzięki zatrudnieniu 
profesjonalnej firmy outsourcingowej?

Dlaczego korzyści finansowe wróciły na szczyt 
cenionych przez biznes zalet outsourcingu?

Szczegóły na naszej stronie:

https://grantthornton.pl/publikacja/korzysci-z-
outsourcingu-w-pandemicznej-rzeczywistosci/

26.04.2021
• Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.
• Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2021 r.
• Przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2021 r.
• Przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2021 r. (część 

ewidencyjna i deklaracyjna).
• Wpłata podatku akcyzowego za marzec 2021 r. oraz złożenie 

deklaracji dla podatku akcyzowego.
• Przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych 

wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 
2021 r.

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

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

• Rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2021 r.
• Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za marzec 

2021 r.
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30.04.2021
• Złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2020 r. 

(PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty.
• Złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu 

rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A.
• Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację 

zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2021 r.
• Przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

sprawozdania finansowego za 2020 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących 
księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia.

https://grantthornton.pl/publikacja/korzysci-z-outsourcingu-w-pandemicznej-rzeczywistosci/
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