
Lipiec 2021
outsourcing finansowo-księgowy

Uwaga!

Ważne interpretacje indywidualne w sprawie 
VAT od kart sportowych!

Czy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT, 
jeśli kupił karty sportowe dla pracowników 

częściowo sfinansowane spoza środków ZFŚS? Czy 
musi ewidencjonować przekazanie kart sportowych 
na kasie fiskalnej, jeśli pracownicy dopłacają część 

ceny?

Więcej na ten temat znajdziecie na naszym blogu:
https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/06/21/alert-
wazne-interpretacje-indywidualne-w-sprawie-vat-

od-kart-sportowych/

“W biznesie nie dostajesz tego, na co zasługujesz. 
Dostajesz to, co wynegocjujesz”

Cehster Karass

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

1.07.2021
Obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania na kasach online 
przez podatników świadczących usługi: kosmetyczne, 
fryzjerskie, budowlane, prawnicze, opieki medycznej, wstępu do 
obiektów sportowych i klubów fitness.

5.07.2021
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT 
w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw 
silnikowych za czerwiec 2021 roku.

7.07.2021
• Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej 

za czerwiec 2021 roku.
• Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 

pobranego w czerwcu 2021 roku od należności wypłaconych 
zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 
7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tj. 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 czerwcu 2021 roku 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 czerwcu 2021 roku.

• Złożenie deklaracji o wysokości dochodu 
z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za czerwiec 
2021 roku oraz wpłata podatku należnego wynikającego 
z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 roku do 
czerwca 2021 roku – jeżeli do utraty składnika majątku 
doszło w czerwcu 2021 roku.

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

https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/06/21/alert-wazne-interpretacje-indywidualne-w-sprawie-vat-od-kart-sportowych/
https://grantthornton.pl/usluga/outsourcing-finansowo-ksiegowy/


Warto przeczytać!

Korekta JPK_VAT bez czynnego żalu?

Resort Finansów przygotował projekt przepisów, 
zgodnie z którym nie będzie już trzeba składać 

czynnego żalu, jeśli przedsiębiorca wychwyci błąd 
w pliku JPK_V7 oraz następnie go skoryguje.

Więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie:
https://grantthornton.pl/publikacja/korekta-

jpk_vat-bez-czynnego-zalu/

12.07.2021
• Wpłata składek ZUS za czerwiec 2021 roku – osoby fizyczne 

opłacające składki wyłącznie za siebie.
• Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2021 roku.

15.07.2021
• Wpłata składek ZUS za czerwiec 2021 roku – 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 
lipiec 2021 roku – osoby prawne, jednostki organizacyjne 
oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

• Wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej 
w II kwartale 2021 roku.

• Wpłata do PPK za czerwiec 2021 roku.
• Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych przez jednostki 

kontynuujące działalność.
• Roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe 

dokumenty składane przez jednostki objęte wpisem do KRS.
• Roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe 

dokumenty składane przez jednostki nieobjęte wpisem do 
KRS.

• Roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe 
dokumenty składane przez spółdzielnie objęte obowiązkiem 
badania rocznych sprawozdań finansowych.
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20.07.2021 c.d.
• Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy 
o pdop, jeżeli w czerwcu 2021 roku 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 czerwcu 2021 roku utraciła prawo do 
zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy 
o pdop.

• Wpłata za czerwiec 2021 roku zaliczki na podatek przez 
spółkę nieruchomościową/przedstawiciela 
podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, 
o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof
i w art. 26aa ust. 1 lub 2 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 w grudniu 
2020 r.; termin ten dotyczy płatników, którzy 
ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne 
z powodu COVID-19 prowadzących na 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 na PFRON za czerwiec 2021 roku.

20.07.2021
• Wpłata za czerwiec 2021 roku miesięcznej zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób 
prawnych.

• Wpłata za czerwiec 2021 roku pobranych zaliczek od 
przychodów ze stosunku pracy.

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

• Wpłata za czerwiec 2021 roku ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.

• Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 
i od osób prawnych za II kwartał 2021 roku.

• Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 
II kwartał 2021 roku.

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

https://grantthornton.pl/publikacja/korekta-jpk_vat-bez-czynnego-zalu/


Warto przeczytać

Czy Polski Ład przyniesie wyczekiwane przez 
wielu podatników grupy VAT?

Jedną z obietnic programu gospodarczego Polski 
Ład jest wprowadzenie do ustawy o VAT 

uproszczenia – tzw. grupy VAT. Co to jest „grupa 
VAT” oraz czego mogą się spodziewać podatnicy?

Więcej na ten temat znajdziecie na naszym blogu:
https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/06/07/czy-

polski-lad-przyniesie-wyczekiwane-przez-wielu-
podatnikow-grupy-vat/

26.07.2021
• Wpłata podatku VAT za czerwiec 2021 roku.
• Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za czerwiec 

2021 roku.
• Złożenie JPK_V7M za czerwiec 2021 roku.
• Przesłanie pliku JPK_V7K za czerwiec 2021 roku (część 

ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec 2021 
roku (część deklaracyjna)

• Wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2021 roku oraz 
złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

• Przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych 
wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 
2021 roku.

• Złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela 
podatkowego za czerwiec 2021 roku.

• Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących 
dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych 
pracowników za czerwiec 2021 roku.

• Rozliczenie podatku cukrowego należnego za czerwiec 
2021 roku.

• Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za czerwiec 
2021 roku.
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Chcesz być zawsze na bieżąco?
Szukaj nas w mediach 
społecznościowych:

https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/06/07/czy-polski-lad-przyniesie-wyczekiwane-przez-wielu-podatnikow-grupy-vat/
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
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