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Uwaga!

Uszczelnienie VAT w e-commerce

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy 
o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest 
dostosowanie polskich przepisów do Unijnych 

wytycznych dot. VAT e-commerce. Zmiany mają być 
szczególnie widoczne w handlu elektronicznym 

i imporcie przesyłek spoza UE. Zmiany mają na celu 
ułatwienie rozliczeń VAT w transgranicznym handlu 
elektronicznym między przedsiębiorcami (B2B) oraz 

konsumentami (B2C).

Więcej na ten temat znajdziecie na naszym blogu: 
https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/04/20/uszcze

lnienie-vat-w-e-commerce/

„Jeśli chcesz wiedzieć,
czy jesteś liderem – odwróć się i zobacz,

czy ktoś za tobą podąża”.
Alfred W. Travers

5.05.2021
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT 
w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw 
silnikowych za kwiecień 2021 r.

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

7.05.2021
• Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej 

za kwiecień 2021 r.

• Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w kwietniu 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 kwietniu 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 kwietniu 2021 r.

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

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

10.05.2021
• Wpłata składek ZUS za kwiecień 2021 r. - osoby fizyczne 

opłacające składki wyłącznie za siebie.

• Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2021 r.

https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/04/20/uszczelnienie-vat-w-e-commerce/
https://e-sf.grantthornton.pl/


Warto przeczytać!

Czy pracownik może odmówić powrotu do 
biura po pracy zdalnej?

Koniec pracy zdalnej wymuszonej pandemią się 
zbliża. Czy pracowników czeka obowiązkowy 

powrót do biur? Jak pracodawcy mogą zapobiec 
obawom pracowników przed powrotem do 

zakładów pracy w covidowej i postcovidowej
rzeczywistości?

Szczegóły na stronie: 
https://grantthornton.pl/publikacja/czy-pracownik-
moze-odmowic-powrotu-do-biura-z-pracy-zdalnej/

17.05.2021
• Wpłata składek ZUS za kwiecień 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 maj 
2021 r. oraz II raty podatku rolnego - osoby prawne, 
jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające 
osobowości prawnej.

• Wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego 
oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

• Wpłata do PPK za kwiecień 2021 r.

20.05.2021
• Wpłata za kwiecień 2021 r. miesięcznej zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób 
prawnych.

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

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

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

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

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

• Wpłata za kwiecień 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.

Maj 2021
outsourcing finansowo-księgowy

20.05.2021 c.d.
• Wpłata zaliczek na pdof oraz zryczałtowanego 

podatku dochodowego, pobranych od 
podatników przez płatników w październiku 2020 
r.; termin ten dotyczy płatników, którzy ponieśli 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 
COVID-19 prowadzący 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 kwiecień 2021 r. na PFRON

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

https://grantthornton.pl/publikacja/czy-pracownik-moze-odmowic-powrotu-do-biura-z-pracy-zdalnej/
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

Nowoczesna i antydyskryminacyjna polityka 
płacowa

Komisja Europejska jest na zaawansowanym etapie 
prac nad równościową dyrektywą dotyczącą 

wynagrodzeń, która w perspektywie mniej więcej 
dwóch lat będzie skutkowała dla pracodawców 

trzema ważnymi zmianami. Co to za zmiany? Jakie 
dodatkowe obowiązki sprawozdawcze – których 
koszty KE oszacowała na 379 – 890 EUR – będą 

mieli pracodawcy zatrudniający ponad 250 osób? 
Od czego zacząć tworzenie niedyskryminacyjnej 

siatki płac?
O tym wszystkim piszemy w naszym najnowszym 

Purpurowym Informatorze, do którego lektury 
serdecznie zapraszamy!

https://grantthornton.pl/publikacja/nowoczesna-i-
antydyskryminacyjna-polityka-placowa/

25.05.2021
• Wpłata podatku VAT za kwiecień 2021 r.

• Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 
2021 r.

• Przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2021 r.

• Przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2021 r. 
(część ewidencyjna).

• Wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2021 r. oraz 
złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

• Przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych 
wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień 
2021 r.

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

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

• Rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 
2021 r.

• Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za kwiecień 
2021 r.
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31.05.2021
• Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2020 r. do 28.02.2021 

r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne.

• Złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że 
nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2020 r.

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

• Do końca maja danego roku pracodawca tworzący obligatoryjnie ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% 
równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS.

https://grantthornton.pl/publikacja/nowoczesna-i-antydyskryminacyjna-polityka-placowa/

