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Czy wiesz, że: 

Nowy JPK od października

Za okresy od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości 
składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż 

przez JPK_VAT. JPK_VAT, który obejmie część 
deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać 
wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy 

VAT za okresy od 1 października 2020 r.

JPK_VAT plusy:
• przedsiębiorca zamiast – tak jak obecnie – składania 

odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz 
z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie 
przesyłał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa 
obowiązki. Nie będzie potrzeby generowania dwóch 
plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, 
dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego 
oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch czynności 
wystarczy jedna,

• zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych
i postępowań oraz skrócenie czasu wykonywania 
czynności kontrolnych,

• każde rozliczenie VAT będzie automatycznie 
weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych 
kwot podatku należnego i naliczonego, bez 
angażowania podatnika.

12.10.2020
• Wpłata przez osoby fizyczne składek ZUS wyłącznie 

za siebie za wrzesień 2020 r.

• Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2020 r.

• Przekazanie do Szefa KAS sprawozdania finansowego 
za 2019 r. przez podatników CIT niewpisanych do 
rejestru przedsiębiorców KRS.

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

“Najbardziej niezadowoleni klienci to twoje najlepsze 
źródło nauki.”

Bill Gates, współzałożyciel Microsoft

7.10.2020
• Wpłata podatku dochodowego w formie karty 

podatkowej za wrzesień 2020 r.

• Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego we wrześniu 2020 r. od należności 
wypłaconych zagranicznej osobie prawnej w związku 
z art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP.

• Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego we wrześniu 2020 r. od dochodów 
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych.

• Przekazanie podatnikom informacji CIT-7.

• Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego 
podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 
1 lit.

4.10.2020
Zamknięte placówki handlowe.

11.10.2020
Zamknięte placówki handlowe.



Uwaga!

Spółka komandytowa podatnikiem CIT 
już od 2021 r.?

Z opublikowanego na stronach rządowych wykazu prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów można 

wnioskować, że spółki komandytowe staną się 
podatnikami CIT i to najprawdopodobniej już od 2021 r. 

Pomimo, że nie są znane szczegóły, a pomysł nie jest 
nowy (pierwsze próby wprowadzenia takiej zmiany były 
już w 2013 r.), ujawnioną zapowiedź zmian z pewnością 

można określić jako ogromną i niemiłą niespodziankę dla 
pokaźnego grona przede wszystkim polskich firm 

prywatnych.
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15.10.2020
• Wpłata składek ZUS przez pozostałych płatników 

składek z wyłączeniem osób fizycznych za wrzesień 
2020 r. 

• Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego 
za październik 2020 r. 

• Złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS 
przez jednostki, które nie podlegają nadzorowi KNF, 
w przypadku roku obrotowego, który jest równy 
kalendarzowemu.

• Złożenie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym sprawozdania finansowego za 2019 r. 
przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS, jeśli 
sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego 
rewidenta.

• Wpłata do PPK za wrzesień 2020 r.

20.10.2020
• Wpłata za wrzesień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych.

• Wpłata za wrzesień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

• Wpłata za wrzesień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PDOF, pobranych zaliczek na podatek 
dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

• Wpłata za wrzesień 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

• Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2020 r.

• Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2020 r.

• Wpłata wynikających z art. 52o. ustawy o PDOF zaliczek na PDOF oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, 
pobranych w kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego 
stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów 
z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF (tj. umowy zlecenia lub umowy 
o dzieło) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych; termin ten dotyczy płatników, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 
ust. 1 i 4 ustawy o PDOF, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (zgodnie 
z § 1 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek 
dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego – Dz. U. z 2020 r. poz. 972).

• Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za wrzesień 
2020 r.

• Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP, jeżeli we 
wrześniu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował 
niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5, oraz spółkę, która we wrześniu 2020 r. utraciła prawo do 
zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP

• Wpłata za wrzesień 2020 r. na PFRON.

18.10.2020
Zamknięte placówki handlowe.



Warto przeczytać

Ministerstwo Rozwoju poinformowało 22 września br., 
że Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą korzystne 
przepisy dla organizatorów turystyki i samych turystów. 
Na naszym blogu Księgowość jest sexy przypominamy 

kluczowe rozwiązania:

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/09/23/tarcza-
turystyczna-z-podpisem-prezydenta/
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Chcesz być zawsze na bieżąco? Szukaj nas 
w mediach społecznościowych:

26.10.2020
• Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020 r.

• Złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 
za wrzesień 2020 r.

• Wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2020 r.
oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

• Przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych 
wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE 
za wrzesień 2020 r.

• Złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela 
podatkowego za wrzesień 2020 r.

• Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących 
dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych 
pracowników za wrzesień 2020 r.

• Przesłanie JPK_VAT za wrzesień 2020 r.

• Wpłata podatku VAT za III kwartał 2020 r. oraz 
złożenia deklaracji VAT-7K.

25.10.2020
Zamknięte placówki handlowe.

27.10.2020
Zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla przedsiębiorstw 
zatrudniających co najmniej 50 osób stan na dzień 30 
czerwca 2019 r.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/09/23/tarcza-turystyczna-z-podpisem-prezydenta/
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

