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Czy wiesz, że: 

Podatnicy, którzy spóźnią się ze złożeniem comiesięcznej 
informacji podsumowującej VAT-UE do 25-go dnia m-ca 

lub jej nie złożą, muszą się liczyć z odebraniem przez 
urząd skarbowy prawa do stosowania 0% stawki VAT 

przy WDT. Sprawdź więcej tutaj :

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/07/22/skarbowka-
moze-odebrac-prawo-do-0-stawki-vat-przy-braku-lub-

opoznieniu-w-vat-ue-w-ramach-wdt/

07.08.2020
• Wpłata podatku w formie karty podatkowej za lipiec 

2020 r. 

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

• Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w lipcu 2020 r. od dochodów z dywidend 
oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT).

• 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 lipcu 
2020 r. 

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

"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest 
podatek dochodowy..”

Albert Einstein

5.08.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 

z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za lipiec 2020 r. przez 
jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. 

• Złożenie deklaracji VAT-14 za lipiec 2020 r. o należnych 
kwotach podatku VAT w przypadku 
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. 

2.08.2020
Zamknięte placówki handlowe.

9.08.2020
Zamknięte placówki handlowe.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/07/22/skarbowka-moze-odebrac-prawo-do-0-stawki-vat-przy-braku-lub-opoznieniu-w-vat-ue-w-ramach-wdt/


Warto przeczytać

Początkowo dobrowolna, finalnie jednak centralna baza 
faktur będzie obowiązkowa dla wszystkich podatników. 

Co warto o niej wiedzieć? 
Kluczowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo 

na naszym blogu:

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/07/27/centralna-
baza-faktur-juz-w-2021-roku/

Sierpień 2020
outsourcing finansowo-księgowy

17.08.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 

z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za lipiec 2020 r. przez 
wszystkich pozostałych płatników. 

• Wpłata do PPK. 

• Wpłata podatku od nieruchomości i leśnego za sierpień 
2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz 
nieposiadające osobowości prawnej. 

10.08.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za lipiec 

2020 r. oraz opłacenie składek przez osoby fizyczne 
opłacające składki wyłącznie za siebie.  

• Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2020 r. 

20.08.2020
• Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w lipcu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, 

służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie 
podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w lipcu 2020 r. od przychodów zatrudnionych osób podlegających 
zryczałtowanemu opodatkowaniu. 

• Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za lipiec 2020 r. lub złożenie przez pracodawców 
zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1. 

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

• Wpłata za lipiec 2020 r., podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa 
w art. 24b ustawy o PDOP i w art. 30g ustawy o PDOF. 

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

• Zapłata zaliczki pobranej w marcu od przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy 
nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, umów 
zlecenia i umów o dzieło zawartych z podmiotami, które nie wykonują tych umów w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, praw autorskich i praw pokrewnych. Dotyczy płatników, którzy ponieśli 
negatywne konsekwencje z powodu COVID-19. 

• Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP, jeżeli w lipcu 
2020 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 lipcu 2020 utraciła prawo do zwolnienia, 
o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP. 

15 i 16.08.2020
Zamknięte placówki handlowe.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/07/27/centralna-baza-faktur-juz-w-2021-roku/


Warto przeczytać

Sejm, po kilku miesiącach zwłoki, wznowił niedawno prace 
nad projektem ustawy, który w zakresie VAT reguluje 

kwestie transakcji WDT/WNT.
Jakich transakcji projektowane zmiany dotyczą? 

O tym przeczytacie Państwo na stronie:

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/04/27/bez-odsetek-
za-rozliczenie-pit-do-1-czerwca/
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Chcesz być zawsze na bieżąco? Szukaj nas 
w mediach społecznościowych:

25.08.2020
• Wpłata podatku VAT za lipiec 2020 r. oraz złożenie 

deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12. 

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

• Złożenie informacji podsumowującej za lipiec 2020 r. 
o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych 
(VAT-UE). 

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

• Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK 
(JPK_VAT) za lipiec 2020 r. 

23.08.2020
Zamknięte placówki handlowe.

30.08.2020
Otwarte placówki handlowe.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/04/27/bez-odsetek-za-rozliczenie-pit-do-1-czerwca/
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

