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Warto przeczytać

Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii 
– rekomendacje KSR

Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych 
rządowe wsparcie i inne skutki COVID-19? 

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe za trudny 
2020 rok? Komitet Standardów Rachunkowości 

przygotował rekomendacje.

Więcej na ten temat przeczytacie na stronie:

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/12/18/sprawoz
danie-finansowe-w-czasie-pandemii-rekomendacje-

ksr/

10.01.2021
• Ostateczny termin na złożenie przez organizacje 

związkowe działające u pracodawcy informacji o liczbie 
członków według stanu zatrudnienia na 31.12.2020.

• Złożenie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu 
dochodów i wydatków budżetowych Rb-27S, Rb-28S za 
grudzień 2020 r. – jednostki budżetowe (nie dotyczy 
jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki 
samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej 
i jako organu), jednostki obsługujące.

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

„Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, 
ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z 
jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami”.

Charles Lindbergh

1.01.2021
• Objęcie ustawą o PPK jednostek sektora finansów 

publicznych oraz pozostałych podmiotów 
zatrudniających.

• Obliczenie stanu zatrudnienia do celów ustalenia 
obowiązku tworzenia ZFŚS w 2021 roku.

7.01.2021
• Złożenie deklaracji CIT-7 za poprzedni miesiąc 

– informacja o wysokości pobranego podatku 
dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

• Złożenie deklaracji AKC-P za miesiąc poprzedni 
– deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej 
przez płatnika.

• Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/12/18/sprawozdanie-finansowe-w-czasie-pandemii-rekomendacje-ksr/


Uwaga!

Gwarancje płynnościowe od BGK wydłużone
o pół roku.

10 grudnia 2020 r. został podpisany aneks do umowy 
między resortem finansów a BGK, który w związku 
z trwającą w Polsce pandemią COVID-19 wydłużył 

program gwarancji płynnościowych udzielanych przez 
BGK w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych 

(FGP) do 30 czerwca 2021 roku.

Więcej na ten temat przeczytacie na stronie:

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/12/14/alert-
gwarancje-plynnosciowe-od-bgk-wydluzone-o-pol-roku/
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20.01.2021
• Złożenie DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za grudzień 2020 lub INF-1.

• Wpłata za grudzień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.

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

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

• Złożenie DEK-R za 2020 r. przez pracodawców zobowiązanych w poprzednim roku do wpłat za PFRON 
(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

25.01.2021
• Wpłata podatku VAT za grudzień 2020 roku.

• Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2020 roku.

• Przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2020 roku.

• Przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2020 roku (część ewidencyjna).

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

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

11.01.2021
• Złożenie deklaracji INTRASTAT za miesiąc poprzedni.

• Złożenie i opłacenie ZUS DRA za grudzień 2020 przez 
osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

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

15.01.2021
Złożenie i opłacenie ZUS DRA przez pozostałych płatników.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/12/14/alert-gwarancje-plynnosciowe-od-bgk-wydluzone-o-pol-roku/
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


Czy wiesz, że: 

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy 
o rachunkowości, zgodnie z którą w przypadku 
wieloosobowego zarządu sprawozdanie będzie 

mógł podpisać jeden członek zarządu. W przypadku 
pozostałych osób wystarczy oświadczenie.

Szczegóły na naszym blogu Księgowość jest sexy:

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/12/10/roczne-
sprawozdanie-finansowe-bedzie-mogla-sygnowac-

jedna-osoba-z-zarzadu/
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31.01.2021
• PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą 

należy złożyć do 31 stycznia za rok poprzedni 
wyłącznie elektronicznie do US, zaś pracownikom 
należy ją wydać do końca lutego.

• PIT-4R składa się do 31 stycznia.

• PIT-8AR składa się do 31 stycznia za rok poprzedni.

Twoja organizacja figuruje w KRS-ie? Sprawozdanie finansowe sporządzasz i wysyłasz elektronicznie? 
Zadbaj o efektywność skorzystaj z naszej aplikacji webowej e-Sprawozdania! 

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/12/10/roczne-sprawozdanie-finansowe-bedzie-mogla-sygnowac-jedna-osoba-z-zarzadu/
https://grantthornton.pl/usluga/outsourcing-finansowo-ksiegowy/e-sprawozdania/
https://grantthornton.pl/usluga/outsourcing-finansowo-ksiegowy/e-sprawozdania/

