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Uwaga!

Nowy KSR dotyczący kontynuacji działalności 
i rachunkowości przy decyzji o braku 

kontynuacji działalności
Wszedł w życie nowy Krajowy Standard 
Rachunkowości mający zastosowanie do 

sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 
obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 

roku.

Więcej na ten temat znajdziecie na naszym blogu:
https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/08/25/alert-

nowy-ksr-dotyczacy-kontynuacji-dzialalnosci-i-
rachunkowosci-przy-jej-braku/

„Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo 
przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko 

puste głowy i puste serca” 
Norman Vincent Peale.

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

7.09.2021
• Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej 

za sierpień 2021 r.
• Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 

pobranego w sierpniu 2021 r. od należności wypłaconych 
zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 
7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych 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 sierpniu 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 sierpniu 2021 r.

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

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

10.09.2021
• Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 r. - osoby fizyczne 

opłacające składki wyłącznie za siebie.
• Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2021 r.

15.09.2021
• Wpłata składek ZUS za sierpień 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 
wrzesień 2021 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby 
prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające 
osobowości prawnej.

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

• Wpłata II raty podatku od środków transportowych.
• Wpłata do PPK za sierpień 2021 r.

https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/08/25/alert-nowy-ksr-dotyczacy-kontynuacji-dzialalnosci-i-rachunkowosci-przy-jej-braku/
https://grantthornton.pl/usluga/outsourcing-finansowo-ksiegowy/


Warto przeczytać!

Są objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi na 
zakup kasy wirtualnej

Objaśnienia z 12 sierpnia br. w sprawie ulgi na 
zakup kasy wirtualnej zawierają m.in. informacje na 
temat tego, kto może skorzystać z ulgi na zakup kas 

online oraz jak ewidencjonować sprzedaż, jeżeli 
zapłata wpłynęła na rachunek podatnika 

następnego dnia.

Więcej na ten temat znajdziecie na naszym blogu:
https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/08/19/sa-

objasnienia-podatkowe-w-sprawie-ulgi-na-zakup-
kasy-wirtualnej/
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27.09.2021 c.d.
• Wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2021 r. oraz 

złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.
• Przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych 

wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za 
sierpień 2021 r.

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

• Rozliczenie podatku cukrowego należnego za sierpień 
2021 r.

• Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za 
sierpień 2021 r.

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

20.09.2021
• Wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych.
• Wpłata za sierpień 2021 r. pobranych zaliczek od 

przychodów ze stosunku pracy.
• Wpłata za sierpień 2021 r. przez płatników, o których mowa 

w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek 
dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

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

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

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

• Wpłata za sierpień 2021 r. 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 na PFRON za sierpień 2021 r.

27.09.2021
• Wpłata podatku VAT za sierpień 2021 r.
• Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień 

2021 r.
• Przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2021 r.
• Przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2021 r. 

(część ewidencyjna).

https://ksiegowoscjestsexy.blog/2021/08/19/sa-objasnienia-podatkowe-w-sprawie-ulgi-na-zakup-kasy-wirtualnej/


Warto przeczytać

Moda na ryczałt: czy uproszczona forma 
rozliczeń jest faktycznie taka prosta?

Czy uproszczona forma rozliczeń jest faktycznie 
taka prosta? Czy istnieje narzędzie pozwalające 

precyzyjnie określić odpowiednią stawkę ryczałtu 
dla każdego typu działalności gospodarczej?

Więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie:
https://grantthornton.pl/publikacja/moda-na-
ryczalt-czy-uproszczona-forma-rozliczen-jest-

faktycznie-taka-prosta/

30.09.2021
• Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne 

prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację 
zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień 
2021 r.

• Przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS 
pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 
6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych.

• Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. przez 
jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów 
publicznych posiadających osobowość prawną oraz 
jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się 
przepisy ustaw określonych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (przesunięty z 31 marca 2021 r.).
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Chcesz być zawsze na bieżąco?
Szukaj nas w mediach 
społecznościowych:

https://grantthornton.pl/publikacja/moda-na-ryczalt-czy-uproszczona-forma-rozliczen-jest-faktycznie-taka-prosta/
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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