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Czy wiesz, że: 

MF ogłosiło 23 marca br., że przesunęło termin 
stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT na 1 lipca 

2020 roku, wychodząc naprzeciw postulatom 
podatników.

Szczegóły na stronie:

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/03/24/nowa-
matryca-stawek-vat-przesunieta-na-1-lipca-2020-r/

01.04.2020
• Ustalenie nowej składki wypadkowej na okres 

kwiecień 2020 – marzec 2021 r.

• Wejście w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 568].

5.04.2020
Otwarte placówki handlowe (zgodnie z ustawą)

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

"Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą 
różnicę"

Winston Churchill

7.04.2020
• Wpłata podatku w formie karty podatkowej za miesiąc 

marzec 2020 r.

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

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

• Przekazanie podatnikom 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 miesiącu marcu 2020 r.

6.04.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 

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

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

• Złożenie do GUS meldunku o działalności gospodarczej 
DG-1 dla podmiotów obowiązanych.

• Złożenie do GUS meldunku o produkcji wyrobów 
i zapasach P-02 dla podmiotów obowiązanych.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/03/24/nowa-matryca-stawek-vat-przesunieta-na-1-lipca-2020-r/


Warto przeczytać

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie 
dalszych ograniczeń dot. pracy punktów handlowych 

i usługowych w Polsce, takich jak m.in. zakłady fryzjerskie 
i kosmetyczne czy sklepy. Szczegóły poniżej:

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/03/31/dalsze-
obostrzenia-dla-firm-w-toku-walki-z-koronawirusem/
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15.04.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z raportami ZUS RCA, ZUS RSA za okres marzec 2020 r. przez 

wszystkich pozostałych płatników.

• Wpłata do PPK15.04.2020 – Wpłata podatku od nieruchomości i leśnego za miesiąc kwiecień 2020 r. - osoby prawne, 
jednostki organizacyjne oraz nieposiadające osobowości prawnej.

20.04.2020
• Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w marcu 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 marcu 2020 r. od przychodów zatrudnionych osób podlegających 
zryczałtowanemu opodatkowaniu.

• Wpłata za miesiąc marzec 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, chyba, że podatnik spełnił warunki, o których mowa w art. 6 
ustawy o COVID.

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

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

10.04.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za okres 

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

• Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za miesiąc marzec 2020 r.

• Złożenie do GUS ankiety koniunktury gospodarczej 
(AK-B/m; AK-H/m; AK-P; AK-U/m) – budownictwo, handel, 
przemysł, usługi.

12 i 13.04.2020
Zamknięte placówki handlowe.

19.04.2020
Zamknięte placówki handlowe.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/03/31/dalsze-obostrzenia-dla-firm-w-toku-walki-z-koronawirusem/


Warto przeczytać

Z przyjemnością prezentujemy kolejną edycję 
„Purpurowego Informatora”, czyli cyklu analiz, w którym 
omawiamy ważne dla przedsiębiorców kwestie prawne, 

księgowe i kadrowe. Tym razem tematem naszej 
publikacji jest wejście w życie nowego JPK_VAT z 

deklaracją, które zostało przesunięte z 1 kwietnia na 1 
lipca 2020 roku także w przypadku dużych podmiotów.

https://grantthornton.pl/publikacja/nowy-jpk_vat-z-
deklaracja/
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Chcesz być zawsze na bieżąco, szukaj nas 
w mediach społecznościowych:

24.04.2020
UWAGA! Zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla 
pracodawców, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. 
zatrudniali co najmniej 50 osób (50+) zostało 
przesunięte.

27.04.2020
• Wpłata podatku VAT za miesiąc marzec 2020 r. oraz 

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

• Wpłata podatku VAT za I kwartał 2020r. oraz złożenie 
deklaracji VAT-7K.

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

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

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

• Złożenie  JPK (JPK_VAT) za miesiąc marzec 2020 r.

26.04.2020
Otwarte placówki handlowe (zgodnie z ustawą)

30.04.2020
Złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o 
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 
za 2019 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz 
uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty.

https://grantthornton.pl/publikacja/nowy-jpk_vat-z-deklaracja/
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

