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Czy wiesz, że: 

Od 29 kwietnia przedstawiciele firm: mikro, małych, 
średnich, spełniających kryteria przyznawania subwencji, 

mogą wnioskować o wsparcie finansowe w ramach 
Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). 

Do wzięcia jest 100 mld zł! 
Jakie są ogólne zasady przyznawania subwencji z Tarczy 

Finansowej dla mikrofirm?
Szczegóły na stronie:

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/04/29/dzis-staruje-
tarcza-finansowa-pfr-firmy-mikro-i-msp-moga-skladac-

wnioski-od-1800/

01. i 03.05.2020
Zamknięte placówki handlowe.

5.05.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 

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

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

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

"Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. 
Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że 

zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych.”
Margaret Thatcher 

7.05.2020
• Wpłata podatku w formie karty podatkowej za miesiąc 

kwiecień 2020 r.

• Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w miesiącu kwietniu 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 kwietniu 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 miesiącu marcu 2020 r. 

10.05.2020
Zamknięte placówki handlowe.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/04/29/dzis-staruje-tarcza-finansowa-pfr-firmy-mikro-i-msp-moga-skladac-wnioski-od-1800/


Warto przeczytać

Od 16 kwietnia br. firmy MSP dotknięte pandemią mogą 
wnioskować o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej na 

preferencyjnych warunkach, nawet na 6 lat!

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/04/28/firmy-msp-
moga-wnioskowac-o-unijne-wsparcie-na-

antykryzysowych-warunkach/
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15.05.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA wraz 

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

• Wpłata do PPK. 

• Wpłata II raty podatku od nieruchomości, leśnego 
i rolnego - osoby fizyczne. 

• Wpłata podatku od nieruchomości i leśnego za 
miesiąc maj 2020 r., I raty podatku rolnego - osoby 
prawne, jednostki organizacyjne oraz nieposiadające 
osobowości prawnej.

20.05.2020
• 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.

• Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za kwiecień 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 miesiąc kwiecień 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

• Wpłata za miesiąc kwiecień 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 miesiąc 
kwiecień 2020 r.

• Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP, jeżeli 
w miesiącu kwietniu 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.

11.05.2020
• Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA za 

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

• Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za miesiąc kwiecień 
2020 r. 

17.05.2020
Zamknięte placówki handlowe.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/04/28/firmy-msp-moga-wnioskowac-o-unijne-wsparcie-na-antykryzysowych-warunkach/


Warto przeczytać

Resort finansów ogłosił, że nie będzie pobierał odsetek za 
zwłokę w rozliczeniu PIT. Chodzi o okres od 1 maja 2020 r. 

do 1 czerwca 2020 r. (ponieważ 31 maja przypada w 
niedzielę), w którym standardowo MF naliczałby 

zaległości podatkowe z tyt. braku rozliczenia podatku 
dochodowego od osób fizycznych. W związku 

z pandemią koronawirusa podatnicy zyskali dodatkowy 
miesiąc na dopełnienie formalności.

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:

25.05.2020
• Wpłata podatku VAT za miesiąc kwiecień 2020 r. oraz 

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

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

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

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

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

24.05.2020
Zamknięte placówki handlowe.

31.05.2020
Zamknięte 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

