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Czy wiesz, że: 

Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób 
prawnych, to w praktyce większe uprawnienia wierzycieli 

oraz większe obowiązki dłużników. 
Szczegóły na stronie:

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/02/27/ulga-na-zle-
dlugi-w-podatkach-dochodowych/

05.03.2020
• Złożenie deklaracji VAT-14 za 02.2020 r. o należnych 

kwotach podatku VAT w przypadku 
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silinikowych. 

6.03.2020
• 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.

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 

10.03.2020
• Wpłata składek ZUS za 02.2020 r. - osoby fizyczne 

opłacające składkę wyłącznie za siebie.

• Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za 02.2020 r.

• Złożenie do GUS ankiety koniunktury gospodarczej -
budownictwo AK-B/m.

9.03.2020
• Wpłata podatku w formie karty podatkowej 

za 02.2020 r.

• Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w 02.2020 r. od należności wypłaconych 
zagranicznej osobie prawnej z tyt. Wymienionych 
w art.21 ust.1 i art.. 22 ust.1 ustawy o pdop.

• Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w 02.2020 r. od dochodów z dywidend oraz 
innych przychodów z tyt. 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 02.2020 r.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/02/27/ulga-na-zle-dlugi-w-podatkach-dochodowych/


Warto przeczytać

Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze środowiska 
w ramach swojej działalności gospodarczej – choćby 
eksploatują pojazdy – i z tego tytułu wprowadzają do 

atmosfery gazy lub pyły, muszą raz w roku dokonywać 
opłaty środowiskowej oraz przedstawiać sprawozdanie 

roczne marszałkowi województwa.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/02/13/alert-roczna-
oplata-srodowiskowa-termin-do-31-marca-2020/
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20.03.2020
• Wpłata za 02.2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.

• Wpłata za 02.2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

• Wpłata za 02.2020 r. przez płatników, o których mowa
w art.41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy od zryczałtowanego podatku dochodowego.

• Wpłata za 02.2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

• Wpłata za 02.2020 r. podatku dochodowego od przychodów z tyt. własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b 
ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof.

• Wpłata za 02.2020 r. na PFRON.

• Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za 02.2020 r.

• Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli 
w 02.2020 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 02.2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, 
o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

25.03.2020
• Wpłata podatku VAT za 02.2020 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

• Wpłata podatku akcyzowego za 02.2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

• Złożenie informacji podsumowującej za 02.2020 r. o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych 
(VAT-UE).

• Złożenie informacji podsumowującej za 02.2020 r.  w obrocie krajowym.

• Złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za 02.2020 r.

• Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za 02.2020 r.

16.03.2020
• Wpłata składek ZUS za 02.2020 r. - pozostali płatnicy 

(z wył os. fiz. opłacających składki za siebie oraz 
jedn. budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych).

• Wpłata I raty podatku od nieruchomości, leśnego 
i rolnego - os. fizyczne.

• Wpłata podatku od nieruchomości i leśnego za 
03.2020 r., I raty podatku  rolnego  - os. prawne, 
jednostki organizacyjne oraz nieposiadające 
osobowości prawnej.

• Wpłata do PPK za 02.2020 r.

• Obowiązek dokonania rozliczeń z tytułu opłaty 
produktowej za opakowania za 2019 r. oraz rozliczeń 
z tytułu opłaty recyclingowej za torby foliowe 
za 2019 r.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/02/13/alert-roczna-oplata-srodowiskowa-termin-do-31-marca-2020/


Warto przeczytać

Unijni ministrowie finansów uaktualnili wykaz jurysdykcji 
podatkowych, które nie stosują wymaganych przez UE 
standardów w zakresie transparentności podatkowej. 

Handel z nimi może rodzić określone konsekwencje.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/02/20/kolejne-raje-
podatkowe-na-liscie-ue/
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Chcesz być zawsze na bieżąco, szukaj nas 
w mediach społecznościowych:

31.03.2020
• Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego 

za 2019 r. w jednostce, której rok obrotowy jest 
zgodny z kalendarzowym.

• Przekazanie zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego 
dochodu (poniesionej straty) przez podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych, których 
rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

• Rozliczenie z tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska za rok 2019 oraz opłaty produktowej za 
produkty za rok 2019 r.

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2019/12/10/wygeneruj-swoj-indywidualny-rachunek-podatkowy-przed-1-stycznia-2020-r/
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

