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Czy wiesz, że:  
 

Podatnicy, wraz z nowym rokiem, doczekali się 
rozporządzenia MF, które w założeniu miało pokazywać  
jak uniknąć sankcji za dokonanie przelewu na rachunek 

bankowy spoza wykazu podatników VAT.  
Czy mają powody do zadowolenia czy raczej są 

rozczarowani? 
 

Czytaj więcej: 
Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza Białej Listy 

VAT 

05.02.2020 
• Złożenie deklaracji VAT-14 za 01.2020 r. o należnych 

kwotach podatku VAT w przypadku 
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. 

7.02.2020 
• Wpłata podatku w formie karty podatkowej za 01.2020 r. 

• Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego 
pobranego w 01.2020 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 01.2020 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 01.2020 r.      

• 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/ 

"Rzeczą, którą najtrudniej  
w świecie zrozumieć,  

jest podatek dochodowy..” 
Albert Einstein 

10.02.2020 
• Wpłata składek ZUS za 01.2020 r. - osoby fizyczne 

opłacające składkę wyłącznie za siebie.   

• Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za 01.2020 r.  

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

17.02.2020 
• Wpłata składek ZUS za 01.2020 r. - pozostali płatnicy  

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

• Złożenie deklaracji na podatek od środków 
transportowych na dany rok podatkowy - osoby  
fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej. 

• Wpłata podatku od nieruchomości i leśnego za 02.2020 r.  
- os. prawne, jednostki organizacyjne oraz nieposiadające 
osobowości prawnej.   

• Wpłata I raty podatku od środków transportowych. 

• Wpłata do PPK za 01.2020 r.    

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/01/09/zawiadomienie-o-zaplacie-na-rachunek-spoza-bialej-listy-vat/
http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/01/09/zawiadomienie-o-zaplacie-na-rachunek-spoza-bialej-listy-vat/


20.02.2020 
• Wpłata za 01.2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych i prawnych.  

• Wpłata za 01.2020 r. pobranych zaliczek od przychodów  
ze stosunku pracy.    

• Wpłata za 01.2020 r. przez płatników, o których mowa  
w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek 
dochodowy od zryczałtowanego podatku dochodowego. 

• Wpłata za 01.2020 r. ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych.    

• Wpłata za 01.2020 r. podatku dochodowego od 
przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b 
ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof.  

• Wpłata za 01.2020 r. na PFRON.    

• Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą 
podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek  
pobranej za 01.2020 r. 

• Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 
podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy  
o pdop, jeżeli w 01.2020 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 01.2020 r. utraciła 
prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 
ustawy o pdop.  

 
 
 

Warto przeczytać 
 

Już od 1 lutego 2020 roku, wchodzą w życie przepisy 
dotyczące Małego ZUS-u Plus. Nowe przepisy pozwalają  

na skorzystanie z ulgi tym przedsiębiorcom, których 
przychód z poprzedniego roku kalendarzowego  

nie przekroczył 120 tys. zł. 
 

Czytaj więcej: 
Mały ZUS Plus - już 1 lutego 2020! 

Luty 2020 
outsourcing finansowo-księgowy 

25.02.2020 
• Wpłata podatku VAT za 01.2020 r. oraz złożenie deklaracji 

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

• Wpłata podatku akcyzowego za 01.2020 r. oraz złożenie 
deklaracji dla podatku akcyzowego.  

• Złożenie informacji podsumowującej za 01.2020 r. 
o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych 
(VAT-UE).     

• Złożenie informacji podsumowującej za 01.2020 r. 
w obrocie krajowym.     

• Złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela 
podatkowego za 01.2020 r.    

• Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK 
(JPK_VAT) za 01.2020 r.    

28.02.2020 
• Przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2019 r. 

o danych zawartych w imiennych raportach 
miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na 
poszczególne miesiące.   

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

http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/01/31/maly-zus-plus-juz-1-lutego-2020/
http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/01/31/maly-zus-plus-juz-1-lutego-2020/
http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/01/31/maly-zus-plus-juz-1-lutego-2020/
http://ksiegowoscjestsexy.blog/2020/01/31/maly-zus-plus-juz-1-lutego-2020/
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

