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 Styczeń 2018

Podatek dochodowy
- Pobranie przez płatnika podatku u źródła z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych i podobnych płatności zgodnie z art. 26 CIT

VAT, akcyza
- Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy
*deklaracje INTRASTAT składane są przy przeprowadzaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatek dochodowy
- Wpłata miesięcznych zaliczek na PIT / CIT
- Wpłata zaliczki PIT / CIT dla podatników z kwartalnym obowiązkiem podatkowym (mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność)
- Wpłata zaliczki PIT / CIT w uproszczonej formie równej 1/12 należnego podatku PIT / CIT wykazanego w zeznaniu podatkowym za 
poprzedni rok podatkowy 

Podatek od nieruchomości
- PPE - a lump sum of register income tax, under which revenue is subject to taxation

VAT, akcyza
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy obowiązujący dla podatników 
rozliczających się miesięcznie
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni okres rozliczeniowy, obowiązujący dla podatników 
rozliczających się kwartalnie (mali podatnicy)
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE w zakresie dokonanych przez podatnika transakcji wewnątrzwspólnotowych 
za poprzedni miesiąc kalendarzowy (tylko w formie elektronicznej)
- Złożenie deklaracji podatku akcyzowego i zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy

JPK

- Składanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie elektronicznych plików JPK

Podatek dochodowy
- Złożenie zeznania rocznego PIT-28 w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
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Luty 2018

Podatek dochodowy
- Pobranie przez płatnika podatku u źródła z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych i podobnych płatności 
zgodnie z art. 26 CIT

VAT, akcyza
- Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy
*deklaracje INTRASTAT składane są przy przeprowadzaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatek od nieruchomości
- Zapłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

Podatek dochodowy
- Wpłata miesięcznych zaliczek na PIT / CIT
- Wpłata zaliczki PIT / CIT w uproszczonej formie równej 1/12 należnego podatku PIT / CIT wykazanego w zeznaniu 
podatkowym za poprzedni rok podatkowy

Podatek od nieruchomości
- PPE - zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

VAT, akcyza
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy obowiązujący dla podatników 
rozliczających się miesięcznie
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE w zakresie dokonanych przez podatnika transakcji wewnątrzwspólnotowych
za poprzedni miesiąc kalendarzowy (tylko w formie elektronicznej)
- Złożenie deklaracji podatku akcyzowego i zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy

JPK

- Składanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie elektronicznych plików JPK
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Marzec 2018

Podatek dochodowy
- Pobranie przez płatnika podatku u źródła z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych i podobnych płatności 
zgodnie z art. 26 CIT

VAT, akcyza
- Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy
*deklaracje INTRASTAT składane są przy przeprowadzaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatek od nieruchomości
- Zapłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

Podatek dochodowy
- Wpłata miesięcznych zaliczek na PIT / CIT
- Wpłata zaliczki PIT / CIT w uproszczonej formie równej 1/12 należnego podatku PIT / CIT wykazanego w zeznaniu 
podatkowym za poprzedni rok podatkowy

Podatek od nieruchomości
- PPE - zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

VAT, akcyza
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy obowiązujący dla podatników 
rozliczających się miesięcznie
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE w zakresie dokonanych przez podatnika transakcji wewnątrzwspólnotowych 
za poprzedni miesiąc kalendarzowy (tylko w formie elektronicznej)
- Złożenie deklaracji podatku akcyzowego i zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy

JPK

- Składanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie elektronicznych plików JPK
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Kwiecień 2018

Podatek dochodowy
- Złożenie rocznego zeznania podatkowego CIT-8 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych i zapłaty podatku wynikającego z zaliczek zapłaconych w ciągu roku 
- Złożenie uproszczonego sprawozdania CIT/TP dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi (należy złożyć wraz z deklaracją CIT-8)

Podatek dochodowy
- Pobranie przez płatnika podatku u źródła z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych i podobnych płatności zgodnie z art. 26 CIT

VAT, akcyza
- Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy // *deklaracje INTRASTAT składane są przy przeprowadzaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatek od nieruchomości
- Zapłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w ratach proporcjonalnych do czasu 
trwania obowiązku podatkowego

Podatek dochodowy
- Wpłata miesięcznych zaliczek na PIT / CIT
- Wpłata zaliczki PIT / CIT dla podatników z kwartalnym obowiązkiem podatkowym (mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność)
- Wpłata zaliczki PIT / CIT w uproszczonej formie równej 1/12 należnego podatku PIT / CIT wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok podatkowy

Podatek od nieruchomości
- PPE - zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

VAT, akcyza
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy obowiązujący dla podatników rozliczających się miesięcznie
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni okres rozliczeniowy, obowiązujący dla podatników rozliczających się kwartalnie (mali podatnicy)
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE w zakresie dokonanych przez podatnika transakcji wewnątrzwspólnotowych za poprzedni miesiąc kalendarzowy
 (tylko w formie elektronicznej)
- Złożenie deklaracji podatku akcyzowego i zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy

JPK
- Składanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie elektronicznych plików JPK

Podatek dochodowy
- Złożenie uproszczonego sprawozdania PIT/TP dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi (należy złożyć wraz z deklaracją PIT-36)
- Złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT-36 / PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
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Maj 2018

Podatek dochodowy
- Pobranie przez płatnika podatku u źródła z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych i podobnych płatności 
zgodnie z art. 26 CIT

VAT, akcyza
- Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy
*deklaracje INTRASTAT składane są przy przeprowadzaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatek od nieruchomości
- Zapłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

Podatek dochodowy
- Wpłata miesięcznych zaliczek na PIT / CIT
- Wpłata zaliczki PIT / CIT w uproszczonej formie równej 1/12 należnego podatku PIT / CIT wykazanego w zeznaniu 
podatkowym za poprzedni rok podatkowy

Podatek od nieruchomości
- PPE - zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

VAT, akcyza
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy obowiązujący dla podatników 
rozliczających się miesięcznie
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE w zakresie dokonanych przez podatnika transakcji 
wewnątrzwspólnotowych za poprzedni miesiąc kalendarzowy (tylko w formie elektronicznej)
- Złożenie deklaracji podatku akcyzowego i zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy

JPK

- Składanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie elektronicznych plików JPK
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Czerwiec 2018

Podatek dochodowy
- Pobranie przez płatnika podatku u źródła z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych i podobnych płatności 
zgodnie z art. 26 CIT

VAT, akcyza
- Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy
*deklaracje INTRASTAT składane są przy przeprowadzaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatek od nieruchomości
- Zapłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

Podatek dochodowy
- Wpłata miesięcznych zaliczek na PIT / CIT
- Wpłata zaliczki PIT / CIT w uproszczonej formie równej 1/12 należnego podatku PIT / CIT wykazanego w zeznaniu 
podatkowym za poprzedni rok podatkowy

Podatek od nieruchomości
- PPE - zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

VAT, akcyza
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy obowiązujący dla podatników 
rozliczających się miesięcznie
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE w zakresie dokonanych przez podatnika transakcji 
wewnątrzwspólnotowych za poprzedni miesiąc kalendarzowy (tylko w formie elektronicznej)
- Złożenie deklaracji podatku akcyzowego i zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy

JPK

- Składanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie elektronicznych plików JPK
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Lipiec 2018

Podatek dochodowy
- Pobranie przez płatnika podatku u źródła z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych i podobnych płatności zgodnie z art. 26 CIT

VAT, akcyza
- Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy
*deklaracje INTRASTAT składane są przy przeprowadzaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatek od nieruchomości
- Zapłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

Podatek dochodowy
- Wpłata miesięcznych zaliczek na PIT / CIT
- Wpłata zaliczki PIT / CIT dla podatników z kwartalnym obowiązkiem podatkowym (mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność).
- Wpłata zaliczki PIT / CIT w uproszczonej formie równej 1/12 należnego podatku PIT / CIT wykazanego w zeznaniu 
podatkowym za poprzedni rok podatkowy

Podatek od nieruchomości
- PPE - zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

VAT, akcyza
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy obowiązujący dla podatników rozliczających się miesięcznie.
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni okres rozliczeniowy, obowiązujący dla podatników rozliczających 
się kwartalnie (mali podatnicy)
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE w zakresie dokonanych przez podatnika transakcji wewnątrzwspólnotowych za poprzedni miesiąc
 kalendarzowy (tylko w formie elektronicznej)
- Złożenie deklaracji podatku akcyzowego i zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy

JPK

- Składanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie elektronicznych plików JPK
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Sierpień 2018

Podatek dochodowy
- Pobranie przez płatnika podatku u źródła z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych i podobnych płatności 
zgodnie z art. 26 CIT

VAT, akcyza
- Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy
*deklaracje INTRASTAT składane są przy przeprowadzaniu transakcji wewnątrzwspólnotowycht

Podatek od nieruchomości
- Zapłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

Podatek dochodowy
- Wpłata miesięcznych zaliczek na PIT / CIT
- Wpłata zaliczki PIT / CIT w uproszczonej formie równej 1/12 należnego podatku PIT / CIT wykazanego w zeznaniu 
podatkowym za poprzedni rok podatkowy

Podatek od nieruchomości
- PPE - zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanyc

VAT, akcyza
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy obowiązujący dla podatników 
rozliczających się miesięcznie
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE w zakresie dokonanych przez podatnika transakcji 
wewnątrzwspólnotowych za poprzedni miesiąc kalendarzowy (tylko w formie elektronicznej)
- Złożenie deklaracji podatku akcyzowego i zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy

JPK

- Składanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie elektronicznych plików JPK
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Wrzesień 2018

Podatek dochodowy
- Pobranie przez płatnika podatku u źródła z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych i podobnych płatności 
zgodnie z art. 26 CIT

VAT, akcyza
- Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy
*deklaracje INTRASTAT składane są przy przeprowadzaniu transakcji wewnątrzwspólnotowycht

Podatek od nieruchomości
- Zapłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

Podatek dochodowy
- Wpłata miesięcznych zaliczek na PIT / CIT
- Wpłata zaliczki PIT / CIT w uproszczonej formie równej 1/12 należnego podatku PIT / CIT wykazanego w zeznaniu 
podatkowym za poprzedni rok podatkowy

Podatek od nieruchomości
- PPE - zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanyc

VAT, akcyza
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy obowiązujący dla podatników 
rozliczających się miesięcznie
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE w zakresie dokonanych przez podatnika transakcji 
wewnątrzwspólnotowych za poprzedni miesiąc kalendarzowy (tylko w formie elektronicznej)
- Złożenie deklaracji podatku akcyzowego i zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy

JPK

- Składanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie elektronicznych plików JPK
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Październik 2018

Podatek dochodowy
- Pobranie przez płatnika podatku u źródła z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych i podobnych płatności zgodnie z art. 26 CIT

VAT, akcyza
- Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy
*deklaracje INTRASTAT składane są przy przeprowadzaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatek od nieruchomości
- Zapłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

Podatek dochodowy
- Wpłata miesięcznych zaliczek na PIT / CIT
- Wpłata zaliczki PIT / CIT dla podatników z kwartalnym obowiązkiem podatkowym (mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność).
- Wpłata zaliczki PIT / CIT w uproszczonej formie równej 1/12 należnego podatku PIT / CIT wykazanego w zeznaniu 
podatkowym za poprzedni rok podatkowy

Podatek od nieruchomości
- PPE - zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

VAT, akcyza
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy obowiązujący dla podatników rozliczających się miesięcznie.
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni okres rozliczeniowy, obowiązujący dla podatników rozliczających 
się kwartalnie (mali podatnicy)
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE w zakresie dokonanych przez podatnika transakcji wewnątrzwspólnotowych za poprzedni miesiąc
 kalendarzowy (tylko w formie elektronicznej)
- Złożenie deklaracji podatku akcyzowego i zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy

JPK

- Składanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie elektronicznych plików JPK
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Listopad 2018

Podatek dochodowy
- Pobranie przez płatnika podatku u źródła z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych i podobnych płatności 
zgodnie z art. 26 CIT

VAT, akcyza
- Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy
*deklaracje INTRASTAT składane są przy przeprowadzaniu transakcji wewnątrzwspólnotowycht

Podatek od nieruchomości
- Zapłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

Podatek dochodowy
- Wpłata miesięcznych zaliczek na PIT / CIT
- Wpłata zaliczki PIT / CIT w uproszczonej formie równej 1/12 należnego podatku PIT / CIT wykazanego w zeznaniu 
podatkowym za poprzedni rok podatkowy

Podatek od nieruchomości
- PPE - zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanyc

VAT, akcyza
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy obowiązujący dla podatników 
rozliczających się miesięcznie
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE w zakresie dokonanych przez podatnika transakcji 
wewnątrzwspólnotowych za poprzedni miesiąc kalendarzowy (tylko w formie elektronicznej)
- Złożenie deklaracji podatku akcyzowego i zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy

JPK

- Składanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie elektronicznych plików JPK
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Podatek dochodowy
- Pobranie przez płatnika podatku u źródła z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych i podobnych płatności 
zgodnie z art. 26 CIT

VAT, akcyza
- Przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy
*deklaracje INTRASTAT składane są przy przeprowadzaniu transakcji wewnątrzwspólnotowycht

Podatek od nieruchomości
- Zapłata podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

Podatek dochodowy
- Wpłata miesięcznych zaliczek na PIT / CIT
- Wpłata zaliczki PIT / CIT w uproszczonej formie równej 1/12 należnego podatku PIT / CIT wykazanego w zeznaniu 
podatkowym za poprzedni rok podatkowy

Podatek od nieruchomości
- PPE - zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanyc

VAT, akcyza
- Złożenie deklaracji VAT i płatność podatku VAT za poprzedni miesiąc kalendarzowy obowiązujący dla podatników 
rozliczających się miesięcznie
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE w zakresie dokonanych przez podatnika transakcji 
wewnątrzwspólnotowych za poprzedni miesiąc kalendarzowy (tylko w formie elektronicznej)
- Złożenie deklaracji podatku akcyzowego i zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy

JPK

- Składanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w formie elektronicznych plików JPK
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O Accace 

Z ponad 550 profesjonalistami oraz oddziałami w 13 krajach, Accace jest jedną z wiodących firm 
outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaufało nam już ponad 2 000 
międzynarodowych firm. 

Nasze biura znajdują się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie, 
w Niemczech, w Chorwacji, w Serbii, w Słowenii, w Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie, w Mołdawii. 
We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich. 

Więcej o nas: www.accace.com | www.accace.pl
E-mail: poland@accace.com 



Jakie jest Twoje 
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