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Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców
Kwota zmniejszająca podatek
Limit obrotów dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
Limit wpłat na IKE i IKZE
Limit zwolnienia nieodpłatnych świadczeń z podatku dochodowego
Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych – odliczenia od dochodu
Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych – odliczenia od podatku
Maksymalna wysokość kary porządkowej
Mały podatnik w podatku dochodowym
Mały podatnik w VAT
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od spadków i darowizn – grupy podatkowe
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Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ryczałt od przychodów z najmu i dzierżawy
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wykorzystywanego do produkcji rolnej
Stawki karty podatkowej
Tabele miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej
– Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy
– Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów
– Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy
– Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny
– Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi
– Wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych
– Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
– Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach
– Usługi rozrywkowe
– Usługi transportowe
– Gastronomia
– Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi
– Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami
tytoniowymi oraz kwiatami
– Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione
– Usługi parkingowe
– Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
Stawki opłat lokalnych
Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych
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Rozdział I – Podatki

I. Podatki
• Kalendarz podatnika/przedsiębiorcy
Terminy w cyklach miesięcznych
7. dzień następnego miesiąca:
Wpłata podatku zryczałtowanego z karty podatkowej, za miesiące styczeń – listopad
10. dzień następnego miesiąca:
Wpłata składek ZUS za miesiąc poprzedni przez przedsiębiorców, rozliczających składki tylko za siebie
15. dzień następnego miesiąca:
Przekazanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz opłacenie składek ZUS za miesiąc
poprzedni, dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki nie tylko za siebie
Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za poprzedni miesiąc, jeżeli jest składana w wersji
papierowej
20. dzień następnego miesiąca:
Wpłata podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, za miesiące styczeń – listopad
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, liniowy lub obliczony na zasadach ogólnych, za miesiąc poprzedni
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 od wynagrodzeń pracowników, za miesiąc poprzedni
Wydruk zapisów księgi podatkowej prowadzonej komputerowo, za miesiąc poprzedni
25. dzień następnego miesiąca:
Złożenie deklaracji VAT-7 oraz wpłata podatku VAT, za miesiąc poprzedni
Złożenie miesięcznej informacji podsumowującej VAT-UE, za miesiąc poprzedni, jeżeli jest składana
w wersji elektronicznej
Wpłata zaliczki na podatek VAT dla pierwszego i drugiego miesiąca kwartału, dla podatników rozliczających się deklaracją VAT-7D
Terminy w cyklach kwartalnych
15. dzień po kwartale:
Złożenie kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE, za kwartał poprzedni, jeżeli jest składana
w wersji papierowej
20. dzień po kwartale:
Wpłata podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, za kwartały I–III
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, za kwartał poprzedni
25. dzień po kwartale:
Złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D oraz wpłata podatku VAT, za kwartał poprzedni

Informator księgowego 2017

5

Rozdział I – Podatki

Złożenie kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE, za kwartał poprzedni, jeżeli jest składana
w wersji elektronicznej
Terminy w cyklach rocznych
20 stycznia:
Złożenie oświadczenia o zamiarze rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Złożenia wniosku o rozliczanie się kartą podatkową PIT-16
Zawiadomienie o zamiarze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie
Złożenie oświadczenia o wyborze rozliczania się podatkiem liniowym
Złożenie zawiadomienia o zamiarze ujmowania zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej jako
przychody już w dacie wpłaty tych zaliczek, zamiast w dacie sprzedaży
21 stycznia:
Zawiadomienia o założeniu księgi podatkowej, jeżeli w poprzednich latach nie była prowadzona
(dotyczy podatników, którzy w poprzednim roku rozliczali się podatkiem zryczałtowanym lub prowadzili księgi rachunkowe)
31 stycznia:
Złożenia zeznania rocznego dla podatników na karcie podatkowej PIT-16A
Złożenie zeznania rocznego dla podatników na ryczałcie ewidencjonowanym PIT-28 oraz wpłata
podatku za grudzień lub IV kwartał
Złożenie oświadczenia o zamiarze korzystania z tzw. kredytu podatkowego, czyli rocznego zwolnienia z opłacania zaliczek na podatek dochodowy
Złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R
Złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR
Przekazanie do ZUS informacji ZUS-IWA (dotyczy przedsiębiorców zatrudniających powyżej 9 osób)
Przekazanie do urzędu skarbowego PIT-11, jeżeli podatnik składa te informacje podatkowe w formie
papierowej
15 lutego:
Wpłata I raty podatku od środków transportowych
20 lutego:
Zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników
Zawiadomienie o uproszczonej formie opłacania zaliczek lub rezygnacji z niej
28 lutego:
Przekazanie podatnikowi (pracownikowi) i urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11
15 marca:
Wpłata I raty podatku od nieruchomości
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