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Styczeń
WAŻNE DATY

5
deklaracja VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

silnikowych za grudzień 2022 r.

9
zryczałtowany CIT pobrany w grudniu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej 

zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop

powstałego w grudniu 2022 r. od spółki przejmującej 

przekazanie podatnikom informacji CIT-7

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za grudzień 2022 r. oraz wpłata podatku

należnego wykazanego w tej deklaracji

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za grudzień 2022 r. 

        z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

10

16

20

25

31

zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2022 r.

podatek leśny za styczeń 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

deklaracja na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy — osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej

miesięczna zaliczka na PIT i CIT za grudzień 2022 oraz za IV kwartał 2022

wpłata za grudzień 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy 

wpłata za grudzień 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek

dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego 

zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej, a w przypadku przejścia z karty podatkowej na inne

formy opodatkowania złożenie oświadczenia o wyborze podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego 

zaliczka na podatek za grudzień 2022 należna od spółki nieruchomościowej/przedstawiciela podatkowego spółki

nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop 

VAT za grudzień 2022 r. oraz za IV kwartał 2022 r.

deklaracje VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2022 r.  

plik JPK_V7M za grudzień 2022 r.

plik JPK_V7K za grudzień 2022 r. (część ewidencyjna) oraz za październik, listopad i grudzień 2022 r. (część deklaracyjna)

podatek akcyzowy  oraz deklaracja za grudzień 2022 r.

informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za grudzień 2022 r.

deklaracja VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2022 r.

podatek cukrowy za grudzień 2022 r.

WAŻNE DATY
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16 17
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26 27 28 29

30 31
przekazanie urzędowi skarbowemu drogą elektroniczną  PIT-11 za 2022 

przekazanie urzędowi skarbowemu  drogą elektroniczną PIT-8C za 2022 

przekazanie urzędowi skarbowemu PIT-40A/11A za 2022 

roczna deklaracja PIT-4R za 2022 (drogą elektroniczną) 

roczna deklaracja PIT-8AR  za 2022 (drogą elektroniczną) 

informacja PIT-R za 2022 (do urzędu skarbowego) 

deklaracja PIT-16A za 2022

deklaracja do urzędu skarbowego CIT-6AR

deklaracja do urzędu skarbowego przez płatnika, (którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) dot. wysokości

pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od:

podatek od nieruchomości za styczeń 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości

prawnej

deklaracja dot. podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy — osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej

deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu VII-DO za grudzień 2022 r. 

deklaracja dla rozliczania VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za IV kwartał 2022 r.

deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za IV kwartał 2022 r.

      -należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, art. 21 ust. 1 i art. 22   

         ust. 1 ustawy o pdop za 2022 r. (CIT-10Z),

       -dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa  

         w art. 22 ustawy o pdop osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2022 r. (CIT-6R)



Luty
WAŻNE DATY

6
deklaracja VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

silnikowych za styczeń 2023 r.

10

15

20

27

zgłoszenie INTRASTAT za styczeń 2023 r.

podatek od nieruchomości i podatek leśny za luty 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej

I rata podatku od środków transportowych

deklaracja na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy — osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych

miesięczna zaliczka PIT i CIT za styczeń 2023 r. 

pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za styczeń 2023 r.

pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za styczeń 2023 r. od płatników, o których

mowa w art. 41 ustawy o pdof

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2023 r. 

VAT za styczeń 2023 r.

deklaracja VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za styczeń 2023 r.

plik JPK_V7M za styczeń 2023 r.

plik JPK_V7K za styczeń 2023 r. (część ewidencyjna)

podatek akcyzowy za styczeń 2023 r. oraz deklaracja dla podatku akcyzowego

informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za styczeń 2023 r.

deklaracja VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2023 r.

podatek cukrowy za styczeń 2023 r.

WAŻNE DATY
28

informacja dla podatnika o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

w 2022 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof

 informacja dla podatnika o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2021 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 39 ust. 3

ustawy o pdof

roczne obliczenie podatku dla podatnika  przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

za 2022 r. (PIT-40A/11A)

deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu VII-DO za styczeń 2023 r.

IFT-1/-R za 2022 r.
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7
podatek dochodowy w formie karty podatkowej za styczeń 2023 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobranego w styczniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej

osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz

podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję

podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

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 styczniu 2023 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za styczeń 2023 r.

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za styczeń 2023 r. oraz wpłata podatku

należnego wykazanego w tej deklaracji



Marzec
WAŻNE DATY

6
deklaracja VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

za luty 2023 r.

15

20

27

zgłoszenie INTRASTAT za luty 2023 r.

podatek od nieruchomości i podatek leśny za marzec 2023 r. oraz I rata podatku rolnego — osoby prawne, jednostki

organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

I rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego — osoby fizyczne

miesięczna zaliczka PIT i CIT za luty 2023 r. 

wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za luty 2023 r. 

wpłata przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego

podatku dochodowego za luty 2023 r.

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za luty 2023 r. 

VAT za luty 2023 r.

deklaracja VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2023 r.

plik JPK_V7M za luty 2023 r.

plik JPK_V7K za luty 2023 r. (część ewidencyjna)

podatek akcyzowy za luty 2023 r. oraz deklaracja dla podatku akcyzowego

informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za luty 2023 r.

deklaracja VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2023 r.

podatek cukrowy za luty 2023 r.

WAŻNE DATY

31
deklaracja CIT-8 za 2022 (dotyczy podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym) i wpłata należnego

podatku

deklaracja CIT-8E za 2022

przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu

siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za

2022 r.

przekazanie urzędowi skarbowemu rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. przez podatników,

których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym

deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu VII-DO za luty 2023 r. 

powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CbC-P)

przekazanie przez spółki nieruchomościowe, podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku

dochodowego od osób prawnych informacji, o których mowa:

przekazanie Szefowi KAS przez spółkę nieruchomościową informacji o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej

spółce udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby

posiadanych przez każdego z nich takich praw — jeżeli rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym 

przekazanie Szefowi KAS przez podatnika będącego wspólnikiem spółki nieruchomościowej informacji o liczbie posiadanych,

bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym

charakterze — jeżeli rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym

       - w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

       - w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

       dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do

       31 maja 2022 r. 
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7
podatek dochodowy w formie karty podatkowej za luty 2023 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie

prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu

mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21

ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

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 lutym 2023 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ i PIT-NZS) za luty 2023 r. 

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za luty 2023 r. oraz podatek należny

wykazany w tej deklaracji



Kwiecień

5
deklaracja VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

silnikowych za marzec 2023 r.

7

10

20

25

podatek dochodowy w formie karty podatkowej za marzec 2023 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej

osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz

podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję

podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

zryczałtowany podatek od dochodu przez spółkę przejmującą, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret

pierwsze ustawy o pdop powstałego w marcu 2023 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za marzec 2023 r.

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za marzec 2023 r. oraz podatek

należny wykazany w tej deklaracji

zgłoszenie INTRASTAT za marzec 2023 r.

miesięczna zaliczka PIT i CIT za marzec 2023 r.  

zaliczka PIT i CIT za I kwartał 2023 r.

pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za marzec 2023 r. 

pobrane zaliczki od płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, na podatek dochodowy lub zryczałtowany

podatek dochodowy za marzec 2023 r.

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2023 r. 

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2023 r.

VAT za marzec 2023 r. oraz za I kwartał 2023

deklaracja VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2023 r.

plik JPK_V7M za marzec 2023 r.

plik JPK_V7K za marzec 2023 r. (część ewidencyjna) oraz za styczeń, luty i marzec 2023 r. (część deklaracyjna)

podatek akcyzowy za marzec 2023 r. oraz deklaracja dla podatku akcyzowego

informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za marzec 2023 r.

deklaracja VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2023 r.

podatek cukrowy za marzec 2023 r.

WAŻNE DATY

17
podatek od nieruchomości i podatek leśny za kwiecień 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej
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30
deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu VII-DO za marzec 2023 r. *

deklaracja dla rozliczania VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za I kwartał 2023 r. *

deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za I kwartał 2023 r. *

      *Termin nie podlega przesunięciu na kolejny dzień roboczy, mimo że wypada w niedzielę. 

WAŻNE DATY



Maj
WAŻNE DATY

2
roczne zeznanie (osoby fizyczne) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2022 r. (PIT-

36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty 

oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu

rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A za 2022 r.

roczne zeznanie przez przedsiębiorstwo w spadku o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za

2022 r. (PIT-36S, PIT-36LS) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

deklaracja od osób fizycznych dla urzędu skarbowego o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1) oraz

zapłata daniny wynikającej z tej deklaracji

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od

przychodów ewidencjonowanych za 2022 r. (PIT-28) oraz ryczałt za grudzień lub ostatni kwartał 2022 r.

5

15

22

deklaracja VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

silnikowych za kwiecień 2023 r.

podatek od nieruchomości i podatek leśny za maj 2023 r. oraz II raty podatku rolnego — osoby prawne, jednostki

organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

II rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego — osoby fizyczne

miesięczna zaliczka na PIT i CIT za kwiecień 2023 r. 

pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień 2023 r.

pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za kwiecień 2023 r. przez

płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień 2023 r.WAŻNE DATY

10

podatek dochodowy w formie karty podatkowej za kwiecień 2023 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie

prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu

mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1

i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

zryczałtowany podatek od dochodu 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 kwietniu 2023 r.

 zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za kwiecień 2023 r. 

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień 2023 r. oraz podatek należny

wykazany w tej deklaracji

zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień 2023 r.
10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

ŚR CZ PT SO ND

8 9

15 16

22 23

29 30

PN WT

6 7

31

3 4 51 2

25
 VAT za kwiecień 2023 r.

deklaracja VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za kwiecień 2023 r.

plik JPK_V7M za kwiecień 2023 r.

plik JPK_V7K za kwiecień 2023 r. (część ewidencyjna)

podatek akcyzowy za kwiecień 2023 r. oraz deklaracja dla podatku akcyzowego

informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za kwiecień 2023 r.

deklaracja VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2023 r.,

podatek cukrowy za kwiecień 2023 r.

31
deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu VII-DO za kwiecień 2023 r. 

8



Czerwiec
WAŻNE DATY

5
deklaracja VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

silnikowych za maj 2023 r.

7

12

miesięczna zaliczka na PIT i CIT za maj 2023 r. 

pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za maj 2023 r.

pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za maj 2023 r. od płatników, o których

mowa w art. 41 ustawy o pdof, 

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za maj 2023 r. 

26

30

podatek dochodowy w formie karty podatkowej za maj 2023 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej

osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz

podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję

podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop

powstałego w maju 2023 r. przez spółkę przejmującą

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za maj 2023 r.

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za maj 2023 r. oraz podatek należny

wykazany w tej deklaracji

zgłoszenie INTRASTAT za maj 2023 r.

VAT za maj 2023 r.

deklaracja VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za maj 2023 r.

plik JPK_V7M za maj 2023 r.

plik JPK_V7K za maj 2023 r. (część ewidencyjna)

podatek akcyzowy za maj 2023 r. oraz deklaracja dla podatku akcyzowego

informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za maj 2023 r.

deklaracja VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2023 r.

podatek cukrowy za maj 2023 r.

deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu VII-DO za maj 2023 r.

roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym 

WAŻNE DATY

20

15
podatek od nieruchomości i podatek leśny za czerwiec 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

ŚR CZ PT SO ND

5 6

12 13

19 20

26 27

PN WT

3 4

28

1 2

29 30



Lipiec
WAŻNE DATY

5
deklaracja VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

silnikowych za czerwiec 2023 r.

7

miesięczna zaliczka na PIT i CIT za czerwiec 2023 r.  

zaliczka PIT i CIT za II kwartał 2023 r.

zaliczka od przychodów ze stosunku pracy za czerwiec 2023 r.

zaliczka na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy  od płatników, o których mowa w art. 41 ustawy

o pdof, za czerwiec 2023 r.

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2023 r. 

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2023 r.

podatek dochodowy od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop

i art. 30g ustawy o pdof za czerwiec 2023 r.

25

31

podatek dochodowy w formie karty podatkowej za czerwiec 2022 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej

osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz

podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję

podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwszej ustawy o pdop

powstałego w czerwcu 2022 r. od spółki przejmującej

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za czerwiec 2022 r. 

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za czerwiec 2022 r. oraz podatek

należny wykazany w tej deklaracji

VAT za czerwiec 2023 r. oraz za II kwartał 2023 r.

deklaracja VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za czerwiec 2023 r.

plik JPK_V7M za czerwiec 2023 r.

plik JPK_V7K za czerwiec 2023 r. (część ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec 2023 r. (część deklaracyjna)

podatek akcyzowy za czerwiec 2023 r. oraz deklaracja dla podatku akcyzowego

informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2023 r.

deklaracja VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2023 r.

podatek cukrowy za czerwiec 2023 r.

deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu VII-DO za czerwiec 2023 r.

deklaracja dla rozliczania VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za II kwartał 2023 r.

deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za II kwartał 2023 r.

WAŻNE DATY

20

17
podatek od nieruchomości i podatek leśny za lipiec 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej

opłata recyklingowa za torby foliowe, pobrana w II kwartale 2023 r.

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

ŚR CZ PT SO ND

3 4

10 11

17 18

24 25

PN WT

1 2

26 27 28 29 30

31

10
zgłoszenie INTRASTAT za czerwiec 2023 r.



Sierpień
WAŻNE DATY

1
sprawozdanie finansowe za 2022 r. dla Szefa KAS od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

7

podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej

21

25

miesięczna zaliczka  na PIT i CIT za lipiec 2023 r. 

pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za lipiec 2023 r. 

pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za lipiec 2023 r. od płatników, o których

mowa w art. 41 ustawy o pdof, 

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2023 r.

podatek dochodowy od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop

i art. 30g ustawy o pdof za lipiec 2023 r.  

VAT za lipiec 2023 r.

deklaracja VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za lipiec 2023 r.

plik JPK_V7M za lipiec 2023 r.

plik JPK_V7K za lipiec 2023 r. (część ewidencyjna)

podatek akcyzowy za lipiec 2023 r. oraz deklaracja dla podatku akcyzowego

informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec 2023 r.

deklaracja VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2023 r.

podatek cukrowy za lipiec 2023 r.

WAŻNE DATY

16

10
zgłoszenie INTRASTAT za lipiec 2023 r.

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

ŚR CZ PT SO ND

7 8

14 15

21 22

28 29

PN WT

5 6

30 31

deklaracja VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

silnikowych za lipiec 2023 r.

podatek dochodowy w formie karty podatkowej za lipiec 2023 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej

osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz

podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję

podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop

powstałego w lipcu 2023 r. od spółki przejmującej 

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

2 3 41

31
deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu VII-DO za lipiec 2023 r.

7
deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za lipiec 2023 r.

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za lipiec 2023 r. oraz podatek należny wykazany

w tej deklaracji



Wrzesień
WAŻNE DATY

5
deklaracja VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

silnikowych za sierpień 2023 r.

7

miesięczna zaliczka na PIT i CIT za sierpień 2023 r. 

pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za sierpień 2023 r. 

pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za sierpień 2023 r. od płatników, o których

mowa w art. 41 ustawy o pdof 

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2023 r. 

podatek dochodowy od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i art.

30g ustawy o pdof za sierpień 2023 r.  

25

30

podatek dochodowy w formie karty podatkowej za sierpień 2023 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej

osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz

podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję

podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop

powstałego w sierpniu 2023 r.od spółki przejmującej 

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za sierpień 2023 r. 

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za sierpień 2023 r. oraz podatek

należny wykazany w tej deklaracji

VAT za sierpień 2023 r.

deklaracja VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień 2023 r.

plik JPK_V7M za sierpień 2023 r.

plik JPK_V7K za sierpień 2023 r. (część ewidencyjna)

podatek akcyzowy za sierpień 2023 r. oraz deklaracja dla podatku akcyzowego

informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień 2023 r.

deklaracja VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2023 r.

podatek cukrowy za sierpień 2023 r.

deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu VII-DO za sierpień 2023 r. *

       *Termin nie podlega przesunięciu na kolejny dzień roboczy, mimo że wypada w sobotę. WAŻNE DATY

20

15
podatek od nieruchomości i podatek leśny za wrzesień 2023 r. oraz III rata podatku rolnego — osoby prawne, jednostki

organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

III rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego — osoby fizyczne

II rata podatku od środków transportowych

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

ŚR CZ PT SO ND

4 5

11 12

18 19

25 26

PN WT

2 3

27 28

11
zgłoszenie INTRASTAT za sierpień 2023 r.

1

29 30



zeznanie do urzędu skarbowego: CIT-CFC za 2022 r. przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z

rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego; PIT-CFC za 2022 r. i wpłaty

wynikającego z zeznania podatku należnego

zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem

kalendarzowym (patrz uwaga z dnia 30.06.2022 r.)

5

Październik
WAŻNE DATY

deklaracja VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

silnikowych za wrzesień 2023 r.

9

20

25

zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop

powstałego we wrześniu 2023 r. od spółki przejmującej 

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za wrzesień 2023 r. 

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za wrzesień 2023 r. oraz podatek należnego

wykazanego w tej deklaracji

miesięczna zaliczka  na PIT i CIT za wrzesień 2023 r.  

zaliczka na PIT i CIT za III kwartał 2023 r.

pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za wrzesień 2023 r. 

pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za wrzesień 2023 r. od płatników,

o których mowa w art. 41 ustawy o pdof,  

ryczałt  od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2023 r.

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2023 r.

podatek dochodowy od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop

i art. 30g ustawy o pdof za wrzesień 2023 r.  

VAT za wrzesień 2023 r. oraz za III kwartał 2023 r. 

deklaracja VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za wrzesień 2023 r.

plik JPK_V7M za wrzesień 2023 r.

plik JPK_V7K za wrzesień 2023 r. (część ewidencyjna) oraz za lipiec, sierpień i wrzesień 2023 r. (część deklaracyjna)

podatek akcyzowy za wrzesień 2023 r. oraz deklaracja dla podatku akcyzowego

informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za wrzesień 2023 r.

deklaracja VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2023 r.

podatek cukrowy za wrzesień 2023 r.

WAŻNE DATY

16
opłata recyklingowa za torby foliowe pobranej w III kwartale 2023 r.

podatek od nieruchomości i podatek leśny za październik 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej
4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

ŚR CZ PT SO ND

2 3

9 10

16 17

23 24

PN WT

1

25 26

10
zgłoszenie INTRASTAT za wrzesień 2023 r.

27 28 29

30 31

31
deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu VII-DO za wrzesień 2023 r.

deklaracja dla rozliczania VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za III kwartał 2023 r.

deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za III kwartał 2023 r. 

termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local File) za rok podatkowy kończący się 31.12.2022

(10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego).

2

9
podatek dochodowy w formie karty podatkowej za wrzesień 2023 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej

osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego

siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art.

22 ust. 1 ustawy o pdop



WAŻNE DATY

Listopad

6
deklaracja VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

silnikowych za październik 2023 r.

miesięczna zaliczka  na PIT i CIT za październik 2023 r.

pobrane zaliczki  od przychodów ze stosunku pracy za październik 2023 r. 

pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za październik 2023 r. od

płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za październik 2023 r. 

podatek dochodowy od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy

o pdop i art. 30g ustawy o pdof za październik 2023 r. 

27

30

VAT za październik 2023 r.

deklaracja VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik 2023 r.

plik JPK_V7M za październik 2023 r.

plik JPK_V7K za październik 2023 r. (część ewidencyjna)

podatek akcyzowy za październik 2023 r. oraz deklaracja dla podatku akcyzowego

informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za październik 2023 r.

deklaracja VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2023 r.

podatek cukrowy za październik 2023 r.

deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu VII-DO za październik 2023 r.

termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR-C) wraz z oświadczeniem o:

        a) sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie ze stanem rzeczywistym 

        b) rynkowości transakcji w niej ujętych 

        za rok podatkowy kończący się 31.12.2022 (11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego)

WAŻNE DATY

20

15
podatek od nieruchomości i podatek leśny za listopad 2023 r. oraz IV raty podatku rolnego — osoby prawne, jednostki

organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

IV rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego — osoby fizyczne

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

ŚR CZ PT SO ND

6 7

13 14

20 21

27 28

PN WT

5

29 30

10
zgłoszenie INTRASTAT za październik 2023 r.

1 2 3 4

7
podatek dochodowy w formie karty podatkowej za październik 2023 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku 2023 r. od należności wypłaconych

zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz

podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję

podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop

powstałego w październiku 2023 r. od spółki przejmującej 

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za październik 2022 r. 

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za październik 2023 r. oraz podatek

należny wykazany w tej deklaracji



Grudzień

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

ŚR CZ PT SO ND

4 5

11 12

18 19

25 26

PN WT

3

27 28

1 2

29 30 31

5
deklaracja VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw

silnikowych za listopad 2023 r.

WAŻNE DATY

7
podatek dochodowy w formie karty podatkowej za listopad 2023 r.

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej

osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu

mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art.

21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop

powstałego w listopadzie 2023 r. od spółki przejmującej 

zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za listopad 2022 r. 

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za listopad 2023 r. oraz podatek

należny wykazany w tej deklaracji

WAŻNE DATY

podatek od nieruchomości i podatek leśny za grudzień 2023 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki

nieposiadające osobowości prawnej

20

27

miesięczna zaliczka na PIT i CIT za listopad 2023 r.  

pobrane zaliczki  od przychodów ze stosunku pracy za listopad 2023 r. 

pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za listopad 2023 r. od płatników, o których

mowa w art. 41 ustawy o pdof, 

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2023 r. 

 podatek dochodowy od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i art.

30g ustawy o pdof za listopad 2023 r.

VAT za listopad 2023 r.

deklaracja VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za listopad 2023 r.

plik JPK_V7M za listopad 2023 r.

plik JPK_V7K za listopad 2023 r. (część ewidencyjna)

podatek akcyzowy za listopad 2023 r. oraz deklaracja dla podatku akcyzowego

informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2023 r.

deklaracja VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2023 r.

podatek cukrowy za listopad 2023 r.

15

11
złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2023 r.

28
podatek dochodowy w formie karty podatkowej za grudzień 2023 r.

31
deklaracja dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu VII-DO za listopad 2023 r. *

informacja CIT-15J (wraz z załącznikiem CIT/JW) - jeżeli rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym — do

urzędu skarbowego przez spółkę jawną, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której

wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne 

opublikowanie na swojej stronie internetowej przez podatnika, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy o pdop, informacji

o realizowanej strategii podatkowej za 2023 r. i przekazanie (drogą elektroniczną) informacji o adresie tej strony

właściwemu urzędowi skarbowemu — o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym

termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych (Master File) za rok obrotowy kończący się

31.12.2022 (12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego)

informacja o grupie podmiotów (Country-by-Country Reporting/CbC-R) w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia

sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów

       *Termin nie podlega przesunięciu na kolejny dzień roboczy, mimo że wypada w niedzielę




