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jakie obowiązki czekają na nas na początku 2020 roku?   
  
  

 
 
 
 
 
 
 

Święta, święta i po świętach.  
Przedsiębiorców czeka okres 
wzmożonej aktywności zawodowej   
i obowiązków związanych  
z zakończeniem roku.  

O czym trzeba pamiętać w pierwszym 
kwartale  2020 roku?  
O tym chcemy Państwu przypomnieć 
w wielkim skrócie. 

Do 31 stycznia 2020 roku do 
naszych obowiązków należy: 

• przekazanie urzędowi 
skarbowemu (wyłącznie drogą 
elektroniczną) informacji  
o przychodach z innych źródeł 
oraz o dochodach i pobranych 
zaliczkach na podatek 
dochodowy w 2019 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 u.p.d.o.f.; 

• przekazanie urzędowi 
skarbowemu (wyłącznie drogą 
elektroniczną) informacji  
o niektórych dochodach  
z kapitałów pieniężnych w 2019 
r. (PIT-8C) – zgodnie z art. 39 
ust. 3 ustawy u.p.d.o.f.; 

• przekazanie urzędowi 
skarbowemu rocznego 
obliczenia podatku przez organ 
rentowy/informacji o dochodach 
uzyskanych od organu 
rentowego za 2019 r. (PIT-11A); 

• przekazanie do ZUS informacji  
o danych za 2019 r. do ustalenia  
składki na ubezpieczenie 
wypadkowe (ZUS IWA) –  
dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność przez 
cały rok i zgłaszających do 
ubezpieczenia minimum 10 
osób; 

• złożenie deklaracji o wysokości 
składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, zapłaconej i 
odliczonej od karty podatkowej  

 
w poszczególnych miesiącach 2019 
r. (PIT-16A); 

• złożenie rocznej deklaracji (drogą 
elektroniczną) o pobranych 
zaliczkach na podatek dochodowy 
za 2019 r. (PIT-4R); 

• złożenie rocznej deklaracji (drogą 
elektroniczną) o zryczałtowanym 
podatku dochodowym za 2019 r. 
(PIT-8AR); 

• przekazanie do PFRON przez osoby 
niepełnosprawne prowadzące 
działalność gospodarczą wniosku  
o refundację zapłaconych składek 
emerytalno-rentowych za grudzień 
2019 r. 

Do 28 lutego 2020 do naszych 
obowiązków należy: 

Należy przekazać  ubezpieczonemu 
informacje za 2019 r. o danych zawartych 
w imiennych raportach miesięcznych 
sporządzonych do ZUS, w podziale  
na poszczególne miesiące. 

Ponieważ koniec miesiąca przypada  
w weekend, to do 02.03.2020 r.  
powinno się: 

• przekazać do ZUS informacji  
o wysokości przychodów uzyskanych 
z pracy zarobkowej przez emerytów 
i rencistów w 2019 r.; 

• złożyć zeznania o wysokości 
uzyskanego przychodu, wysokości 
dokonanych odliczeń i należnego 
ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za 2019 r. (PIT-
28) wpłata ryczałtu  za grudzień  
lub ostatni kwartał 2019 r. powinna 
nastąpić przed upływem tego 
terminu; 

• przekazać podatnikowi informacji o 
przychodach z innych źródeł oraz  
o dochodach i pobranych zaliczkach 
na podatek dochodowy w 2019 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 
u.p.d.o.f.; 

• przekazać podatnikowi informacji o 
niektórych dochodach z kapitałów 
pieniężnych w 2019 r. (PIT-8C) - 
zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy  
u.p.d.o.f.; 

• przekazać podatnikowi rocznego 
obliczenia podatku przez organ 
rentowy/informacji o dochodach 
uzyskanych  
od organu rentowego za 2019 r. 
(PIT-40A/11A); 

• przekazać urzędowi skarbowemu 
(urzędowi wyłącznie drogą 
elektroniczną) i osobie objętej 
ograniczonym obowiązkiem 
podatkowym imiennej informacji  
o wysokości uzyskanego przychodu  
(dochodu) w 2019 r. (IFT-1R) - 
zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy 
u.p.d.o.f. 
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Nie należy zapominać o co 
miesięcznych obowiązkach 

Składanie deklaracji  i wpłata składek 
ZUS do 15 dnia miesiąca  
(z wyłączeniem osób fizycznych 
opłacających składki wyłącznie za 
siebie oraz jednostek budżetowych  
i samorządowych zakładów 
budżetowych) oraz do 20 dnia 
miesiąca wpłata pobranych zaliczek 
od przychodów ze stosunku pracy, 
pobranych zaliczek na podatek 
dochodowy lub zryczałtowanego 
podatku dochodowego czy wpłata 
na PFRON. 

Przypominamy, że pod koniec 
pierwszej połowy grudnia ukazało się 
Rozporządzenie Ministra Finansów  
z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie 
określenia niektórych wzorów 
oświadczeń, deklaracji i informacji 
podatkowych obowiązujących  
w zakresie podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Rok  2019 przyniósł 
nam wiele zmian w tym zakresie 
takich jak zwolnienie z podatku dla 
osób do 26 roku życia, które 
obowiązywało od sierpnia 2019 r.  
i  następnie obniżenie o 1 procent 
podatku z 18 na 17 procent które w 
życie weszło od października 2019 
roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Niniejszy alert nie stanowi porady finansowej, 
 a jedynie wskazanie informacji na temat  
zmian i zobowiązań z zakresu kadr i płac. 
 
Dział outsourcingu UHY ECA jest w stanie 
wesprzeć Państwa poprzez szczegółowe 
omówienie wspomnianych zmian i określenia 
ich wpływu na Państwa działalność. 
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