
KALENDARZ LEKARZA 

od 1 do 30.04.2021 r. 

 

W przedstawionym niżej zestawieniu zawarte są istotne – w ocenie sporządzającego – obowiązki lekarza,  
o których należy pamiętać w okresie od dnia 1 do 30 kwietnia 2021 r. 

Każdy z opisanych obowiązków należy interpretować indywidualnie, w zależności od formy i zakresu wykonywanej 
działalności. 

DATA 
 

OBOWIĄZEK LEKARZA PODSTAWA PRAWNA 

7 kwietnia 2021 r. podatek opłacany w formie karty podatkowej za marzec 

Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty 
podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, bez wezwania w 
terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc 
ubiegły. 

art. 31 ust. 5 ustawy z 
20.11.1998 r. o 
zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne 

12 kwietnia 2021 r. 
(termin ustawowy tj. 

10.04.2021 r. 
przypada na sobotę, 
wobec czego ulega 
on przesunięciu na 

najbliższy dzień 
roboczy) 

 
 

wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej 
ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA 
przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie. 

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację 
rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, 
ZUS RZA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 
10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych 
opłacających składkę wyłącznie za siebie. 

Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, 
przysyła jedynie deklarację rozliczeniową. 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki 
wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące,  
są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej 
lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli 
w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym 
raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru 
składek: 

1) na ubezpieczenia społeczne – kwotę  
w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla 
osób prowadzących pozarolniczą działalność, 
obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące; 

2) na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę  
w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej 
w art. 81 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.), 
obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie 
nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca 
poprzedniego. 

art. 47 ust. 1 pkt 1, ust. 2–
2c, ust. 4–4c ustawy  
z 13.10.1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (t. 
jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 
423). 



15 kwietnia 2021 r. Wystawienie faktur za marzec 

Fakturę wystawia się nie później niż do 15 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy 
towaru lub wykonano usługę. 

Termin ten dotyczy również zaliczek. 

Od powyższej zasady przewidziane są wyjątki wskazane w 
ustawie. 

art. 106i ustawy z dnia 
11.03.1994 r. o podatku od 
towarów i usług 

 wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej 
ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA 
składanych przez płatników niebędących jednostkami 
budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składkę 
wyłącznie za siebie. 

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację 
rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, 
ZUS RZA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 
15 dnia następnego miesiąca – dla płatników niebędących 
jednostkami budżetowymi ani osobami fizycznymi 
opłacającymi składkę wyłącznie za siebie. 

 

art. 47 ust. 1 pkt 3, ust. 4–
4c ustawy z 13.10.1998 r. o 
systemie ubezpieczeń 
społecznych (t. jedn. Dz.U.  
az 2021 r. poz. 423). 

20 kwietnia 2021 r. 
 
 

wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za 
marzec 

 
Podatnicy obowiązani są wpłacać na rachunek urzędu 
skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między 
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku 
roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie 
miesiące. Podatnik wpłaca je w terminie do 20. dnia każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 

art. 25 ustawy z 15.02.1992 
r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych 

wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od 
dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z 
umów najmu i dzierżawy w marcu 
 
Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej oraz 
z najmu lub dzierżawy są obowiązani bez wezwania wpłacać w 
ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. 
Zaliczki za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są 
obowiązani wpłacać w terminie do 20. dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni. 

 

art. 44 ust. 6 ustawy  
z 26.07.1991 r. o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

ryczałty ustawowe w zakresie podatku dochodowego od osób 
fizycznych za marzec 
 
Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne i 
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są 
obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek 
dochodowy od określonych przychodów kapitałowych np. od 
dywidend. 
 
Kwoty pobranego podatku płatnicy przekazują w terminie do 
20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym 
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

art. 42 ust. 1 ustawy z 
26.07.1991 r. o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 



zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną – 
według siedziby bądź miejsca wykonywania działalności, gdy 
płatnik nie posiada siedziby. 

 

zaliczka na podatek dochodowy od pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia 
i o dzieło za marzec 
 
Zakłady pracy są obowiązane obliczać i pobierać w ciągu roku 
zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło. Kwoty 
pobranych zaliczek na podatek przekazują w terminie do 20 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 
zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego 
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 
zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik 
nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca 
prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. 

 

art. 38 ust. 1 ustawy z 26.07. 
1991 r. o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

23 kwietnia 2021 r. zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez podmioty 
zatrudniające mniej niż 20 osób 

Podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób muszą zawrzeć 
umowę o zarządzanie PPK do dnia 23 kwietnia 2021 r., a 
umowę o prowadzenie PPK – najpóźniej do dnia 10 maja 2021 
r. 

Wyjątkiem są zasady dotyczące podmiotów zatrudniających 
będących mikroprzedsiębiorcami. W przypadku 
mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 
ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 
przepisy przewidują warunkowe wyłączenie z tworzenia 
PPK. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK przepisów tej 
ustawy nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie 
osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z 
dokonywania wpłat do PPK. W przypadku, kiedy podmiotowi 
zatrudniającemu posiadającemu status mikroprzedsiębiorcy w 
rozumieniu Prawa przedsiębiorców wszystkie osoby złożą 
rezygnację z dokonywania wpłat do PPK, podmiot ten nie 
zawiera umowy o zarządzanie PPK. 
 

Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  
z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach 
kapitałowych (t. jedn. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1342 ze zm.) 
 

26 kwietnia 2021 r. 
(termin ustawowy tj. 

25.04.2021 r. 
przypada na 

niedzielę, wobec 
czego ulega on 
przesunięciu na 
najbliższy dzień 

roboczy) 
 

przesłanie JPK_V7M i wpłata podatku VAT za marzec 2021 r., 
przesłanie JPK_V7K i wpłata podatku VAT za I kwartał 2021  

 
Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są 
obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego,  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję 
JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M), za okresy 
miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego  
po każdym kolejnym miesiącu, oraz wpłacić należny podatek. 
 

art. 99 ust. 1, 3b i 3c, art. 109 
ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i 
usług 



Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, wypełniają część 
ewidencyjną i deklaracyjną JPK_V7K, oraz opłacają podatek  
za I kwartał. 
 

30 kwietnia 2021 r. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są 
zobowiązani do złożenia, do dnia 30 kwietnia, rocznych 
zeznań podatkowych za 2020 rok (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 
PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenia wynikającej z zeznania kwoty 
do zapłaty. 

 

art. 45 ust. 1 ustawy z 
26.07.1991 r. o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych  
 

Złożenie sprawozdania finansowego za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej. 
 
Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe 
obowiązkowo przekazują sprawozdanie finansowe  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi 
Krajowej Administracji Skarbowej przed upływem terminu 
określonego na złożenie, tj. do dnia 30 kwietnia, w postaci 
elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej 
udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g u.o.r.  
 
Złożeniu podlegają: bilans, rachunek zysków i strat oraz 
informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie  
do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i 
objaśnienia. W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe 
podlega obowiązkowemu badaniu, podatnik składa również 
rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w 
kapitale własnym. 

 
 

art. 45 ust. 1, 5 i 8 ustawy z 
26.07.1991 r. o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych  
 

 

 


