
 

 

 

 

 

Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa. 

Zapraszamy do korzystania z usług Krajowej Informacji Skarbowej - www.kis.gov.pl . 

Informujemy, że pod numerem infolinii: z tel. stacjonarnych 801 055 055, z tel. komórkowych 22 330 03 30, z zagranicy +48 22 330 03 30 

Krajowa Informacja Skarbowa udziela telefonicznych informacji dotyczących prawa podatkowego i celnego od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 7.00 do 18.00. 

Zapraszamy także do odwiedzenia Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl . 
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Akty prawne ze strony http://www.rcl.gov.pl  związane z zagadnieniami 

podatkowymi i celnymi 

Dziennik Ustaw: Rok 2019 

Poz. Nazwa aktu prawnego Data 

publikacji 

Data wejścia  

w życie 

Wskazanie istoty regulacji/opis 

zagadnienia 

271 Ustawa z dnia 31 stycznia 

2019 r. o zmianie ustawy 

o Radzie Ministrów oraz 

niektórych innych ustaw 

2019-02-19 2019-02-20 W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 

z późn. zm.2)) w art. 21 w ust. 1 w pkt 

146 kropkę zastępuje się średnikiem i 

dodaje się pkt 147 w brzmieniu:  

„147) nagrody specjalne Prezesa Rady 

Ministrów przyznawane na podstawie 

art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 

r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. 

poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271).”. 

288 Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 17 

stycznia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, 

2019-02-14 2019-02-14 Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie 

pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 

r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku 

do niniejszego obwieszczenia jednolity 

tekst ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym 
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Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa, 

Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich 

rodzin 

funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 

132), z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych:  

1) ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 

2018 r. poz. 138),  

2) ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę o 

Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 

730),  

3) ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o 

zmianie ustawy o Służbie Więziennej 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 912)  oraz zmian wynikających z 

przepisów ogłoszonych przed dniem 

15 stycznia 2019 r.  

 

290 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 13 

lutego 2019 r. 

zmieniające 

rozporządzenie w 

sprawie zakresu i 

warunków korzystania z 

portalu podatkowego 

2019-02-14 2019-02-15 Wprowadza się zmiany do 

rozporządzenia w sprawie zakresu i 

warunków korzystania z portalu 

podatkowego 

301 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 11 

lutego 2019 r. 

zmieniające 

rozporządzenie w 

sprawie dodatkowych 

danych podlegających 

wskazaniu w zgłoszeniu 

przewozu towarów 

2019-02-18 2019-04-19 W rozporządzeniu Ministra Finansów z 

dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie 

dodatkowych danych podlegających 

wskazaniu w zgłoszeniu przewozu 

towarów (Dz. U. poz. 1663) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Rozporządzenie określa 

dodatkowe dane podlegające 

wskazaniu odpowiednio przez 

podmiot wysyłający, podmiot 
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odbierający i przewoźnika w 

zgłoszeniu, o którym mowa w art. 5 

ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów, 

zwanej dalej „ustawą”.”; 

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. W zgłoszeniu, o którym mowa w 

art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 

ustawy, w przypadku przewozu 

towarów będących odpadem w 

rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 992, z poźn. zm.2)), odpowiednio 

podmiot wysyłający, podmiot 

odbierający i przewoźnik wskazuje 

sześciocyfrowy kod tych towarów, 

zgodny z katalogiem odpadów 

określonym w przepisach wydanych 

na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach.”. 

303 Ustawa z dnia 31 stycznia 

2019 r. o rodzicielskim 

świadczeniu 

uzupełniającym 

2019-02-18 2019-03-01 Ustawa w art. 16 wprowadza zmiany 

do ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych 
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