
 

 

 

 

 

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.portalpodatkowy.mf.gov.pl , strony internetowej 

Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl . 
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Akty prawne ze strony http://www.rcl.gov.pl  związane z zagadnieniami 

podatkowymi i celnymi 

Dziennik Ustaw: Rok 2018 

 

Poz. Nazwa aktu prawnego Data 

publikacji 

Data wejścia  

w życie 

Wskazanie istoty regulacji/opis 

zagadnienia 

519 Obwieszczenie Ministra 

Finansów z dnia  

22 lutego 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie 

wzoru pełnomocnictwa 

ogólnego i wzoru 

zawiadomienia  

o zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu tego 

pełnomocnictwa 

2018-03-13 2018-03-13 Ogłasza się w załączniku do 

obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie 

wzoru pełnomocnictwa ogólnego 

i wzoru zawiadomienia o zmianie, 

odwołaniu lub wypowiedzeniu tego 

pełnomocnictwa (Dz. U. poz. 916) 

521 Obwieszczenie Ministra 

Finansów z dnia  

22 lutego 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

2018-03-13 2018-03-13 Ogłasza się w załączniku do 

obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Ministra Finansów  

z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie 

określenia wzorów: znaku 
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rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie 

określenia wzorów: 

znaku informującego 

podróżnych o możliwości 

zakupu w punktach 

sprzedaży towarów,  

od których przysługuje 

zwrot podatku od 

towarów i usług, oraz 

stempla 

potwierdzającego wywóz 

towarów poza 

terytorium Unii 

Europejskiej, a także 

określenia niezbędnych 

danych, które powinien 

zawierać dokument 

będący podstawą do 

dokonania zwrotu 

podatku podróżnym 

informującego podróżnych  

o możliwości zakupu w punktach 

sprzedaży towarów, od których 

przysługuje zwrot podatku od 

towarów i usług, oraz stempla 

potwierdzającego wywóz towarów 

poza terytorium Unii Europejskiej,  

a także określenia niezbędnych 

danych, które powinien zawierać 

dokument będący podstawą do 

dokonania zwrotu podatku 

podróżnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 426) 

 

530 Obwieszczenie Ministra 

Finansów z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia 

Ministra Finansów  

w sprawie wykazu 

dokumentów 

potwierdzających 

dokonanie zapłaty 

zobowiązania 

podatkowego i opłaty 

paliwowej 

2018-03-14 2018-03-14 Ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity 

tekst rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r.  

w sprawie wykazu dokumentów 

potwierdzających dokonanie zapłaty 

zobowiązania podatkowego i opłaty 

paliwowej (Dz. U. poz. 2259) 

555 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia  

14 marca 2018 r.  

w sprawie przedłużenia 

terminów wykonania 

niektórych obowiązków  

z zakresu dokumentacji 

podatkowej 

2018-03-15 2018-03-15 Przedłuża się do końca dziewiątego 

miesiąca po zakończeniu roku 

podatkowego terminy:  

1) sporządzenia dokumentacji 

podatkowej, o której mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200,  

z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 
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106, 138, 317 i 398) oraz art. 9a ust. 1 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  

o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, 

2175, 2201 i 2369 oraz z 2018 r. poz. 

317 i 398);  

2) złożenia urzędowi skarbowemu 

oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz art. 9a ust. 7 ustawy  

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych;  

3) dołączenia do zeznania 

podatkowego za rok podatkowy 

uproszczonego sprawozdania,  

o którym mowa w art. 45 ust. 9 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz art. 27 ust. 5 ustawy  

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

559 Obwieszczenie Ministra 

Finansów z dnia  

27 lutego 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie 

zwolnienia z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego 

2018-03-16 2018-03-16 Ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity 

tekst rozporządzenia Ministra 

Finansów  

z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

zwolnienia z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1879) 

562 Obwieszczenie Ministra 

Finansów z dnia  

22 lutego 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie 

wzorów pełnomocnictw 

do podpisywania 

deklaracji oraz wzorów 

zawiadomień o zmianie 

2018-03-16 2018-03-16 Ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity 

tekst rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie wzorów pełnomocnictw do 

podpisywania deklaracji oraz wzorów 

zawiadomień o zmianie lub odwołaniu 

tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 2337) 
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lub odwołaniu tych 

pełnomocnictw 

572 Obwieszczenie Ministra 

Finansów z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia 

Ministra Finansów w 

sprawie wzoru deklaracji 

dla podatku od 

wydobycia niektórych 

kopalin 

2018-03-19 2018-03-19 Ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity 

tekst rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r.  

w sprawie wzoru deklaracji dla 

podatku od wydobycia niektórych 

kopalin (Dz. U. poz. 2309) 
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