
 

 

 

 

 

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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Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa 
 
Akty prawne ze strony http://www.rcl.gov.pl oraz www.dziennikiurzedowe.gov.pl –                        

związane z zagadnieniami podatkowymi i celnymi 

Dziennik Ustaw: Rok 2017 

Poz. 
Nazwa aktu 

prawnego 

Data 

publikacji 

Data wejścia  

w życie 
Wskazanie istoty regulacji/opis zagadnienia 

1537 Ustawa z dnia 20 

lipca 2017 r.  

o zmianie ustawy 

– Ordynacja 

podatkowa, 

ustawy o 

finansach 

publicznych oraz 

ustawy – Przepisy 

wprowadzające 

ustawę o Krajowej 

Administracji 

Skarbowej 

2017-08-16 2017-08-17 Ustawa wprowadza zmiany do: 

- ustawy Ordynacja podatkowa – w zakresie 

przepisu art. 14b § 5c, tj. przypadku 

występowania przez Dyrektora KIS do Szefa KAS  

o opinię w zakresie wskazanym w art. 14b §5b, 

oraz w zakresie przepisu art. 43, który stanowi, że 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

może w drodze rozporządzenia wyznaczyć organ 

Krajowej Administracji Skarbowej do 

wykonywania zadań Szefa KAS  

w zakresie prowadzenia rejestru zastawów, 

- ustawy o finansach publicznych poprzez dodanie 

art. 3a, 

- ustawy Przepisy wprowadzające ustawę  

o Krajowej Administracji Skarbowej poprzez 

zmianę brzmienia przepisu art. 259 w zakresie 

części budżetu państwa na realizację działalności 

KAS. 
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1544 Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia  

9 sierpnia 2017 r. 

zmieniające 

rozporządzenie  

w sprawie 

zwolnień od 

podatku od 

towarów i usług 

oraz warunków 

stosowania tych 

zwolnień 

2017-08-17 2017-09-01 Rozporządzenie wprowadza zmiany do 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku 
od towarów i usług oraz warunków stosowania 
tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736, z 2016 r. 
poz. 1140, oraz z 2017 r. poz. 463 i 464)  
w zakresie §5. 
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