
 

 

 

 

 

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 

743 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia  

5 kwietnia 2018 r.  

w sprawie zmiany 

obszaru wolnego obszaru 

celnego w Gdańsku 

2018-04-17 2018-05-02 Określa się, w załączniku do 

rozporządzenia, granice i obszar wolnego 

obszaru celnego w Gdańsku, 

ustanowionego rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r.  

w sprawie ustanowienia wolnego obszaru 

celnego w Gdańsku (Dz. U. poz. 693,  

z 2002 r. poz. 439, z 2011 r. poz. 411 oraz 

z 2015 r. poz. 706). 

750 Obwieszczenie Ministra 

Finansów z dnia  

29 marca 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie 

określenia przypadków, 

w których stosuje się 

niższy poziom 

2018-04-18 2018-04-18 Ogłasza się w załączniku do 

obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia 

przypadków, w których stosuje się niższy 

poziom zabezpieczenia akcyzowego, 

szczegółowych warunków 

odnotowywania obciążenia 

zabezpieczenia generalnego 

http://www.kis.gov.pl/
http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl/
http://www.finanse.mf.gov.pl/
http://www.rcl.gov.pl/
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/743/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/743/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/743/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/743/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/743/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/743/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/750/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/750/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/750/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/750/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/750/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/750/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/750/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/750/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/750/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/750/1


zabezpieczenia 

akcyzowego, 

szczegółowych 

warunków 

odnotowywania 

obciążenia 

zabezpieczenia 

generalnego lub 

zwolnienia go z tego 

obciążenia przez podmiot 

obowiązany do jego 

złożenia, oraz 

przypadków, w których 

nie odnotowuje się 

obciążenia 

zabezpieczenia 

generalnego 

lub zwolnienia go z tego obciążenia przez 

podmiot obowiązany do jego złożenia, 

oraz przypadków, w których nie 

odnotowuje się obciążenia 

zabezpieczenia generalnego (Dz. U. poz. 

1830), z uwzględnieniem zmiany 

wprowadzonej rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 

r. zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie określenia przypadków, 

w których stosuje się niższy poziom 

zabezpieczenia akcyzowego, 

szczegółowych warunków 

odnotowywania obciążenia 

zabezpieczenia generalnego lub 

zwolnienia go z tego obciążenia przez 

podmiot obowiązany do jego złożenia, 

oraz przypadków, w których nie 

odnotowuje się obciążenia 

zabezpieczenia generalnego (Dz. U. poz. 

337). 
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