
 

 

 

 

 

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 2017 

Poz. Nazwa aktu prawnego Data 

publikacji 

Data wejścia  

w życie 

Wskazanie istoty regulacji/opis 

zagadnienia 

1752 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju  

i Finansów z dnia 12 

września 2017 r.  

w sprawie informacji 

zawartych  

w dokumentacji 

podatkowej  

w zakresie podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych 

2017-09-18 2017-10-03 Rozporządzenie dotyczy dokumentacji 

podatkowej w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

1753 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju  

i Finansów z dnia 12 

września 2017 r.  

w sprawie informacji 

zawartych  

w dokumentacji 

podatkowej  

w zakresie podatku 

2017-09-18 2017-10-03 Rozporządzenie dotyczy dokumentacji 

podatkowej w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych. 
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dochodowego od osób 

prawnych 

1757 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 12 września 2017 r. 

w sprawie wzorów 

deklaracji uproszczonej 

dla podatku akcyzowego 

od nabycia 

wewnątrzwspólnotowego 

2017-09-17 2017-10-01 Rozporządzenie określa wzór: 

1) deklaracji uproszczonej dla 
podatku akcyzowego od nabycia 
wewnątrzwspólnotowego 
wyrobów akcyzowych (AKC-
U/A), stanowiący załącznik nr 1 
do rozporządzenia; 

2) deklaracji uproszczonej dla 
podatku akcyzowego od nabycia 
wewnątrzwspólnotowego 
samochodów osobowych (AKC-
U/S), stanowiący załącznik nr 2 
do rozporządzenia. 

1770 Obwieszczenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 8 września 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie 

wzoru informacji  

o dopłatach w grach 

liczbowych, loteriach 

pieniężnych i grze 

telebingo 

2017-09-22 2017-09-22 Ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Ministra Finansów 

 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 

wzoru informacji o dopłatach w grach 

liczbowych, loteriach pieniężnych i grze 

telebingo (Dz. U. poz. 313), z 

uwzględnieniem zmiany wprowadzonej 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

wzoru informacji o dopłatach w grach 

liczbowych, loteriach pieniężnych i grze 

telebingo (Dz. U. poz. 866). 
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