
 

 

 

 

 

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 

534 Ustawa z dnia 21 lutego 

2019 r. o Sieci 

Badawczej Łukasiewicz 

2019-03-21 2019-04-01 Ustawa wprowadza zmiany do ustaw 

podatkowych w następujących 

artykułach: 

- art. 70 – zmiana do ustawy o 

podatku rolnym, 

- art. 71 – zmiana do ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych, 

- art. 73 – zmiana do ustawy o 

podatku dochodowym od osób 

prawnych, 

- art. 77 – zmiana do ustawy o 

podatku leśnym, 

- art. 82 – zmiana do ustawy o 

podatku akcyzowym. 

549 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 21 

marca 2019 r. w sprawie 

przedłużenia terminu do 

złożenia zeznania przez 

niektórych podatników 

osiągających dochody 

2019-03-22 2019-03-23 Przedłuża się do dnia 31 października 

2019 r. termin do złożenia zeznania,  

o którym mowa w art. 27 ust. 1 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  

o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036,  

z późn. zm.3)), przez podatników 
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wolne od podatku 

dochodowego od osób 

prawnych 

podatku dochodowego od osób 

prawnych: 

1) których rok podatkowy rozpoczął 

się po dniu 31 grudnia 2017 r. i 

zakończy się przed dniem 1 lipca 2019 

r.; 

2) osiągających wyłącznie dochody 

wolne od podatku na podstawie art. 

17 ust. 1 tej ustawy; 

3) nieobowiązanych w roku 

podatkowym, o którym mowa w pkt 1, 

do sporządzenia deklaracji lub 

informacji, o których 

mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a 

i 1b, art. 39 ust. 1‒4, art. 42 ust. 1a‒4, 

art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób 

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

z późn. zm.4)). 

550 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 15 

marca 2019 r. 

zmieniające 

rozporządzenie w 

sprawie niektórych 

podatników i płatników, 

w odniesieniu do 

których zadania są 

wykonywane przez 

naczelnika urzędu 

skarbowego innego niż 

właściwy miejscowo 

2019-03-22 2019-04-01 Wprowadza się zmiany w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r.  

w sprawie niektórych podatników 

i płatników, w odniesieniu do których 

zadania są wykonywane przez 

naczelnika urzędu skarbowego innego 

niż właściwy miejscowo (Dz. U. poz. 

437)  
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