
 

 

 

 

 

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 

1821 Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 15 

września 2017 r.  

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy 

o podatku leśnym 

2017-10-02 2017-10-02 Ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst ustawy z 

dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374). 

 

1827 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie sposobu 

prowadzenia 

dokumentacji przebiegu 

służby funkcjonariusza 

Służby Celno-Skarbowej 

2017-10-03 2017-10-18 Rozporządzenie określa sposób 

prowadzenia dokumentacji przebiegu 

służby funkcjonariusza Służby Celno-

Skarbowej. 

1828 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 26 września 2017 r. 

2017-10-03 2017-10-04 Zarządza się zaniechanie poboru 

podatku dochodowego od osób 

prawnych od dochodów stanowiących 
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w sprawie zaniechania 

poboru podatku 

dochodowego od 

niektórych dochodów 

spółek kapitałowych 

powstałych  

z przekształcenia 

samodzielnych 

publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej 

równowartość niezaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów odpisów 

amortyzacyjnych od wartości 

początkowej środków trwałych 

wniesionych nieodpłatnie przez 

podmiot tworzący w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 

1948 i 2260) do spółki kapitałowej 

powstałej na podstawie tej ustawy  

w wyniku przekształcenia 

samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej. Zaniechanie, o 

którym mowa ma zastosowanie do 

spółek kapitałowych, których 

wyłącznymi udziałowcami lub 

akcjonariuszami w dniu przekształcenia 

były podmioty, o których mowa w art. 6 

ust. 1, 2 lub 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r.  o działalności leczniczej. 

Zaniechanie, o którym mowa ma 

zastosowanie do dochodów uzyskanych 

od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 

grudnia 2019 r. 

1833 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 27 września 2017 r. 

w sprawie 

audiowizyjnego systemu 

kontroli gier 

2017-10-03 2017-10-04 Rozporządzenie określa szczegółowe 

warunki instalacji i wykorzystania 

audiowizyjnego systemu kontroli gier w 

kasynie gry oraz salonie gier na 

automatach, o którym mowa w art. 15b 

ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych, zwanego dalej 

„systemem kontroli gier 

1850 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 12 września 2017 r. 

w sprawie sposobu 

przeprowadzania  

i dokumentowania przez 

Krajową Administrację 

Skarbową czynności 

operacyjno-

rozpoznawczych 

polegających na 

2017-10-05 2017-10-20 Rozporządzenie określa: 

1) sposób przeprowadzania  

i dokumentowania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych 

zmierzających do sprawdzenia 

uzyskanych wcześniej wiarygodnych 

informacji o przestępstwie oraz 

wykrycia sprawców i uzyskania 

dowodów w sprawach o przestępstwa, 

 o których mowa w art. 118 ust. 1 

ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 
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dokonaniu w sposób 

niejawny nabycia, zbycia 

lub przejęcia 

przedmiotów 

pochodzących  

z przestępstwa, 

ulegających przepadkowi 

albo których 

wytwarzanie, posiadanie, 

przewożenie lub którymi 

obrót są zabronione,  

a także na przyjęciu lub 

wręczeniu korzyści 

majątkowej 

 o Krajowej Administracji Skarbowej, 

zwanej dalej „ustawą”, polegających na: 

a) dokonaniu w sposób niejawny 

nabycia, zbycia lub przejęcia 

przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa, ulegających przepadkowi 

albo których wytwarzanie, posiadanie, 

przewożenie lub którymi obrót są 

zabronione, a także na przyjęciu lub 

wręczeniu korzyści majątkowej, 

b) złożeniu w sposób niejawny 

propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia 

przedmiotów, o których mowa w lit. a, a 

także na złożeniu propozycji przyjęcia 

lub wręczenia korzyści majątkowej – 

zwanych dalej „czynnościami”; 

2) sposób przechowywania, 

przekazywania i niszczenia materiałów  

i dokumentów uzyskanych lub 

wytworzonych w związku z realizacją 

czynności; 

3) wzory stosowanych druków  

i rejestrów. 
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