
 

 

 

 

 

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 2021 

Poz. Nazwa aktu prawnego Data 

publikacji 

Data wejścia  

w życie 

Wskazanie istoty 

regulacji/ opis 

zagadnienia 

1105 Rozporządzenie Ministra 

Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej z 

dnia 17 czerwca 2021 r. 

zmieniające 

rozporządzenie w 

sprawie wystawiania 

faktur  

2021-06-21 2021-07-01 Na podstawie art. 106o–

106q ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 685, 694 i 

802) zarządza się, co 

następuje:  

 

W rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 3 grudnia 

2013 r. w sprawie 

wystawiania faktur (Dz. U. 

poz. 1485) w § 3 w pkt 4 

we wprowadzeniu do 

wyliczenia wyrazy 

„odległość nie mniejszą niż 

50 km” zastępuje się 

wyrazami „dowolną 

odległość”. 
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1109 Rozporządzenie Ministra 

Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej z 

dnia 17 czerwca 2021 r. 

zmieniające 

rozporządzenie w 

sprawie urzędów celno-

skarbowych oraz 

podległych im oddziałów 

celnych, w których są 

dokonywane czynności 

przewidziane przepisami 

prawa celnego w 

zależności od rodzaju 

towarów lub procedur 

celnych, którymi mogą 

być obejmowane towary  

2021-06-22 2021-07-01 W rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 
21 lutego 2017 r. w 
sprawie urzędów celno-
skarbowych oraz 
podległych im oddziałów 
celnych, w których są 
dokonywane czynności 
przewidziane przepisami 
prawa celnego w 
zależności od rodzaju 
towarów lub procedur 
celnych, którymi mogą być 
obejmowane towary (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 130 i 
2099, z 2020 r. poz. 2063 
oraz z 2021 r. poz. 215 i 
522) wprowadza się 
następujące zmiany:  
1) w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia w lp. XV:  
a) uchyla się pkt 2 i 3,  
b) uchyla się pkt 13,  
c) uchyla się pkt 15;  
2) w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia w lp. XV:  
a) uchyla się pkt 1,  
b) uchyla się pkt 9,  
c) uchyla się pkt 11;  
3) w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia w lp. IX 

uchyla się pkt 1. 

1110 Rozporządzenie Ministra 

Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej z 

dnia 9 czerwca 2021 r. w 

sprawie wzoru deklaracji 

uproszczonej w sprawie 

podatku akcyzowego od 

samochodów 

osobowych  

2021-06-22 2021-07-01 Określa się wzór deklaracji 

uproszczonej w sprawie 

podatku akcyzowego od 

samochodów osobowych 

(AKC-US), 

stanowiący załącznik do 

rozporządzenia. 

1111 Rozporządzenie Ministra 

Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej z 

dnia 17 czerwca 2021 r. 

zmieniające 

2021-06-22 2021-06-23 W rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 25 marca 

2020 r. w sprawie towarów 

i usług, dla których obniża 

się stawkę podatku od 
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rozporządzenie w 

sprawie towarów i usług, 

dla których obniża się 

stawkę podatku od 

towarów i usług, oraz 

warunków stosowania 

stawek obniżonych  

towarów i usług, oraz 

warunków stosowania 

stawek obniżonych (Dz. U. 

poz. 527, z późn. zm.2)) 

wprowadzono zmiany. 

1120 Rozporządzenie Ministra 

Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej z 

dnia 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie wzorów 

deklaracji w sprawie 

podatku od wydobycia 

niektórych kopalin  

2021-06-23 2021-07-01 Określa się wzór: 

1) deklaracji w sprawie 

podatku od wydobycia 

niektórych kopalin w 

zakresie miedzi i srebra 

(KOP-MS), stanowiący 

załącznik nr 1 do 

rozporządzenia; 

2) deklaracji w sprawie 

podatku od wydobycia 

niektórych kopalin w 

zakresie ropy naftowej i 

gazu ziemnego (KOP-RG), 

stanowiący załącznik nr 2 

do rozporządzenia. 

 

Wzory, o których mowa w 

§ 1, stosuje się począwszy 

od rozliczeń za lipiec 2021 

r. 

 

Do dnia 30 września 2021 

r. mogą być składane 

deklaracje sporządzone 

według wzoru określonego 

w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia 

uchylanego w § 4. 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1111
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1111
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1111
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1111
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1111
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1111
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1111
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1120
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1120
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1120
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1120
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1120
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1120
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1120
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1120


Traci moc rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 

22 grudnia 2015 r. w 

sprawie wzoru deklaracji 

dla podatku od 

wydobycia niektórych 

kopalin (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 572). 

1128 Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 15 

czerwca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

ustawy o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych  

2021-06-24 2021-06-24 Na podstawie art. 16 ust. 1 

zdanie pierwsze ustawy z 

dnia 20 lipca 2000 r. o 

ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 

1461) ogłasza się w 

załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity 

tekst ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1426), z 

uwzględnieniem zmian 

 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1128
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1128
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1128
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1128
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1128
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1128
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1128
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1128
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1128
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1128


 

 

 


