
 

 

 

 

 

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 

1785 Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 15 

września 2017 r.  

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy 

o podatkach i opłatach 

lokalnych 

2017-09-27 2017-09-27 ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 716), z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych ustawami wskazanymi 

w obwieszczeniu 

1802 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 19 września 2017 r. 

w sprawie sposobu 

przesyłania deklaracji  

i podań oraz rodzajów 

podpisu elektronicznego, 

którymi powinny być 

opatrzone 

2017-09-29 2017-10-01 Rozporządzenie określa: 

1) sposób przesyłania deklaracji i podań 

za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej; 

2) rodzaje podpisu elektronicznego, 

którymi powinny być opatrzone 

poszczególne typy deklaracji lub podań. 

1806 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

2017-09-29 2017-10-14 Rozporządzenie wprowadza zmiany do 

rozporządzenia Ministra Finansów  
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z dnia 13 września 2017 r. 

zmieniające 

rozporządzenie  

w sprawie zgłoszeń 

celnych 

z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 

zgłoszeń celnych (Dz. U. poz. 1498) 

 

1807 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 28 września 2017 r. 

uchylające 

rozporządzenie  

w sprawie danych 

zamieszczanych we 

wnioskach, deklaracjach  

i powiadomieniach oraz 

załączanych dokumentów 

2017-09-29 2017-10-02 Traci moc rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r.  

w sprawie danych zamieszczanych we 

wnioskach, deklaracjach  

i powiadomieniach oraz załączanych 

dokumentów (Dz. U. poz. 1299). 

1815 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie danych 

zamieszczanych we 

wnioskach, deklaracjach  

i powiadomieniach oraz 

załączanych dokumentów 

2017-09-29 2017-10-02 Rozporządzenie określa: 

1) wnioski, dla których w unijnym 

prawie celnym nie określono 

szczegółowych wymogów dla danych 

zawartych w tych wnioskach, a także 

takie wymogi; 

2) wymogi dla danych zamieszczanych 

w deklaracji do czasowego składowania 

i powiadomieniu o przybyciu; 

3) dokumenty załączane do wniosków, 

deklaracji i powiadomień. 
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