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Akty prawne ze strony http://www.rcl.gov.pl  związane z zagadnieniami 

podatkowymi i celnymi 

Dziennik Ustaw: Rok 2018 

Poz. Nazwa aktu prawnego Data 

publikacji 

Data 

wejścia  

w życie 

Wskazanie istoty regulacji/opis 

zagadnienia 

630 Obwieszczenie Ministra 

Finansów z dnia 6 marca 

2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia 

Ministra Finansów  

w sprawie deklaracji  

o wysokości akcyzy 

pobranej i wpłaconej 

przez płatnika 

2018-03-28 2018-03-28 Ogłasza się w załączniku do 

obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji  

o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej 

przez płatnika (Dz. U. poz. 245), 

 z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

deklaracji o wysokości akcyzy pobranej  

i wpłaconej przez płatnika (Dz. U. poz. 

330). 

632 Obwieszczenie Ministra 

Finansów z dnia 6 marca 

2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia 

Ministra Finansów  

2018-03-28 2018-03-28 Ogłasza się w załączniku do 

obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

4 stycznia 2010 r. w sprawie 

dokumentacji prowadzonej przez 

podmioty prowadzące działalność 
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w sprawie dokumentacji 

prowadzonej przez 

podmioty prowadzące 

działalność w zakresie 

gier hazardowych 

w zakresie gier hazardowych (Dz. U. 

poz. 57), z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych:  

1) rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 20 września 2011 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie dokumentacji 

prowadzonej przez podmioty prowadzące 

działalność w zakresie gier hazardowych 

(Dz. U. poz. 1285);  

2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 31 marca 2017 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

dokumentacji prowadzonej przez 

podmioty prowadzące działalność 

w zakresie gier hazardowych (Dz. U. 

poz. 705). 

634 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia  

27 marca 2018 r.  

w sprawie przenoszenia 

funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego albo 

Straży Granicznej do 

służby w Służbie Celno-

Skarbowej 

2018-03-29 2018-03-30 Rozporządzenie określa:  

1) szczegółowy tryb przenoszenia do 

służby w Służbie Celno-Skarbowej 

funkcjonariusza Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego albo Straży Granicznej, 

zwanego dalej „funkcjonariuszem”;  

2) równorzędność okresów służby, stażu  

i kwalifikacji zawodowych uzyskanych  

w dotychczasowych jednostkach;  

3) rodzaje kwalifikacji, które mogą zostać 

uznane za szczególnie przydatne  

w Służbie Celno-Skarbowej. 

635 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 22 

marca 2018 r. 

zmieniające 

rozporządzenie w 

sprawie zwolnień z 

obowiązku prowadzenia 

ewidencji przy 

zastosowaniu kas 

rejestrujących 

2018-03-29 2018-03-30 W rozporządzeniu Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r.  

w sprawie zwolnień z obowiązku 

prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 

kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454) 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 4:  

a) w ust. 1 w pkt 2 uchyla się  

lit. m,  

b) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach  

„w ust. 1 pkt 2 lit. f‒h” skreśla się wyrazy 
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„oraz m”;  

2) w § 9:  

a) w ust. 1: – w pkt 1 wyrazy „lit. k‒m” 

zastępuje się wyrazami „lit. k lub l”, –  

w pkt 2 wyrazy „lit. k‒m” zastępuje się 

wyrazami „lit. k lub l”,  

b) w ust. 3 wyrazy „lit. k‒m” zastępuje się 

wyrazami „lit. k lub l”;  

3) w załączniku do rozporządzenia  

poz. 25 otrzymuje brzmienie: 25 64‒66 

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe. 

637 Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 23 

marca 2018 r. w sprawie 

równorzędności stopni 

policyjnych, Agencji 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby 

Wywiadu Wojskowego, 

Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego i Straży 

Granicznej ze stopniami 

służbowymi w Służbie 

Celno-Skarbowej 

2018-03-29 2018-03-30 Równorzędność stopni policyjnych, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego i Straży Granicznej  

ze stopniami służbowymi w Służbie 

Celno-Skarbowej określa załącznik  

do rozporządzenia. 

641 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 28 

marca 2018 r. w sprawie 

przeprowadzania 

badania 

psychofizjologicznego, 

testu sprawności 

fizycznej oraz badania 

psychologicznego 

funkcjonariuszy Służby 

Celno-Skarbowej 

2018-03-30 2018-03-30 Rozporządzenie określa:  

1) zakres, warunki i tryb przeprowadzania 

badania psychofizjologicznego, testu 

sprawności fizycznej oraz badania 

psychologicznego funkcjonariusza Służby 

Celno-Skarbowej, zwanego dalej 

„funkcjonariuszem”;  

2) terminy przeprowadzania badania 

psychofizjologicznego, testu sprawności 

fizycznej oraz badania psychologicznego, 

w przypadku gdy badania lub testy mają 

charakter okresowy;  

3) jednostki właściwe do 

przeprowadzania badania 

psychofizjologicznego, testu sprawności 

fizycznej oraz badania psychologicznego. 

643 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia  

2018-03-30 2018-04-01 Rozporządzenie określa:  

1) szczegółowy zakres danych, które 
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27 marca 2018 r.  

w sprawie ewidencji  

i innych dokumentacji 

dotyczących wyrobów 

akcyzowych i znaków 

akcyzy 

powinny znajdować się w ewidencjach,  

o których mowa w art. 138a ust. 1,  

art. 138b, art. 138c, art. 138e–138g  

i art. 138l ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym, zwanej dalej 

„ustawą”, oraz protokołach, o których 

mowa w art. 138m ust. 1 ustawy;  

2) sposób prowadzenia ewidencji,  

o których mowa w art. 138a ust. 1,  

art. 138b, art. 138c, art. 138e–138l 

ustawy;  

3) wzory ewidencji, o której mowa w art. 

138l ustawy, oraz protokołów, o których 

mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2–4 ustawy; 

4) rodzaje ksiąg kontroli, o których mowa 

w art. 138d ust. 1 ustawy, szczegółowy 

zakres danych, które powinny znajdować 

się w tych księgach, oraz ich wzory,  

a także sposób ich prowadzenia;  

5) rodzaje dokumentacji, o której mowa 

w art. 138o ustawy, szczegółowy zakres 

danych, które powinny znajdować się  

w tej dokumentacji, oraz jej wzory,  

a także sposób jej prowadzenia. 

644 Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 6 marca 

2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o podatku 

od spadków i darowizn 

2018-03-30 2018-03-30 Ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst ustawy  

z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od 

spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 833), z uwzględnieniem zmiany 

wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 

2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

858) oraz zmian wynikających  

z przepisów ogłoszonych przed dniem  

5 marca 2018 r. 
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