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Poz.

Nazwa aktu prawnego

Data
publikacji

Data wejścia
w życie

Wskazanie istoty regulacji/
opis zagadnienia

1783

Rozporządzenie Ministra
Finansów, Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia
28 września 2021 r.
zmieniające
rozporządzenie w sprawie
zakresu i warunków
korzystania z portalu
podatkowego

2021-09-30

2021-10-01

W rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 28 grudnia
2015 r. w sprawie zakresu i
warunków korzystania z
portalu podatkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1673) w § 1 w
pkt 9 po lit. a dodaje się lit.
aa i ab w brzmieniu:
„aa) deklaracji o wysokości
pobranego i wpłaconego
podatku przez płatnika, o
której mowa w art. 10 ust. 3a
pkt 2 ustawy z dnia 9
września 2000 r. o podatku
od czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. z
2020 r. poz. 815 oraz z 2021
r. poz. 255 i 1666),
ab) deklaracji o wysokości
pobranego i wpłaconego

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 .

Poz.

1785

Nazwa aktu prawnego

Rozporządzenie Ministra
Finansów, Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia
28 września 2021 r.
zmieniające
rozporządzenie w sprawie
sposobu przesyłania
deklaracji i podań oraz
rodzajów podpisu
elektronicznego, którymi
powinny być opatrzone

Data
publikacji

2021-09-30

Data wejścia
w życie

2021-10-01

Wskazanie istoty regulacji/
opis zagadnienia
przez płatnika podatku, o
której mowa w art. 18 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca
1983 r. o podatku od
spadków i darowizn (Dz. U. z
2021 r. poz. 1043),”.
W rozporządzeniu 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 (Dz.
U. z 2021 r. poz. 52, 285 i
1183) w § 7:
1) w ust. 1 wyrazy „§ 6 pkt 1–
11” zastępuje się wyrazami
„§ 6 pkt 1–3, 5, 6 i 8–11”;
2) w ust. 3 wyrazy „podań
wymienionych w § 6 pkt 12”
zastępuje się wyrazami
„deklaracji i podań
wymienionych w § 6 pkt 4, 7 i
12”.
Do dnia 8 listopada 2021 r.
deklaracje, o których mowa
w § 6 pkt 4 i 7 rozporządzenia
zmienianego w § 1, mogą być
opatrywane podpisem
elektronicznym, o którym
mowa w § 4 pkt 2
rozporządzenia zmienianego
w § 1, opartym na zestawie
unikalnych danych
określonych w § 7 ust. 1
rozporządzenia zmienianego
w § 1, w brzmieniu
dotychczasowym.

Poz.

Nazwa aktu prawnego

Data
publikacji

Data wejścia
w życie

Wskazanie istoty regulacji/
opis zagadnienia

1793

Oświadczenie rządowe z
dnia 3 sierpnia 2021 r. w
sprawie mocy
obowiązującej w relacjach
między Rzecząpospolitą
Polską a Węgrami
Konwencji wielostronnej
implementującej środki
traktatowego prawa
podatkowego mające na
celu zapobieganie erozji
podstawy opodatkowania i
przenoszeniu zysku,
sporządzonej w Paryżu
dnia 24 listopada 2016 r.,
oraz jej zastosowania w
realizacji postanowień
Konwencji między
Rzecząpospolitą Polską a
Republiką Węgierską w
sprawie unikania
podwójnego
opodatkowania i
zapobiegania uchylaniu się
od opodatkowania w
zakresie podatków od
dochodu i majątku,
sporządzonej w
Budapeszcie dnia 23
września 1992 r., oraz w
realizacji postanowień
Protokołu do Konwencji
między Rzecząpospolitą
Polską a Republiką
Węgierską w sprawie
unikania podwójnego
opodatkowania i
zapobiegania uchylaniu się
od opodatkowania w

2021-10-01

2021-10-01

Podaje się do wiadomości, że
zgodnie z art. 34 ust. 2
Konwencji wielostronnej
implementującej środki
traktatowego prawa
podatkowego mające na celu
zapobieganie erozji podstawy
opodatkowania i
przenoszeniu zysku,
sporządzonej w Paryżu
dnia 24 listopada 2016 r.1),
Węgry stały się dnia 1 lipca
2021 r. stroną wyżej
wymienionej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do
wiadomości, że od dnia 1
lipca 2021 r. Konwencja
obowiązuje w relacjach
między Rzecząpospolitą
Polską a Węgrami.
Jednocześnie podaje się do
wiadomości, że Węgry,
składając dokument
ratyfikacyjny, złożyły:
1) notyfikacje zgodnie z: art.
2 ust. 1 lit. a) pkt ii), art. 6
ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust.
17 lit. b), art. 16 ust. 6 lit. b)
pkt ii),
art. 18, art. 24 ust. 1 oraz art.
35 ust. 3,
2) zastrzeżenia zgodnie z: art.
3 ust. 5 lit. a), art. 4 ust. 3 lit.
a), art. 5 ust. 8, art. 8 ust. 3
lit. a), art. 9 ust. 6 lit. a), art.
10
ust. 5 lit. a), art. 11 ust. 3 lit.
a), art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6
lit. a), art. 14 ust. 3 lit. a), art.

Poz.

Nazwa aktu prawnego
zakresie podatków od
dochodu i majątku,
sporządzonej w
Budapeszcie dnia 23
września 1992 r.,
sporządzonego w
Warszawie dnia 27
czerwca 2000 r.

Data
publikacji

Data wejścia
w życie

Wskazanie istoty regulacji/
opis zagadnienia
15 ust. 2, art. 16 ust. 5, art.
19
ust. 12, art. 23 ust. 2, art. 28
ust. 2 lit. a), art. 35 ust. 6 oraz
art. 36 ust. 2
– Konwencji wielostronnej
implementującej środki
traktatowego prawa
podatkowego mające na celu
zapobieganie erozji
podstawy opodatkowania i
przenoszeniu zysku,
sporządzonej w Paryżu dnia
24 listopada 2016 r.
Treści notyfikacji oraz
zastrzeżeń zostały podane w
dalszej części oświadczenia
rządowego.
Jednocześnie podaje się do
wiadomości, że wskazane w
niniejszym oświadczeniu
rządowym złożone przez
Węgry notyfikacje i
zastrzeżenia do Konwencji
wielostronnej
implementującej środki
traktatowego prawa
podatkowego mające na celu
zapobieganie erozji podstawy
opodatkowania i
przenoszeniu zysku,
sporządzonej w Paryżu dnia
24 listopada 2016 r., mają
zastosowanie w realizacji
postanowień Konwencji
między Rzecząpospolitą
Polską a Republiką Węgierską
w sprawie

Poz.

1800

Nazwa aktu prawnego

Obwieszczenie Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 17 września
2021 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o podatku
dochodowym od osób
prawnych

Data
publikacji

2021-10-01

Data wejścia
w życie

2021-10-01

Wskazanie istoty regulacji/
opis zagadnienia
unikania podwójnego
opodatkowania i
zapobiegania uchylaniu się
od opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu
i majątku, sporządzonej w
Budapeszcie dnia 23 września
1992 r.2), oraz Protokołu do
Konwencji między
Rzecząpospolitą Polską a
Republiką Węgierską w
sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i
zapobiegania uchylaniu się
od opodatkowania
w zakresie podatków od
dochodu i majątku,
sporządzonej w Budapeszcie
dnia 23 września 1992 r.,
sporządzonego w Warszawie
dnia 27 czerwca 2000 r.3).
Ogłoszono tekst jednolity
ustawy o podatku
dochodowym od osób
prawnych.

