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Informacja prawna 27.11 - 3.12.2018 r. 
 

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa 
 

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 

2212 Ustawa z dnia 9 

listopada 2018 r. o 

kołach gospodyń 

wiejskich 

2018-11-28 2018-11-29 W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z 

późn. zm.3)) w art. 17 w ust. 1 po pkt 

39 dodaje się pkt 39a w brzmieniu:  

„39a) dochody kół gospodyń wiejskich, 

działających na podstawie ustawy z 

dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 

gospo-dyń wiejskich (Dz. U. poz. 

2212), w części przeznaczonej na cele 

statutowe, z wyłączeniem działalności 

gospo-darczej;”. 

2215 Ustawa z dnia 4 

października 2018 r. o 

pracowniczych planach 

kapitałowych 

2018-11-28 Ustawa 

wchodzi w życie 

z dniem 1 

stycznia 2019 

r., z wyjątkiem:  

1) art. 124 pkt 4 

lit. b, który 

wchodzi w życie 

Ustawa wprowadza zmiany w: 

- art. 113 – do ustawy o podatku od 

spadków i darowizn, 

- art. 114 – do ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, 

- art. 115 – do ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, 

- art. 121 – do ustawy o podatku od 
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z dniem 1 

stycznia 2021 

r.;  

2) art. 49 ust. 5 

i 6, który 

wchodzi w życie 

z dniem 30 

czerwca 2021 

r.;  

3) art. 77 ust. 3 

pkt 4, który 

wchodzi w życie 

z dniem 1 

stycznia 2022 

r.;  

4) art. 23 ust. 5 

i 6, który 

wchodzi w życie 

z dniem 1 

stycznia 2023 r. 

towarów i usług 

2227 Ustawa z dnia 4 

października 2018 r. o 

produktach 

kosmetycznych 

2018-11-29 Ustawa 

wchodzi w życie 

z dniem 1 

stycznia 2019 

r., z wyjątkiem 

art. 62 ust. 1, 

który wchodzi 

w życie z dniem 

12 lipca 2020 r. 

Ustawa wprowadza następujące 

zmiany: 

- w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – 

Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, 

1544, 1669 i 1697) w art. 31 w ust. 5 

wyraz „kosmetyki” zastępuje się 

wyrazami „produkty kosmetyczne”, 

- w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1114, 1039, 1356, 1629 i 1697) w 

art. 7c w ust. 2 w pkt 1 wyraz 

„kosmetykach” zastępuje się wyrazami 

„produktach kosmetycznych”. 

 

2236 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 23 

listopada 2018 r. w 

sprawie wzorów zeznań 

podatkowych 

obowiązujących w 

zakresie podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych 

2018-11-30 2019-01-01 Określa się wzór: 

1) zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) w roku 

podatkowym (PIT-36/PIT-36S), 

stanowiący załącznik nr 1 do 

rozporządzenia; 

2) zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) w roku 

podatkowym (PIT-36L/PIT-36LS), 

stanowiący załącznik nr 2 do 

rozporządzenia; 
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3) zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) w roku 

podatkowym (PIT-37), stanowiący 

załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

4) zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) w roku 

podatkowym (PIT-38), stanowiący 

załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

5) zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) w roku 

podatkowym (PIT-39), stanowiący 

załącznik nr 5 do rozporządzenia; 

6) załączników do zeznań PIT-36/PIT-

36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i 

PIT-39: 

a) informacji o wysokości dochodu 

(straty) z pozarolniczej działalności 

gospodarczej w roku podatkowym 

(PIT/B), stanowiący załącznik nr 6 do 

rozporządzenia, 

b) informacji o odliczeniu od podstawy 

obliczenia podatku kosztów uzyskania 

przychodów poniesionych na 

działalność badawczo-rozwojową w 

roku podatkowym (PIT/BR), 

stanowiący załącznik nr 7 do 

rozporządzenia, 

c) informacji o odliczeniu wydatków 

mieszkaniowych w roku podatkowym 

(PIT/D), stanowiący załącznik nr 8 do 

rozporządzenia, 

d) informacji o wysokości dochodu 

(straty) z działów specjalnych 

produkcji rolnej w roku podatkowym 

(PIT/DS), stanowiący załącznik nr 9 do 

rozporządzenia, 

e) informacji o dochodach małoletnich 

dzieci, podlegających łącznemu 

opodatkowaniu z dochodami rodziców 

w roku podatkowym (PIT/M), 

stanowiący załącznik nr 10 do 

rozporządzenia, 

f) informacji o środkach trwałych oraz 

przychodach składanej przez 

podatnika obowiązanego do zapłaty 



podatku, o którym mowa w art. 30g 

ustawy za rok podatkowy (PIT/MIT), 

stanowiący załącznik nr 11 do 

rozporządzenia, 

g) informacji o odliczeniach od 

dochodu (przychodu) i od podatku w 

roku podatkowym (PIT/O), stanowiący 

załącznik nr 12 do rozporządzenia, 

h) informacji o wysokości dochodu 

(straty) z pozarolniczej działalności 

gospodarczej, prowadzonej przez 

podatników korzystających ze 

zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 

7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) 

w roku podatkowym (PIT/Z), 

stanowiący załącznik nr 13 do 

rozporządzenia, 

i) informacji o wysokości 

dochodów/przychodów z zagranicy i 

zapłaconym podatku w roku 

podatkowym (PIT/ZG), 

stanowiący załącznik nr 14 do 

rozporządzenia. 

2237 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 22 

listopada 2018 r. w 

sprawie określenia 

niektórych wzorów 

oświadczeń, deklaracji i 

informacji podatkowych 

obowiązujących w 

zakresie podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych 

2018-11-30 2019-01-01 Określa się wzór: 

1) oświadczenia: 

a) pracownika dla celów obliczania 

miesięcznych zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych (PIT-2), 

stanowiący załącznik nr 1 do 

rozporządzenia, 

b) dla celów obliczania miesięcznych 

zaliczek na podatek dochodowy od 

osób fizycznych osoby otrzymującej 

rentę lub emeryturę z zagranicy, 

osoby otrzymującej stypendium, 

osoby tymczasowo aresztowanej lub 

skazanej, otrzymującej należności za 

pracę, osoby otrzymującej 

świadczenie integracyjne (PIT-2A), 

stanowiący załącznik nr 2 

do rozporządzenia, 

c) osoby otrzymującej zasiłki pieniężne 

z ubezpieczenia społecznego (przez 

okres pełnego miesiąca 

kalendarzowego) dla celów obliczania 
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miesięcznych zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych (PIT-3), 

stanowiący załącznik nr 3 do 

rozporządzenia; 

2) deklaracji: 

a) rocznej o zaliczkach na podatek 

dochodowy (PIT-4R), stanowiący 

załącznik nr 4 do rozporządzenia, 

b) do wymiaru zaliczek podatku 

dochodowego od dochodów z działów 

specjalnych produkcji rolnej 

ustalanych przy zastosowaniu norm 

szacunkowych dochodu (PIT-6), 

stanowiący załącznik nr 5 do 

rozporządzenia, 

c) rocznej o zryczałtowanym podatku 

dochodowym (PIT-8AR), stanowiący 

załącznik nr 6 do rozporządzenia; 

3) informacji o: 

a) niektórych dochodach z kapitałów 

pieniężnych (PIT-8C), stanowiący 

załącznik nr 7 do rozporządzenia, 

b) przychodach z innych źródeł oraz o 

dochodach i pobranych zaliczkach na 

podatek dochodowy (PIT-11), 

stanowiący załącznik nr 8 do 

rozporządzenia, 

c) wypłaconych podatnikowi kwotach 

z tytułu pełnienia obowiązków 

społecznych i obywatelskich (PIT-R), 

stanowiący załącznik nr 9 do 

rozporządzenia, 

d) wysokości przychodu (dochodu) 

uzyskanego przez osoby fizyczne 

niemające w Rzeczypospolitej Polskiej 

miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R), 

stanowiący załącznik nr 10 do 

rozporządzenia. 

2238 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 23 

listopada 2018 r. w 

sprawie określenia 

wzorów zeznania, 

deklaracji i informacji 

podatkowych 

2018-11-30 2019-01-01 Określa się wzory: 

1) zeznania o wysokości uzyskanego 

przychodu, wysokości dokonanych 

odliczeń i należnego ryczałtu od 

przychodów 

ewidencjonowanych (PIT-28/PIT-28S), 

stanowiący załącznik nr 1 do 
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obowiązujących w 

zakresie 

zryczałtowanego 

podatku dochodowego 

od niektórych 

przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne 

rozporządzenia; 

2) deklaracji o wysokości składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i 

odliczonej od karty podatkowej w 

poszczególnych miesiącach roku 

podatkowego (PIT-16A), stanowiący 

załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

3) deklaracji o wysokości składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i 

odliczonej od zryczałtowanego 

podatku dochodowego 

od przychodów osób duchownych w 

poszczególnych kwartałach roku 

podatkowego (PIT-19A), stanowiący 

załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

2. Określa się wzory: 

1) informacji o przychodach 

przedsiębiorstwa w spadku, podatnika 

z działalności prowadzonej na własne 

nazwisko, z najmu, podnajmu, 

dzierżawy, poddzierżawy lub innych 

umów o podobnym charakterze oraz 

ze sprzedaży przetworzonych 

produktów roślinnych i zwierzęcych 

(PIT-28/A), stanowiący załącznik nr 4 

do rozporządzenia, 

2) informacji o przychodach podatnika 

z działalności prowadzonej w formie 

spółki (spółek) (PIT-28/B), stanowiący 

załącznik nr 5 do rozporządzenia, 

3) informacji o odliczeniach od 

dochodu (przychodu) i od podatku w 

roku podatkowym (PIT/O), stanowiący 

załącznik nr 6 do rozporządzenia, 

4) informacji o odliczeniu wydatków 

mieszkaniowych w roku podatkowym 

(PIT/D), stanowiący załącznik nr 7 do 

rozporządzenia − stanowiące 

załączniki do zeznania o wysokości 

uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego 

ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych (PIT-28/PIT-28S). 
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2239 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 23 

listopada 2018 r. w 

sprawie wzoru rocznego 

obliczenia podatku wraz 

z informacją o wysokości 

dochodu, do 

sporządzenia których 

obowiązane są organy 

rentowe 

2018-11-30 2019-01-01 Określa się wzór rocznego obliczenia 

podatku przez organ 

rentowy/informacji o dochodach 

uzyskanych od organu 

rentowego za rok podatkowy (PIT-

40A/11A), stanowiący załącznik do 

rozporządzenia. 

2242 Ustawa z dnia 9 

listopada 2018 r. o 

zmianie niektórych 

ustaw w celu ułatwienia 

sprzedaży żywności 

przez rolników do 

sklepów i restauracji 

2018-11-30 2019-01-01 W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 

z późn. zm.2)) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w art. 20:  

a) w ust. 1c:  

– uchyla się pkt 1,  

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) przetwarzanie produktów 

roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż 

nie odbywa się przy zatrudnieniu osób 

na podstawie umów o pracę, umów 

zlecenia, umów o dzieło oraz innych 

umów o podobnym charakterze, z 

wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i 

obróbki poubojowej tych zwierząt, w 

tym również rozbioru, podziału i 

klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, 

wytłoczenia oleju lub soku oraz 

sprzedaży podczas wystaw, festynów, 

targów i kiermaszy;”,  

– uchyla się pkt 3,  

b) uchyla się ust. 1ea;  

2) w art. 21 w ust. 1 pkt 71a otrzymuje 

brzmienie:  

„71a) przychody, o których mowa w 

art. 20 ust. 1c, do kwoty 40 000 zł 

rocznie;”. 

2243 Ustawa z dnia 9 

listopada 2018 r. o 

zmianie niektórych 

ustaw w związku ze 

wzmocnieniem nadzoru 

nad rynkiem 

2018-11-30 Ustawa 

wchodzi w życie 

z dniem 1 

stycznia 2019 

r., z wyjątkiem:  

1) art. 1 pkt 1 i 

Ustawa w art. 1 wprowadza zmiany do 

ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych. 
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finansowym oraz 

ochrony inwestorów na 

tym rynku 

pkt 2 lit. c, art. 

2 pkt 3–5, art. 

18 oraz art. 19, 

które wchodzą 

w życie z dniem 

następującym 

po dniu 

ogłoszenia;  

2) art. 2 pkt 1, 

art. 8 pkt 3–6, 

art. 10 pkt 2, 4, 

6 i 9–16, art. 11 

pkt 1 i 2, art. 

15, art. 36 oraz 

art. 43, które 

wchodzą w 

życie po 

upływie 14 dni 

od dnia 

ogłoszenia;  

3) art. 4, art. 6, 

art. 9 pkt 1–4, 

pkt 6 lit. a i pkt 

7, art. 14, art. 

44 oraz art. 45, 

które wchodzą 

w życie z dniem 

1 lipca 2019 r.  

Prezydent 

2244 Ustawa z dnia 9 

listopada 2018 r. o 

zmianie niektórych 

ustaw w celu 

wprowadzenia 

uproszczeń dla 

przedsiębiorców w 

prawie podatkowym i 

gospodarczym 

2018-11-30 Ustawa 

wchodzi w życie 

z dniem 1 

stycznia 2019 

r., z wyjątkiem:  

1) art. 1, art. 18 

i art. 35, które 

wchodzą w 

życie po 

upływie 3 

miesięcy od 

dnia 

ogłoszenia;  

2) art. 4, art. 6, 

art. 17, art. 19 i 

art. 44, które 

Ustawa wprowadza zmiany w: 

- art. 4 – do ustawy o podatku rolnym, 

- art. 6 – do ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych, 

- art. 7 – do ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, 

- art. 8 – do ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, 

- art. 13 – do Ordynacji podatkowej, 

- art. 14 – do ustawy o 

zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne, 

- art. 17 – do ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych, 
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wchodzą w 

życie z dniem 1 

lipca 2019 r.;  

3) art. 7 pkt 1 i 

art. 8 pkt 1 lit. 

a, które 

wchodzą w 

życie z dniem 1 

stycznia 2020 r. 

- art. 19 – do ustawy o podatku 

leśnym, 

- art. 20 – do ustawy o podatku od 

towarów i usług, 

- art. 21 – do ustawy Prawo celne, 

- art. 26 – do ustawy o zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji 

rolnej, 

- art. 28 – do ustawy o podatku 

akcyzowym. 

2245 Ustawa z dnia 22 

listopada 2018 r. o 

zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw 

2018-11-30 2019-01-01 z 

wyjątkami 

Ustawa wprowadza zmiany w: 

- art. 9 – do ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, 

- art. 10 – do ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, 

- art. 40 do ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

2246 Ustawa z dnia 9 

listopada 2018 r. o 

zmianie ustawy o 

podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz 

ustawy o 

zryczałtowanym 

podatku dochodowym 

od niektórych 

przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne 

2018-11-30 2019-01-01 Ustawa wprowadza zmiany do ustawy 

o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i do ustawy o 

zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne. 

2247 Ustawa z dnia 9 

listopada 2018 r. o 

zmianie ustawy o 

zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego 

w cenie oleju 

napędowego 

wykorzystywanego do 

produkcji rolnej 

2018-11-30 2019-01-01 Ustawa wprowadza zmiany do ustawy 

o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji 

rolnej. 
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