
 

 

 

 

 

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 

2369 Ustawa z dnia 24 

listopada 2017 r.  

o zmianie ustawy  

o podatku dochodowym 

od osób prawnych 

2017-12-19 2018-01-01 Ustawa wprowadza zmiany do przepisu 

art. 27b ustawy o CIT. 

2393 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 8 grudnia 2017 r.  

w sprawie norm 

szacunkowych dochodu  

z działów specjalnych 

produkcji rolnej 

2017-12-21 2018-01-01 Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy  

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.2)) 

zarządza się, co następuje: 

Określa się normy szacunkowe dochodu 

z działów specjalnych produkcji rolnej 

obowiązujące w 2018 r., stanowiące 

załącznik do rozporządzenia. 

2409 Ustawa z dnia 24 

listopada 2017 r.  

o zmianie ustawy  

o Krajowej Administracji 

Skarbowej oraz ustawy – 

2017-12-22 Ustawa 

wchodzi  

w życie  

z dniem 1 

stycznia 

Ustawa wprowadza zmiany do ustawy  

o KAS oraz ustawy Przepisy 

wprowadzające ustawę o KAS. 
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Przepisy wprowadzające 

ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej 

2019 r., z 

wyjątkiem 

art. 1 i art. 2 

pkt 1–4 i 6, 

pkt 7 lit. a i 

pkt 8 

lit. a, które 

wchodzą  

w życie  

z dniem 1 

stycznia 

2018 r. 

2420 Obwieszczenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 6 grudnia 2017 r.  

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie 

wzoru wniosku o 

wydanie wiążącej 

informacji akcyzowej 

2017-12-22 2017-12-22 Wprowadzenie jednolitego tekstu 

Rozporządzenia Ministra Finansów  

w sprawie wniosku o wydanie wiążącej 

informacji akcyzowej. 

2438 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

zmieniające 

rozporządzenie  

w sprawie wykazów 

towarów do celów 

poboru podatku od 

towarów i usług  

w imporcie 

2017-12-27 2018-01-01 Rozporządzenie wprowadza zmiany do 

rozporządzenia w sprawie wykazów 

towarów do celów poboru podatku od 

towarów i usług w imporcie. 

2441 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie sposobu  

i trybu ustalania 

okoliczności i przyczyn 

wypadków w Służbie 

Celno-Skarbowej 

2017-12-28 2018-01-01 Rozporządzenie określa sposób i tryb 

ustalania okoliczności i przyczyn 

wypadków w Służbie Celno-Skarbowej, 

w tym: 

1) tryb postępowania komisji 

powypadkowej; 

2) tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag  

i zastrzeżeń do ustaleń komisji 

powypadkowej oraz zatwierdzania tych 
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ustaleń; 

3) wzory rejestru wypadków 

pozostających w związku z pełnieniem 

służby, protokołu powypadkowego oraz 

innych dokumentów sporządzanych  

w toku postępowania wyjaśniającego. 

2450 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

w sprawie pokrywania 

kosztów pogrzebu 

funkcjonariusza Służby 

Celno-Skarbowej oraz 

wypłaty zasiłku 

pogrzebowego lub jego 

wyrównania z tytułu 

śmierci członka rodziny 

funkcjonariusza Służby 

Celno-Skarbowej  

2017-12-28 2018-01-01 Rozporządzenie określa: 

1) warunki pokrywania kosztów 

pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-

Skarbowej, zwanego dalej 

„funkcjonariuszem”, ze środków 

właściwego kierownika jednostki 

organizacyjnej; 

2) rodzaje wydatków pokrywanych  

w ramach kosztów pogrzebu i ich 

wysokość; 

3) przypadki, sposób ustalania 

wysokości oraz tryb wypłaty zasiłku 

pogrzebowego lub jego wyrównania  

z tytułu śmierci członka rodziny, a także 

dokumenty wymagane do ich wypłaty. 

2454 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

w sprawie zwolnień  

z obowiązku 

prowadzenia ewidencji 

przy zastosowaniu kas 

rejestrujących 

2017-12-28 2018-01-01 Rozporządzenie określa zwolnienia na 

czas określony niektórych grup 

podatników i niektórych czynności  

z obowiązku prowadzenia ewidencji 

obrotu i kwot podatku należnego przy 

zastosowaniu kas rejestrujących, 

zwanego dalej „ewidencjonowaniem”, 

oraz warunki korzystania ze zwolnienia. 

2455 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

w sprawie sprawozdania 

podatkowego w zakresie 

podatku od 

nieruchomości, podatku 

rolnego i podatku 

leśnego 

2017-12-28 2018-01-12 Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy zakres informacji 

objętych sprawozdaniem podatkowym 

w zakresie podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego, 

zwanym dalej „sprawozdaniem”; 

2) wzór sprawozdania; 

3) terminy i sposób przekazywania oraz 

sposób sporządzania sprawozdania; 
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4) terminy i sposób przekazywania oraz 

sposób sporządzania aktualizacji 

sprawozdania, o której mowa w art. 7b 

ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych, 

zwanej dalej „aktualizacją 

sprawozdania”. 

2470 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

w sprawie 

przekazywania do 

Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych składek na 

ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

funkcjonariusza Służby 

Celno-Skarbowej 

2017-12-29 2018-01-01 Rozporządzenie określa tryb, terminy 

oraz jednostki właściwe do 

przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, zwanego dalej „ZUS”, 

składek na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe, zwanych dalej „składkami”, 

od uposażenia wypłaconego 

funkcjonariuszowi Służby Celno-

Skarbowej, zwanego dalej 

„funkcjonariuszem”, po dniu 31 grudnia 

2017 r. do dnia zwolnienia ze służby, od 

którego nie odprowadzono tych 

składek. 

2473 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

w sprawie wykazu 

chorób i schorzeń 

pozostających w związku 

ze służbą w Służbie 

Celno-Skarbowej 

2017-12-29 2018-01-01 Ustala się: 

1) wykaz chorób powstałych w związku 

ze szczególnymi właściwościami lub 

warunkami służby w Służbie Celno-

Skarbowej oraz właściwości i warunki 

służby powodujące ich ujawnienie lub 

pogorszenie stanu zdrowia, stanowiący 

załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) wykaz chorób i schorzeń, które 

istniały przed przyjęciem do służby, lecz 

uległy pogorszeniu lub ujawniły się  

w czasie trwania służby w Służbie Celno-

Skarbowej wskutek szczególnych 

właściwości lub warunków służby na 

określonych stanowiskach, oraz 

właściwości i warunki służby 

powodujące ich ujawnienie lub 

pogorszenie stanu zdrowia, stanowiący 

załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

2489 Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 21 

2017-12-29 2018-01-01 Rozporządzenie określa: 
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grudnia 2017 r.  

w sprawie świadczeń 

socjalnych 

funkcjonariuszy Służby 

Celno-Skarbowej  

i członków ich rodzin 

1) podmioty uprawnione do wypłaty, 

2) rodzaj i zakres, 

3) sposób obliczania i wysokość, 

4) terminy rozliczeń oraz wypłaty– 

świadczeń socjalnych, zwanych dalej 

„świadczeniami”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2489/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2489/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2489/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2489/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2489/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2489/1


 


