
 

 

 

 

 

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 

 

Poz. Nazwa aktu prawnego Data 

publikacji 

Data wejścia  

w życie 

Wskazanie istoty regulacji/opis 

zagadnienia 

267 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia  

24 stycznia 2018 r.  

w sprawie wzorów 

deklaracji uproszczonej 

dla podatku akcyzowego 

od nabycia 

wewnątrzwspólnotowego 

2018-01-30 2018-02-01 Określa się wzór: 1) deklaracji 

uproszczonej dla podatku akcyzowego 

od nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów akcyzowych (AKC-U/A), 

stanowiący załącznik nr 1 do 

rozporządzenia; 2) deklaracji 

uproszczonej dla podatku akcyzowego 

od nabycia wewnątrzwspólnotowego 

samochodów osobowych (AKC-U/S), 

stanowiący załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

273 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia  

24 stycznia 2018 r.  

w sprawie wzorów 

deklaracji podatkowych 

dla podatku akcyzowego 

oraz deklaracji w sprawie 

przedpłaty akcyzy 

2018-01-30 2018-02-01 Rozporządzenie określa wzory: 1) 

deklaracji dla podatku akcyzowego, 

o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, 

art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 24b ust. 1 pkt 

2 i 3 oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”; 2) 

deklaracji dla podatku akcyzowego od 

wyrobów węglowych (AKC-WW), 
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o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 

ustawy; 3) deklaracji dla podatku 

akcyzowego od nabycia 

wewnątrzwspólnotowego energii 

elektrycznej (AKC-EN), o  której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy; 4) 

deklaracji dla podatku akcyzowego od 

suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn), 

o której mowa w art. 24a ustawy; 5) 

deklaracji dla podatku akcyzowego od 

nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów gazowych (z wyłączeniem 

gazu do napędu silników spalinowych) 

(AKC-WG), o której mowa w art. 24b 

ust. 1 pkt 1 ustawy; 6) deklaracji 

w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), 

o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 

ustawy. 

280 Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 11 stycznia 

2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy  

o szczególnych zasadach 

rozliczeń podatku od 

towarów i usług oraz 

dokonywania zwrotu 

środków publicznych 

przeznaczonych na 

realizację projektów 

finansowanych  

z udziałem środków 

pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej lub od 

państw członkowskich 

Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym 

Handlu przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

2018-01-31 2018-01-31 Wprowadzono jednolity tekst ustawy o 

szczególnych zasadach rozliczeń 

podatku od towarów i usług oraz 

dokonywania zwrotu środków 

publicznych przeznaczonych na 

realizację projektów finansowanych z 

udziałem środków pochodzących z 

budżetu UE lub od państw 

członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu przez 

jednostki  samorządu terytorialnego. 

304 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 2 lutego 

2018 r. zmieniające 

2018-02-02 2018-02-05 Zmieniono rozporządzenie w sprawie 

sposobu przesyłania za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 
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rozporządzenie w 

sprawie sposobu 

przesyłania za pomocą 

środków komunikacji 

elektronicznej ksiąg 

podatkowych oraz 

wymagań technicznych 

dla informatycznych 

nośników danych, na 

których te księgi mogą 

być zapisane i 

przekazywane 

 

ksiąg podatkowych oraz wymagań 

technicznych dla informatycznych 

nośników danych, na których te księgi 

mogą być zapisane i przekazywane 

poprzez dodanie § 3a w brzmieniu:  „§ 

3a. Do dnia 31 grudnia 2018 r. podatnik 

będący osobą fizyczną może również 

opatrywać księgi przesyłane w sposób, 

o którym mowa w § 2 ust. 1, zestawem 

unikalnych danych w postaci 

elektronicznej dotyczących tego 

podatnika obejmującym:  

1) identyfikator podatkowy NIP albo 

identyfikator podatkowy numer PESEL;  

2) imię (pierwsze);  

3) nazwisko;  

4) datę urodzenia;  

5) kwotę przychodu wykazaną, 

odpowiednio, w:  

a) poz. 45 zeznania o wysokości 

uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego 

ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych za rok (PIT-28),  

b) poz. 90 zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty) w roku podatkowym (PIT-36) 

albo poz. 141, jeżeli podatnik w 

zeznaniu występuje jako małżonek,  

c) poz. 13 lub poz. 18 zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu 

(poniesionej straty) w roku 

podatkowym (PIT-36L),  

d) poz. 64 zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty) w roku podatkowym (PIT-37) 

albo  poz. 95, jeżeli podatnik w zeznaniu 

występuje jako małżonek,  
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e) poz. 24 zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty) w roku podatkowym (PIT-38),  

f) poz. 20 zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty) w roku podatkowym (PIT-39),  

g) poz. 57 rocznego obliczenia podatku 

od dochodu uzyskanego przez 

podatnika w roku podatkowym (PIT-40),  

h) poz. 38 rocznego obliczenia podatku 

przez organ rentowy za rok podatkowy 

(PIT-40A)  – za rok podatkowy o dwa 

lata wcześniejszy niż rok przesyłania 

księgi, albo wartość „0” (zero), gdy za 

ten rok podatkowy nie złożono żadnego 

z wymienionych zeznań lub obliczeń; 

przepis § 2 ust. 5 stosuje się 

odpowiednio.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


