
 

 

 

 

 

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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Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa 
 

Akty prawne ze strony http://www.rcl.gov.pl oraz 

www.dziennikiurzedowe.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 

1686 Obwieszczenie 

Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 9 

sierpnia 2017 r.  

w sprawie 

ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

rozporządzenia 

Ministra Finansów 

w sprawie miejsca 

świadczenia usług 

oraz zwrotu kwoty 

podatku 

naliczonego 

jednostce 

dokonującej nabycia 

(importu) towarów 

lub usług 

2017-09-04 2017-09-04 Ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r.  
w sprawie miejsca świadczenia usług oraz 
zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce 
dokonującej nabycia (importu) towarów lub 
usług (Dz. U. poz. 1656), z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych: 

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 
sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie miejsca świadczenia usług oraz 
zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce 
dokonującej nabycia (importu) towarów lub 
usług (Dz. U. poz. 1281); 

2)rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty 
podatku naliczonego jednostce dokonującej 
nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. 
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poz. 351). 

1691 Obwieszczenie 

Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 9 

sierpnia 2017 r.  

w sprawie 

ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

rozporządzenia 

Ministra Finansów 

w sprawie 

dokumentu 

dostawy, warunków 

i sposobu zwrotu 

wyrobów 

akcyzowych 

objętych 

zwolnieniem od 

akcyzy ze względu 

na ich przeznaczenie 

oraz środków 

skażających alkohol 

etylowy 

2017-09-05 2017-09-05 Ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r.  
w sprawie dokumentu dostawy, warunków 
i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych 
objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 
ich przeznaczenie oraz środków skażających 
alkohol etylowy (Dz. U. poz. 2285), z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 
lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie dokumentu dostawy, warunków i 
sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych 
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie oraz środków skażających alkohol 
etylowy (Dz. U. poz. 1028); 

2)rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
dokumentu dostawy, warunków i sposobu 
zwrotu wyrobów akcyzowych objętych 
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie oraz środków skażających alkohol 
etylowy (Dz. U. poz. 91). 

1702 Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 4 

września 2017 r. 

zmieniające 

rozporządzenie  

w sprawie towarów  

i usług, dla których 

obniża się stawkę 

podatku od 

towarów i usług, 

oraz warunków 

stosowania stawek 

obniżonych 

2017-09-06 2017-09-06 Rozporządzenie wprowadza zmiany do 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 
grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla 
których obniża się stawkę podatku od towarów  
i usług, oraz warunków stosowania stawek 
obniżonych (Dz. U. z 2017 r. poz. 839)  

 

1714 Obwieszczenie 

Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 9 

sierpnia 2017 r.  

w sprawie 

2017-09-07 2017-09-07 Ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r.  
w sprawie zezwoleń na wykonywanie 
działalności w zakresie podatku akcyzowego 
(Dz. U. poz. 2318), z uwzględnieniem zmian 
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ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

rozporządzenia 

Ministra Finansów 

w sprawie zezwoleń 

na wykonywanie 

działalności  

w zakresie podatku 

akcyzowego 

wprowadzonych: 

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 
sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie zezwoleń na wykonywanie 
działalności w zakresie podatku akcyzowego 
(Dz. U. poz. 1298); 

2)rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
zezwoleń na wykonywanie działalności w 
zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 411). 

1723 Obwieszczenie 

Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 29 

sierpnia 2017 r.  

w sprawie 

ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

rozporządzenia 

Ministra Finansów 

w sprawie 

zaświadczeń o 

uzyskanej wygranej 

oraz ewidencji 

zaświadczeń  

i ewidencji 

wypłaconych 

(wydanych) 

wygranych 

2017-09-09 2017-09-09 Ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r.  
w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej 
oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji 
wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 
poz. 751), z uwzględnieniem zmiany 
wprowadzonej rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Finansów  z dnia 23 lutego 2017 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz 
ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych 
(wydanych) wygranych (Dz. U. poz. 382). 

1725 Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 8 

września 2017 r. 

zmieniające 

rozporządzenie  

w sprawie 

zaniechania poboru 

podatku od 

spadków i darowizn 

od niektórych 

podatników 

2017-09-09 2017-09-10 W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania 
poboru podatku od spadków i darowizn od 
niektórych podatników (Dz. U. poz. 1574) w § 1 
pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) poszkodowanych w wyniku działania silnych 
wiatrów, intensywnych opadów 
atmosferycznych lub wyładowań 
atmosferycznych, które miały miejsce w 
sierpniu 2017 r. na terenie gmin określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 2 
ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych 
zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 
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1566),”. 

1726 Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 8 

września 2017 r.  

w sprawie 

przedłużenia 

terminu złożenia 

zeznania 

podatkowego 

niektórym 

podatnikom 

podatku od 

spadków i darowizn 

2017-09-09 2017-09-10 Przedłuża się do 6 miesięcy termin złożenia 
zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 
17a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.  
o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 
r. poz. 833 i 858), podatnikom podatku od 
spadków i darowizn, do których ma 
zastosowanie zaniechanie poboru podatku 
określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zaniechania poboru podatku od spadków  
i darowizn od niektórych podatników (Dz. U. 
poz. 1574 i 1725). Przedłużenie terminu 
złożenia zeznania podatkowego, o którym 
mowa w § 1, ma zastosowanie do nabycia 
własności rzeczy lub praw majątkowych w 
okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia 12 
sierpnia 2017 r. 
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