
 

 

 

 

 

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 . 
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Akty prawne ze strony http://www.rcl.gov.pl  związane z zagadnieniami 

podatkowymi i celnymi 

Dziennik Ustaw: Rok 2019 

Poz. Nazwa aktu prawnego Data 

publikacji 

Data wejścia  

w życie 

Wskazanie istoty regulacji/opis 

zagadnienia 

37 Ustawa z dnia 22 

listopada 2018 r. o 

europejskich partiach 

politycznych i 

europejskich fundacjach 

politycznych 

2019-01-08 2019-01-23 W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.  

o podatku dochodowym od osób 

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

z późn. zm.5)) w art. 17 w ust. 1 pkt 39 

otrzymuje brzmienie:  

„39) dochody związków zawodowych, 

społeczno-zawodowych organizacji 

rolników, izb rolniczych, izb 

gospodarczych, organizacji samorządu 

gospodarczego rzemiosła, 

spółdzielczych związków rewizyjnych, 

organizacji pracodawców, partii 

politycznych, europejskich partii 

politycznych i europejskich fundacji 

politycznych, działających na 

podstawie odrębnych przepisów –  

w części przeznaczonej na cele 

statutowe, z wyłączeniem działalności 

gospodarczej;”. 

41 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 7 

2019-01-09 2019-01-24 Zarządza się zaniechanie poboru 

podatku dochodowego od osób 
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stycznia 2019 r. w 

sprawie zaniechania 

poboru podatku 

dochodowego od 

niektórych dochodów 

uzyskanych w 

następstwie wykonania 

umów offsetowych 

fizycznych i podatku dochodowego od 

osób prawnych od dochodów 

uzyskanych przez podatników 

mających miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu 

nieodpłatnego nabycia: 

1) środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, 

handlowej lub naukowej (know-how), 

2) prawa do używania środków 

trwałych lub wartości niematerialnych 

i prawnych, w tym uzyskanych 

informacji w dziedzinie przemysłowej, 

handlowej lub naukowej (know-how), 

na podstawie umowy użyczenia lub 

umowy o podobnym charakterze, 

3) usług szkoleniowych 

– będących przedmiotem 

zobowiązania offsetowego w ramach 

wykonywania umów, o których mowa 

w § 2. 

2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 

1, dotyczy również podatników 

mających miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku 

nieodpłatnego nabycia wartości, praw 

lub usług, określonych w ust. 1, od 

podatników, o których mowa w tym 

przepisie, lub za ich pośrednictwem, 

jeżeli te wartości, prawa lub usługi 

zostaną przeznaczone wyłącznie na 

cele wojskowe. 

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 

1, ma zastosowanie do: 

1) związanych z pozyskaniem od Rządu 

Stanów Zjednoczonych Ameryki 

przeciwlotniczych i 

przeciwrakietowych zestawów 

rakietowych średniego zasięgu WISŁA: 

a) Umowy Offsetowej z dnia 23 marca 

2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa 
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Rzeczypospolitej Polskiej a Lockheed 

Martin Global Inc., 

b) Umowy Offsetowej z dnia 23 marca 

2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa 

Rzeczypospolitej Polskiej a Raytheon 

Company; 

2) Umowy Offsetowej z dnia 11 

grudnia 2013 r. pomiędzy Skarbem 

Państwa Rzeczypospolitej Polskiej  

a Nammo Raufoss AS. 

43 Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 7 grudnia 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

ustawy o 

zryczałtowanym 

podatku dochodowym 

od niektórych 

przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne 

2019-01-10 2019-01-10 Wprowadzono jednolity tekst ustawy 

o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne. 

47 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 2 

stycznia 2019 r. 

zmieniające 

rozporządzenie w 

sprawie właściwości 

organów podatkowych 

2019-01-10 2019-01-25 W rozporządzeniu Ministra Finansów  

z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie 

właściwości organów podatkowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 122 oraz z 2018 r. 

poz. 480) w § 4 uchyla się ust. 3. 

53 Ustawa z dnia 22 

listopada 2018 r. o 

dokumentach 

publicznych 

2019-01-11 2019-07-12 W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. 

o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. 

zm.7)) w art. 131 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie:  

„2. Funkcjonariusze wykonujący 

czynności operacyjno-rozpoznawcze 

przy wykonywaniu tych czynności 

mogą posługiwać się dokumentami 

publicznymi w rozumieniu ustawy  

z dnia 22 listopada 2018 r. o 

dokumentach publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 53) lub innymi 

dokumentami, które uniemożliwiają 

ustalenie danych ich identyfikujących 

oraz środków, którymi posługują się 
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przy wykonywaniu zadań 

służbowych.”. 

60 Ustawa z dnia 6 grudnia 

2018 r. o zmianie ustawy 

o dowodach osobistych 

oraz niektórych innych 

ustaw 

2019-01-11 2019-03-04 Ustawa wprowadza zmiany w:  

- art. 7 do ustawy Ordynacja 

podatkowa, 

- art. 20 – do ustawy Prawo celne. 

63 Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu 

ustawy o zasadach 

ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników 

2019-01-14 2019-01-14 Wprowadzono jednolity tekst ustawy 

o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników. 

70 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 7 

stycznia 2019 r. w 

sprawie prowadzenia 

uproszczonej ewidencji 

przychodów i kosztów 

przez koła gospodyń 

wiejskich 

2019-01-14 2019-01-15 Rozporządzenie określa sposób 

prowadzenia przez koła gospodyń 

wiejskich, zwane dalej „podatnikami”, 

uproszczonej ewidencji przychodów  

i kosztów, zwanej dalej „uproszczoną 

ewidencją”, oraz warunki, jakim 

powinna odpowiadać ta ewidencja  

w celu prawidłowego określenia 

zobowiązań w podatku dochodowym 

od osób prawnych. 
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