
 

 

 

 

 

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 

1889 Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 15 

września 2017 r.  

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy 

o służbie cywilnej 

2017-10-10 2017-10-10 Ogłasza się w załączniku do 

obwieszczenia jednolity tekst ustawy  

z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 

cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345),  

z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych: 

1) ustawą z dnia 14 września 2016 r.  

o zmianie ustawy o Krajowej Szkole 

Administracji Publicznej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1807), 

2) ustawą z dnia 23 września 2016 r.  

o zmianie niektórych ustaw w celu 

ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt (Dz. U. poz. 1605), 

3) ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę  

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379), 
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4) ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę  

o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. poz. 2260) oraz 

zmian wynikających z przepisów 

ogłoszonych przed dniem 14 września 

2017 r. 

1892 Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 15 

września 2017 r.  

w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy 

o podatku rolnym 

2017-10-10 2017-10-10 ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst ustawy  

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617),  

z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych: 

1) ustawą z dnia 5 września 2016 r.  

o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. poz. 1579), 

2) ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę  

o Krajowym Ośrodku Wsparcia 

Rolnictwa (Dz. U. poz. 624), 

3) ustawą z dnia 25 maja 2017 r.  

o zmianie ustawy o podatku rolnym, 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych oraz ustawy o podatku 

leśnym (Dz. U. poz. 1282), 

4) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.  

o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. 

U. poz. 1529) oraz zmian wynikających  

z przepisów ogłoszonych przed dniem 

13 września 2017 r. 

1911 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów  

z dnia 13 września 2017 r. 

w sprawie rachunkowości 

oraz planów kont dla 

budżetu państwa, 

budżetów jednostek 

samorządu 

terytorialnego, jednostek 

budżetowych, 

samorządowych 

2017-10-13 2018-01-01 Przepisy rozporządzenia mają 

zastosowanie po raz pierwszy do 

sprawozdań finansowych 

sporządzonych za rok 2018.  

Traci moc rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w 

sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek 
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zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy 

celowych  

oraz państwowych 

jednostek budżetowych 

mających siedzibę  

poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej 

budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych 

jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 

r. poz. 760). 
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