
 

 

 

 

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 2018 

Poz. Nazwa aktu prawnego Data 

publikacji 

Data wejścia  

w życie 

Wskazanie istoty regulacji/opis 

zagadnienia 

2143 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia  

31 października 2018 r. 

zmieniające 

rozporządzenie  

w sprawie ewidencji 

automatów do gier 

2018-11-14 2018-11-29 W rozporządzeniu Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 29 marca 2017 r.  

w sprawie ewidencji automatów do 

gier (Dz. U. poz. 698) § 7 otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 7. Przed rozpoczęciem prowadzenia 

ewidencji w postaci papierowej 

podmiot ją prowadzący numeruje 

strony ewidencji, umieszcza na każdej 

stronie dane podmiotu prowadzącego 

ewidencję oraz przeszywa strony,  

a ewidencję taką przedstawia 

właściwemu naczelnikowi urzędu 

celno-skarbowego. Naczelnik urzędu 

celno-skarbowego zabezpiecza 

ewidencję zamknięciem urzędowym,  

a na ostatniej stronie ewidencji 

wpisuje liczbę jej stron i składa swój 

podpis.”. 

 

 Do ewidencji w postaci papierowej: 

1) prowadzonych przed dniem wejścia 
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w życie niniejszego rozporządzenia 

albo 

2) przedstawionych przez podmiot 

naczelnikowi urzędu celno-

skarbowego, zgodnie z § 7 

rozporządzenia zmienianego 

w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, 

które nie zostały zabezpieczone 

zamknięciem urzędowym przed dniem 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia– stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

2158 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia  

31 października 2018 r.  

w sprawie środków 

skażających alkohol 

etylowy 

2018-11-19 2019-01-01 Rozporządzenie określa środki 

skażające, o których mowa w art. 32 

ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym, ich 

ilość oraz warunki stosowania. 

2159 Ustawa z dnia 23 

października 2018 r.  

o zmianie ustawy  

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, 

ustawy o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych oraz 

niektórych innych ustaw 

2019-11-19 Ustawa 

wchodzi w życie 

z dniem  

1 stycznia 2019 

r., z wyjątkiem 

art. 11 i art. 12, 

które wchodzą 

w życie z dniem 

następującym 

po dniu 

ogłoszenia 

Ustawa wprowadza zmiany do ustawy 

o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych  

i ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne. 
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