
 

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 8 
Zmiany uwzględnione w Komentarzu od lutego 2018 r. (wyd. 7)  

Akt 
Zmienione 

/ Dodane artykuły 
Cel regulacji Szczegółowe regulacje  

Ustawa o zmianie ustawy - 

Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 5 

lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1499) 

Wejście w życie: 22.8.2018 r./ 

1.10.2018 r./1.7.2019 r. 

Zmienione art. 119zg, 119zl, 

119zo, 119zp, 119zs, 119zu, 

119zv, 119zu, 119zy, 119zzb, 

119zzc 

 

Dodane art. 119zha, 119zzk 

Cel: dostosowanie przepisów do 

potrzeb ustawy. 

 dodanie definicji pełnomocnika do rachunku podmiotu 

kwalifikowanego 

 zmiany w zakresie biegu terminów 

 zapewnienie spójności systemowej w zakresie blokad na krótki 

okres 

 rozszerzenie definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego 

 rozszerzenie zakresu danych przesyłanych codziennie przez banki 

i SKOK-i 

 zmiany doprecyzowujące przepisy o przedłużeniu blokady 

rachunku podmiotu kwalifikowanemu 

 rozszerzenie możliwości wypłaty środków z zablokowanego 

rachunku podmiotu kwalifikowanego – na zaległe wynagrodzenia 

i wszystkie alimenty 

 sprecyzowanie daty upadku blokady 

 zmiana środka zaskarżenia blokady na okres do 3 miesięcy 

Ustawa o zmianie ustawy o 

Krajowej Administracji Skarbowej 

oraz niektórych innych ustaw z 

dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 

2018 r. poz. 2354) 

Wejście w życie: 2.1.2019 r. 

Zmienione art. 19, 119l, 292, 

299 

Dodane art. 284aa, 284ab 

Cel: zmiana regulacji ustawowych w 

związku z potrzebą udoskonalenia 

przepisów dotyczących procedur, 

zakresu zadań KAS oraz 

doprecyzowanie regulacji 

odnoszących się do zatrudnienia w 

KAS i pełnienia służby w Służbie 

Celno-Skarbowej 

 doprecyzowanie przepisu poprzez wskazanie dyrektora izby 

administracji skarbowej, jako organu za którego pośrednictwem 

można przekazać wniosek o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy 

naczelnikiem urzędu celno-skarbowego a naczelnikiem urzędu 

skarbowego ; 

 uregulowanie kwestii właściwości organu podatkowego 

uprawnionego do kontroli w przypadku rozwiązania podatkowej 

grupy kapitałowej czy też spółki; 

 umożliwienie uzyskiwania informacji od organów podatkowych 

dla celów prowadzenia audytu środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej oraz państw EFTA 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjygi3da
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjygi3da
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbug4zts
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbug4zts


 

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 8 
Zmiany uwzględnione w Komentarzu od lutego 2018 r. (wyd. 7)  

Akt 
Zmienione 

/ Dodane artykuły 
Cel regulacji Szczegółowe regulacje  

Ustawa o zmianie niektórych 

ustaw w celu wprowadzenia 

uproszczeń dla przedsiębiorców 

w prawie podatkowym i 

gospodarczym z dnia 9 listopada 

2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) 

 

Wejście w życie:  

1.1.2019 r./1.1.2020 r. (definicja 

małego podatnika) 

Zmieniony art. 155 Cel: ułatwienie prowadzenie 

działalności gospodarczej w Polsce. 

 

 wprowadzenie obowiązku dołożenia starań ze strony organu 

podatkowego dokonującego wezwania, aby zadośćuczynienie 

wezwaniu nie było uciążliwe 

 

Ustawa o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, 

ustawy - Ordynacja podatkowa 

oraz niektórych innych ustaw z 

dnia 23 października 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) 

Wejście w życie 1.1.12019 r. 

Zmienione art. 3, 13, 14, 

14b, 14c, 14e, 14n, 14na, 30, 

33, 52, 54, 68, 70, 71, 81b, 

119a, 119b, 119c, 199d, 

119e, 119g, 119h, 119i, 119j, 

119k, 119m, 119l, 119o, 

119p, 119s, 119w, 119x, 

119y, 119za, 119zb, 119zc, 

119ze, 119zf, 157a, 165, 

194a, 200, 210, 239, 240, 

241, 244, 282c, 290c, 292 

 

Dodane:  

Dział III. Rozdział 6a. 

Dodatkowe zobowiązania 

podatkowe. 

Cel:  

A. Uproszczenie prawa podatkowego 

w zakresie podatków dochodowych.  

B. Uszczelnienie systemu podatków 

dochodowych. 

 wprowadzenie właściwości Szefa KAS w zakresie przeciwdziałaniu 

unikania opodatkowania; 

 ograniczenie możliwości wydawania interpretacji indywidualnych 

w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania; 

 zmiany w przepisach odnoszących się do mocy ochronnej 

interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych w przypadku 

unikania opodatkowania ; 

 Umożliwienie dokonania zabezpieczenia wykonania zobowiązań 

podatkowych związanych z unikaniem opodatkowania przez inne 

organy podatkowe; 

 wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego 

związanego z unikaniem opodatkowania; 

 dopuszczenie możliwości zastosowania klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania wobec płatników; 

 zmiany w zakresie postępowania w przedmiocie wydania opinii 

zabezpieczającej; 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojxgi2ta
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvgm4tk


 

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 8 
Zmiany uwzględnione w Komentarzu od lutego 2018 r. (wyd. 7)  

Akt 
Zmienione 

/ Dodane artykuły 
Cel regulacji Szczegółowe regulacje  

Art. 70e, 119ga-119gd, 

119zda, 295c, 297d 

Dział III. Rozdział 11a. 

Informacje o schematach 

podatkowych. 

Dział IIIA. Rozdział 5. 

Cofnięcie skutków unikania 

opodatkowania. 

 

 

Ustawa o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz niektórych innych 

ustaw z dnia 4 października 2018 

r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126) 

Wejście w życie 1.1.2019 r. 

Zmienione: art. 77, 78 Cel: dostosowanie przepisów do 

potrzeb ustawy. 

 skrócenie, z trzech miesięcy do 45 dni, terminu zwrotu nadpłaty 

wynikającej ze złożonego zeznania lub korekty tego zeznania przez 

podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o ile zostanie 

ono złożone za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej  

Ustawa o pomocy państwa w 

ponoszeniu wydatków 

mieszkaniowych w pierwszych 

latach najmu mieszkania z dnia 

20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1540) 

Wejście w życie 1.1.2019 r. 

Zmieniony art. 299 Cel: dostosowanie przepisów do 

potrzeb ustawy. 

 zmiany w zakresie podmiotów, którym mogą zostać przekazane 

informacje zawarte w aktach spraw podatkowych 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobzg4yto
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjzg43do
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjzg43do


 

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 8 
Zmiany uwzględnione w Komentarzu od lutego 2018 r. (wyd. 7)  

Akt 
Zmienione 

/ Dodane artykuły 
Cel regulacji Szczegółowe regulacje  

Ustawa o komornikach sądowych 

z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 

2018 r. poz. 771) 

Wejście w życie: 1.1.2019 r. 

Zmieniony art. 299 Cel: dostosowanie przepisów do 

potrzeb ustawy. 

 zmiany w zakresie podmiotów, którym mogą zostać przekazane 

informacje zawarte w aktach spraw podatkowych 

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej z dnia 5 lipca 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1629) 

Wejście w życie: 25.11.2018 r.  

Zmienione art. 3 Cel: uregulowanie zasad 

tymczasowego zarządzania 

przedsiębiorstwem po śmierci 

przedsiębiorcy 

 dostosowanie regulacji do projektowanej ustawy 

 dodanie definicji zarządu sukcesyjnego oraz przedsiębiorstwa w 

spadku; 

 

 

 

Ustawa o zmianie ustawy o 

partnerstwie publiczno-

prywatnym oraz niektórych 

innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 

r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693) 

Wejście w życie: 19.9.2018 r. 

Zmieniono: art. 14s 

 

Cel: dostosowanie przepisów do 

potrzeb ustawy. 

 rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych o występowanie 

z wnioskiem o interpretację podatkową 

Ustawa o zmianie ustawy o 

usługach płatniczych oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 

10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1075) 

Zmieniony art. 60 Cel: dostosowanie krajowych 

regulacji dotyczących sposobu 

świadczenia usług płatniczych do 

postanowień dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) w sprawie 

 dostosowanie regulacji do celu projektowanej ustawy 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrwgq4dm
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrwgq4dm
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsgiytg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenruhe4te
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzyguyts
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzyguyts


 

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 8 
Zmiany uwzględnione w Komentarzu od lutego 2018 r. (wyd. 7)  

Akt 
Zmienione 

/ Dodane artykuły 
Cel regulacji Szczegółowe regulacje  

Wejście w życie: 20.6.2018 r. usług płatniczych w ramach rynku 

wewnętrznego 

Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo przedsiębiorców oraz inne 

ustawy dotyczące działalności 

gospodarczej z dnia 6 marca 

2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650) 

Wejście w życie: 30.4.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienione art. 3, 61, 119zg, 

291c 

Cel: dostosowanie przepisów do 

potrzeb ustawy. 

 zmiany w zakresie odesłań do definicji, instytucji oraz rozwiązań, 

które znajdują się w Prawie przedsiębiorców 

Ustawa o zmianie niektórych 

ustaw w celu przeciwdziałania 

wykorzystywaniu sektora 

finansowego do wyłudzeń 

skarbowych z dnia 24 listopada 

2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) 

Wejście w życie: 13.1.2018 r. 

Zmieniono art. 13, 82, 293, 

296, 297, 297b,  

 

Dodano Dział IIIB. 

Przeciwdziałanie 

wykorzystywaniu sektora 

finansowego do wyłudzeń 

Cel: eliminacja z obrotu 

gospodarczego podstawionych firm 

oszukujących uczciwych 

przedsiębiorców oraz wzmocnienie 

bezpieczeństwa podatników VAT w 

obrocie gospodarczym 

Wprowadzenie regulacji odnoszących się do  

 analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów 

mających związek z wyłudzeniami skarbowymi,  

 blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego,  

 kontroli wypełniania obowiązków związanych z 

przeciwdziałaniem wykorzystywania sektora finansowego do 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4tq
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnzsgq3tq


 

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 8 
Zmiany uwzględnione w Komentarzu od lutego 2018 r. (wyd. 7)  

Akt 
Zmienione 

/ Dodane artykuły 
Cel regulacji Szczegółowe regulacje  

skarbowych 

Art. 299e, 205p-205r 

wyłudzeń skarbowych , 

 kar pieniężnych; 

 


