
Podatki 2018, wyd. 2, stan prawny: 5.6.2018 r. 

Obejmuje zmiany do Dz. U. z 2018 r. poz. 1075 wchodzące w życie: 

1. Ordynacja podatkowa: 

15.3.2018 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

niektórych innych ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) 

30.4.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650) 

25.5.2018 r. – zmiana z ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1000) 

14.6.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego 

przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1039) 

20.6.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych 

innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1075) 

13.7.2018 r. – zmiana  z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) 

1.1.2019 r. – zmiana z ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 

2018 r. poz. 771) – w podwójnym stanie prawnym 

Nowy tekst jednolity z dnia 23 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 800) 

 

1c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych 

21.3.2018 r. – zmiana z rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie właściwości organów podatkowych z dnia 22 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

480) 

 

2. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

30.4.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650) 

1.1.2019 r. – zmiana z ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 

2018 r. poz. 771) – w podwójnym stanie prawnym 



 

3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 

22.2.2018 r. – zmiana z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 

stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 317) 

21.4.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 685) 

30.4.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650) 

1.10.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) 

Nowy tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036) 

4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 

22.2.2018 r. – zmiana z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 

stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 317) 

21.4.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 685) 

30.4.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650) 

18.5.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

niektórych innych ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 858) 

31.5.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych 

innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 912) 

6.6.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1076) 

1.10.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) 

5. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne 

30.4.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650) 



6. Ustawa o podatku od towarów i usług 

30.4.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650) 

6a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i 

usług oraz warunków stosowania tych zwolnień z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 

r. poz. 1722) 

Nowy tekst jednolity z dnia 20 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 701) 

6m. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku 

prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 20 grudnia 2017 r. 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2454) 

30.3.2018 r. – zmiana z rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 

dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 635) 

 

6o. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku 

informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od 

których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego 

wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych 

danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu 

podatku podróżnym 

Nowy tekst jednolity z dnia 22 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 521) 

6p. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od 

towarów i usług z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 856) – nowe 

rozporządzenie 

6r. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz 

zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów 

lub usług 

4.4.2018 r. – zmiana z  rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia 

usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) 

towarów lub usług 

7. Ustawa o podatku akcyzowym 

22.2.2018 r. – zmiana z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 

stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 317) 



30.4.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650) 

14.6.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego 

przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1039) 

 

7a. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku 

akcyzowego 

1.1.2018 r. – zmiana z rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 20 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 608) 

7a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy 

pobranej i wpłaconej przez płatnika 

Nowy tekst jednolity z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 630) 

 

 

7d. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych 

znakami akcyzy 

 

Nowy tekst jednolity z dnia 1 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 428) 
 

8. Ustawa o podatku od spadków i darowizn  

Nowy tekst jednolity z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 644) 

10. Ustawa o opłacie skarbowej 

30.4.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650) 

28.7.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 

2018 r. poz. 810) 

1.1.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 

ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107) – w podwójny stanie prawnym 

Nowy tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044) 
 

 



 

 

11. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 

30.4.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650) 

12. Ustawa o podatku tonażowym 

30.4.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650) 

Nowy tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 381) 

 

13. Ustawa o doradztwie podatkowym 

30.4.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650) 

13.7.2108 r. – zmiana z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) 

Nowy tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 377) 

 

14. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej 

 

30.4.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców 

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 650) 

25. 5.2018 r. – zmiana z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1000) 

14.6.2018 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego 

przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1039) 

13.7.2018 r. – zmiana z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) 

 

Nowy tekst jednolity z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 508) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


