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Ustawa 

 z dnia 9 kwietnia 2015r. 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U z dnia 20 maja 2015r. poz. 699) 

 

Od 1 stycznia 2016r. wejdą w życie zmiany dotyczące 

działalności rolników polegającej na sprzedaży 

przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów 

roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, 

hodowli i chowu, jak również zmiany dotyczące 

opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji 

rolnej.   



Sprzedaż bezpośrednia 

przetworzonych produktów rolnych  
Od 1 stycznia 2016 r. przychody ze sprzedaży przetworzonych w 

sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych 

(pieczywo, ciasta,  sery, dżemy, kompoty, wędliny) pochodzących z 

własnych upraw, hodowli lub chowu uznane zostaną za przychody z 

innych źródeł w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych art. 20 ust. 1c -1f. 

W świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 

działalności gospodarczej nie będą to przychody z działalności 

gospodarczej. 

Działalność taka nie będzie także stanowiła działalności gospodarczej 

w rozumieniu ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych. Stąd prowadzenie tej działalności nie będzie się wiązało z 

koniecznością opłacania od związanych z nią gruntów i budynków 

podatku od nieruchomości wg najwyższych stawek.  

 



Sprzedaż bezpośrednia 

przetworzonych produktów rolnych  

  

 Warunki uznania przychodu ze sprzedaży 

przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy 

produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z 

własnych upraw, hodowli lub chowu za przychody z 

innych źródeł są następujące: 

 

 przedmiotem sprzedaży nie będą przetworzone produkty roślinne i 

zwierzęce uzyskane w ramach prowadzonych działów specjalnych 

produkcji rolnej ani produkty opodatkowane podatkiem 

akcyzowym (np. alkohole) 

 

 



Sprzedaż bezpośrednia 

przetworzonych produktów rolnych  

 

• sprzedaż nie będzie wykonywana na rzecz osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie 

pozarolniczej działalności gospodarczej; 

 

• przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie 

będzie się odbywać przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o 

pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o 

podobnym charakterze; 

 

• podatnik nie będzie uzyskiwać innych przychodów ze sprzedaży 

zaliczanych do przychodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej; 



Sprzedaż bezpośrednia 

przetworzonych produktów rolnych  

Sprzedaż następować będzie wyłącznie: 
 

• w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone, 
 

• na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca 

przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży 

dokonywanej w budynkach lub w ich częściach. 

  

 Rolnicy sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z 

własnej uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub 

nieprzetworzone sposobem przemysłowym, nie będą musieli 

wystawiać na żądanie nabywców rachunków, chyba że sprzedaż 

będzie dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży 

poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem sprzedaży 

na targowiskach. 



Sprzedaż bezpośrednia 

przetworzonych produktów rolnych  

Prowadzona będzie ewidencja sprzedaży, (o której mowa w ust. 1e ww. 

ustawy). 

 Podatnicy osiągający przychody, z innych źródeł, o których mowa 

w ust. 1c, będą obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok 

podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 

zawierającą co najmniej:  

– numer kolejnego wpisu,  

– datę uzyskania przychodu, 

– kwotę przychodu,  

– przychód narastająco od początku roku.  
 

Dzienne przychody należy ewidencjonować w dniu sprzedaży. 
 

     Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 1e, należy posiadać w 

miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i 

zwierzęcych. 
 



Sprzedaż bezpośrednia 

przetworzonych produktów rolnych  

Formy opodatkowania 

 

    Uzyskane przychody mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych na zasadach ogólnych, bądź w formie ryczałtu. 

 W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych a więc według 

skali podatkowej przychody te po pomniejszeniu o koszty ich 

uzyskania należy wykazać w zeznaniu, łącznie z innymi dochodami 

uzyskanymi przez podatnika w danym roku, np. z wynagrodzenia ze 

stosunku pracy.  

 Ponieważ dochód ten będzie się łączył z innymi dochodami 

opodatkowanymi wg skali podatkowej, będzie opodatkowany wg 

stawki 18%, a po przekroczeniu progu podatkowego – wg stawki 32%.  

 



Sprzedaż bezpośrednia 

przetworzonych produktów rolnych  

  

 Natomiast drugim, możliwym sposobem opodatkowania uzyskanych 

przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 

którego stawka będzie wynosić 2%.   

 Warunkiem rozliczania uzyskanych przychodów w formie ryczałtu 

będzie złożenie oświadczenia naczelnikowi urzędu o wyborze tej formy 

opodatkowania do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku 

rolników rozpoczynających uzyskiwanie przychodów w trakcie roku, w 

dacie uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie to będzie 

ważne aż do momentu złożenia oświadczenia o rezygnacji, a więc 

oświadczeń tych nie będzie trzeba składać co roku. 

 

 Przychody z tzw. „innych źródeł” podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym niezależnie od ich wysokości. Nie ma tzw. kwoty wolnej 

od podatku.  

 

 

     



Działy specjalne produkcji rolnej 

 Zmiany dot. podatników uzyskujących dochody z działów specjalnych 

produkcji rolnej. 

• Nie będzie obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o 

założeniu ksiąg w przypadku podatników prowadzących działy 

specjalne produkcji rolnej, u których powstał obowiązek prowadzenia 

ksiąg rachunkowych. 

• Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i ustalający 

dochód na podstawie ksiąg przestana być obowiązani do składania 

deklaracji PIT-6/PIT-6L. Od 1 stycznia 2016 podatnicy ustalający 

dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach ogólnych 

zaliczki na podatek dochodowy będą opłacać na takich samych 

zasadach jak podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, a nie w 

wysokości ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Będzie też 

możliwość opłacania tych zaliczek w formie uproszczonej.  

  

     



Działy specjalne produkcji rolnej 

  

 Deklaracje PIT-6 będą nadal składać podatnicy, którzy dochody z 

działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm 

szacunkowych. Zmienia się natomiast termin składania tych deklaracji. 

   

 Obecnie deklaracje składało się do w terminie do 30 listopada roku 

poprzedzającego rok podatkowy, natomiast od nowego roku termin ten 

upływać będzie 20 stycznia roku podatkowego. Stąd pierwszy termin 

składania deklaracji upłynie 20 stycznia 2016r.    

     



Dziękuję  

za uwagę  


