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Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Finansów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  
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Stanowisko Rady Ministrów 

wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1640) 

 
 
I. W zakresie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
W podatku dochodowym od osób fizycznych projekt ustawy przewiduje wprowadzenie 
zwolnienia przedmiotowego dotyczącego przychodów uzyskanych ze sprzedaży 
przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych 
pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, w tym również ze sprzedaży mąki 
wytworzonej z własnego zboża. 

Projekt ustawy zakłada, że zwolnienie będzie limitowane kwotą 7.000 zł przychodu rocznie. 
W przypadku, gdy przetworzone produkty roślinne i zwierzęce wytworzone zostaną ze 
wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub 
chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia, limit 7.000 zł dzielony będzie pomiędzy 
podatników proporcjonalnie do ich praw do udziału w zysku. Jednocześnie przyjęto 
domniemanie, że w przypadku przeciwnego dowodu, prawa do udziału w zysku są równe. 
Nadwyżka ponad kwotę 7.000 zł będzie opodatkowana jako przychód z innych źródeł.  

Warunkiem zwolnienia będzie obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przetworzonych 
produktów roślinnych i zwierzęcych. Wyłączone ze zwolnienia będą przychody ze sprzedaży 
przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskane w ramach prowadzonych 
działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem 
akcyzowym. Zwolnienie nie znajdzie zastosowania jeżeli sprzedaż będzie odbywała się na 
rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Zwolnienie wyłączone będzie również wówczas, kiedy wytwarzanie 
przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż będzie odbywało się przy 
udziale osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz 
innych umów o podobnym charakterze. Ponadto ograniczona będzie liczba miejsc, w których 
możliwa będzie sprzedaż tych produktów, żeby skorzystać ze zwolnienia. Oprócz sprzedaży 
w miejscu, w którym produkty zostały wytworzone dozwolona będzie sprzedaż 
przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych na targowiskach. 

Zwolnienie nie znajdzie zastosowania do podatników, którzy uzyskali inne przychody ze 
sprzedaży zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.  

Oceniając rozwiązania proponowane w projekcie ustawy Rada Ministrów zauważa, że w 
aktualnym stanie prawnym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie 
podlegają dochody z tytułu sprzedaży nieprzetworzonych produktów roślinnych 
i zwierzęcych. Wynika to z faktu, że działalność polegająca na wytwarzaniu produktów 
roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo 
hodowli lub chowu, jest - zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 dla potrzeb ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych - działalnością rolniczą. Stosownie natomiast do 
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy 
nie stosuje się do działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej.  
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Ponadto, zwolnione od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży również niektórych 
przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 71 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są 
dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy 
lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych 
sposobem przemysłowym, jeżeli przerób ten polega na kiszeniu produktów roślinnych lub 
przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w 
tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa. 

Mając na uwadze fakt, że proponowane zwolnienie z podatku dochodowego od osób 
fizycznych dotyczyć będzie przychodów uzyskanych ze sprzedaży przetworzonych 
produktów roślinnych i zwierzęcych dokonywanej w niewielkich rozmiarach, Rada 
Ministrów pozytywnie ocenia zaproponowane zmiany do ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. 

Rada Ministrów zauważa jednocześnie, że ze względu na warunkowanie proponowanego 
zwolnienia limitem przychodów, uzasadniona jest zmiana terminu wejścia w życie 
projektowanych zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wejście 
w życie projektu ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oznacza, że proponowane 
zmiany weszłyby w życie w trakcie roku podatkowego. Wejście w życie projektowanych 
zmian w trakcie roku spowoduje, że niemożliwe będzie ustalenie limitu przychodu 
warunkującego zwolnienie, skoro kwota 7.000 zł dotyczy całego roku podatkowego, a nie 
jego części. Z tego względu zasadne jest, żeby proponowane zmiany do ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych weszły w życie od początku roku podatkowego. 

Zmiany o charakterze redakcyjnym wymaga dodawany przepis, zgodnie z którym za produkt 
roślinny pochodzący z własnej uprawy, hodowli lub chowu uważa się również mąkę 
wytworzoną z własnego zboża (art. 20 ust. 1c). Mąka wytworzona z własnego zboża, to 
również mąka wytworzona ze zboża np. zakupionego przez osobę fizyczną. Uzasadnienie do 
projektu ustawy wskazuje, że celem projektodawców jest objęcie zwolnieniem przychodów 
ze sprzedaży produktów powstałych z mąki wytworzonej ze zboża pochodzącego z własnej 
uprawy, a nie z mąki powstałej również ze zboża nabytego przez osobę fizyczną.  

Wyjaśnienia w uzasadnieniu projektu wymaga również brzmienie przepisu wyłączającego ze 
zwolnienia podatników, którzy uzyskali inne przychody ze sprzedaży zaliczane do 
przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 
(art. 20 ust. 2a). Taka redakcja dodawanego przepisu wyłącza ze zwolnienia każdego 
przedsiębiorcę, który uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, bez 
względu na okoliczność, co jest przedmiotem tej działalności. Jeżeli natomiast intencją 
projektodawcy jest, żeby zwolnienie nie miało zastosowania wyłącznie w przypadku, gdy 
sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych 
i zwierzęcych jest przedmiotem pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie w każdym 
przypadku, gdy prowadzona jest jakakolwiek działalność gospodarcza, to dodawany przepis 
wymaga zmian o charakterze redakcyjnym. 

Nie można również bezkrytycznie przyjąć zawartego w uzasadnieniu do projektu ustawy 
twierdzenia, że projektowane zwolnienie od podatku dochodowego „nie będzie rodzić 
wydatków ani nie zmniejszy przychodów dla budżetu państwa oraz jednostek samorządu 
terytorialnego”, ponieważ twierdzenie to oparte jest na założeniu, że sprzedaż 
przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych znajduje się obecnie w „szarej strefie” 
i „nie zasila fiskusa”.  
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Wprawdzie trudno oszacować skutki finansowe dla sektora finansów publicznych 
wprowadzenia proponowanego rozwiązania, ale nie można również uznać, że wprowadzenie 
zwolnień podatkowych w podatku dochodowym pozostaje bez wpływu na wysokość 
dochodów budżetowych, gdyż jest to pewien rodzaj preferencji. 

Przyjmując, że obecnie podatnicy wywiązują się z obowiązków podatkowych i opłacają 
podatek dochodowy ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych 
z własnej uprawy, hodowli i chowu, to w przypadku gdyby z projektowanego rozwiązania 
skorzystało 10 tysięcy osób szacowany skutek wyniósłby: 

a) 7,0 mln zł – gdyby sprzedaż stanowiła jedyne źródło przychodów, podatników 
opodatkowanych wg skali podatkowej, 

b) 12,6 mln zł – gdyby sprzedaż stanowiła dodatkowe źródło przychodów, podatników 
opodatkowanych wg skali podatkowej. 

Wyżej prezentowany skutek finansowy może okazać się niższy w związku z uzyskiwaniem 
zdecydowanie niższych niż 7.000 zł przychodów z tytułu sprzedaży przetworzonych 
w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej 
uprawy, hodowli lub chowu.  

II. W zakresie zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
Projekt zakłada zmianę art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (dalej ustawa SDG) (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) polegającą na 
wyłączeniu stosowania przepisów tej ustawy do działalności rolników w zakresie sprzedaży 
konsumentom przetworzonych osobiście lub przez domowników rolnika, w sposób 
nieprzemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych, które rolnik wytworzył w swoim 
gospodarstwie. Będzie to skutkowało przede wszystkim brakiem obowiązku rejestracji 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezależnie od wielkości 
osiąganej produkcji. 

W aktualnym stanie prawnym przepis art. 3 ustawy SDG ustanawia trzy kategorie wyłączeń 
ze stosowania przepisów tej ustawy. Pierwsza kategoria dotyczy szeroko rozumianej 
działalności wytwórczej w rolnictwie, obejmującej uprawy rolne, chów i hodowlę zwierząt, 
a także ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo oraz rybactwo śródlądowe. Druga kategoria 
dotyczy agroturystyki, czyli wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków 
domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem 
turystów. Trzecia kategoria wyłączenia ma charakter jednostkowy (a nie systemowy) 
i dotyczy rolników wykonujących działalność pozarolniczą polegającą na wyrobie wina 
z upraw własnych do określonego limitu wytworzonego produktu (100 hektolitrów wina) 
w ciągu roku gospodarczego. 

Wyłączenie działalności wytwórczej w rolnictwie ma charakter przedmiotowy. Wiąże się ono 
z tradycyjnym traktowaniem działalności rolniczej jako aktywności niebędącej typową 
działalnością gospodarczą. Wyłączenie to odnosi się także do handlu wytworzonymi 
produktami, czyli zbywania produktów rolnych uzyskanych („wytworzonych") dzięki 
uprawie ziemi, ogrodnictwu czy hodowli zwierząt. 

Wyłączenie agroturystyki ma charakter podmiotowy i odnosi się tylko do rolników. Regulacja 
może dotyczyć rolnika prowadzącego na szeroką skalę działalność usługowo-hotelarską.  

Kolejne projektowane wyłączenia powinny być formułowane w sposób zapewniający 
prawidłowe stosowanie ich przez rolników i pewność działania zgodnie z prawem. 
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Projektowany art. 3 ust 2 ustawy SDG posługuje się pojęciem „nieprzemysłowego” sposobu 
wytwarzania produktów. Pojęcie to nie jest definiowane w ustawie SDG. Produkcja 
przemysłowa charakteryzuje się trzema podstawowymi kryteriami: jest prowadzona na dużą 
skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn. Zgodnie ze Słownikiem Języka 
Polskiego (PWN) jest to produkcja wykonywana w sposób masowy przy użyciu urządzeń 
mechanicznych. Są to kryteria nieostre, o charakterze w znacznym stopniu uznaniowym. 
Trudno również ograniczać rolnikowi możliwość wykorzystania maszyn w procesie 
wytwarzania. W związku z powyższym, przepis ten może powodować trudności dla rolników 
we właściwym określeniu „nieprzemysłowego” charakteru działalności. Zasadne wydaje się 
rozważenie przyjęcia wymiernego kryterium, które zadecyduje, że przekroczenie określonych 
rozmiarów przetwórstwa (np. w powiązaniu z proponowanym progowym określeniem 
rocznego poziomu wysokości sprzedaży zwolnionej z opodatkowania) będzie skutkowało 
obowiązkiem dokonania wpisu przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, zmianą zasad opodatkowania działalności czy przejściem na 
powszechne obowiązki wytwórcy i sprzedawcy żywności.  

Niepodleganie reżimowi ustawy SDG nie oznacza, że działalność może być wykonywana 
w sposób całkowicie dowolny. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw przewidują określone 
wymogi przy wykonywaniu danej działalności, także rolnik w zakresie prowadzenia takiej 
działalności ma obowiązek stosowania się do tych wymogów. Na przykład w związku 
z przetwarzaniem produktów roślinnych i zwierzęcych oraz sprzedażą wytworzonych 
produktów konsumentom zastosowanie będą miały przepisy o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia, w tym w zakresie wymagań zdrowotnych i znakowania żywności. Rolnik będzie 
miał obowiązek rejestracji tej działalności lub uzyskania zatwierdzenia przez właściwe 
organy (powiatowego lekarza weterynarii lub inspektora sanitarnego). Obowiązek taki 
funkcjonuje niezależnie od kwestii związanych z prowadzeniem jakiejkolwiek formy 
działalności gospodarczej, czy też opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych.  

Jednakże prawne otwarcie na szerszą skalę możliwości produkcji żywności przez rolników 
i bezpośredniej sprzedaży konsumentom powinno jednocześnie zapewniać odpowiedni 
nadzór nad taką żywnością, w tym w zakresie jakości handlowej produktów w przypadku 
sprzedaży w miejscu wytworzenia (w gospodarstwie rolnym). 

Produkty wytworzone przez rolników powinny podlegać kontroli polegającej na sprawdzeniu, 
czy nie są zafałszowane pod względem składu oraz, czy zastosowana nazwa rodzajowa jest 
adekwatna do wykazu składników, a także, czy użyte do produkcji substancje dodatkowe (np. 
słodzące, konserwujące i zagęszczające) zostały podane w składzie surowcowym. 
Zafałszowany produkt może stwarzać zagrożenie dla zdrowia przez dodawanie różnych 
niedozwolonych substancji, może być także niebezpieczny, jeśli jest nieprawidłowo 
oznakowany, zwłaszcza kiedy zawiera składniki alergenne.  

Należałoby zatem rozważyć doprecyzowanie zakresu podmiotowego działania inspekcji 
odpowiedzialnych za kontrolę w tym obszarze przedmiotowym. 

Podsumowanie: 
Rada Ministrów postuluje dalsze prace w Parlamencie nad zmianami zaproponowanymi 
w projekcie ustawy. Projektowane regulacje wychodzą naprzeciw podejmowanym 
inicjatywom w zakresie dywersyfikacji rolniczych źródeł dochodów oraz wzrostu 
zatrudnienia i kierunków aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich. Cechą 
charakterystyczną polskiego rolnictwa wciąż jest nadmierne rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych i związana z tym niska elastyczność zawodowa ludności wiejskiej. Z tego punktu 
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widzenia, uzasadnione są wszelkie inicjatywy zmierzające do zróżnicowania źródeł 
dochodów gospodarstw rolnych. 

Akceptując kierunkowe zmiany zaproponowane w projekcie ustawy, Rada Ministrów 
zauważa, że w toku dalszych prac powinny zostać uwzględnione uwagi zawarte w niniejszym 
stanowisku. Uzasadnione jest również wzięcie pod uwagę regulacji w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, bowiem istotne jest, aby projektowane regulacje były spójne 
z regulacjami dotyczącymi obowiązku rejestracji przez rolników działalności polegającej na 
produkcji i sprzedaży przetworzonej żywności konsumentom końcowym, o których mowa 
w przepisach unijnych (art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852/2004).  

Ponadto należy mieć na uwadze, że w przypadku przyjęcia rozwiązania proponowanego 
w projekcie ustawy dotyczącego zmiany art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
niezbędna będzie zmiana art. 1a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych, w efekcie której produkcja i sprzedaż przetworzonej przez rolników 
żywności w zakresie wskazanym w projekcie nie będzie uważana za działalność gospodarczą.  

Jednocześnie konieczne jest zharmonizowanie przepisu art. 87 § 2 ustawy Ordynacja 
podatkowa z projektowanym przepisem w art. 1 pkt 1 projektu ustawy w zakresie obowiązku 
wystawiania rachunków w przypadku, gdy sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych 
pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobionych sposobem przemysłowym, 
będzie prowadzona poza obrębem uprawy lub hodowli. 
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