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o senackim projekcie ustawy o zmianie 
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oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia. 
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projekt 
USTAWA 

z dnia 
 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz  
niektórych innych ustaw1) 

 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 20:  
a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b–1d w brzmieniu: 

„1b. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, 
uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób 
inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzą-
cych z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzo-
nych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach pro-
wadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów 
opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych 
przepisów, jeżeli: 
1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na 
rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie poza-
rolniczej działalności gospodarczej; 

2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż 
nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pra-
cę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podob-
nym charakterze; 

3) sprzedaż następuje wyłącznie:  
a) w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone, 
b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca 
przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży do-
konywanej w budynkach lub w ich częściach; 

4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1d. 
1c. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się rów-

nież mąkę wytworzoną ze zboża pochodzącego z własnej uprawy. 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-

kalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 
596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036 i 1287. 
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1d. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1b, są obo-
wiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję 
sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co naj-
mniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę 
przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przy-
chody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do podatników, którzy uzyskali inne 

przychody ze sprzedaży zaliczane do przychodów z pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. ”; 

2) w art. 21: 
a) w ust. 1 po pkt 71 dodaje się pkt 71a w brzmieniu:  

„71a) przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1b, z zastrze-
żeniem art. 20 ust. 2a, do wysokości nieprzekraczającej w roku podat-
kowym kwoty 7 000 zł;”, 

b) dodaje się ust. 34 w brzmieniu: 
„34. Jeżeli przetworzone produkty roślinne i zwierzęce, o których mowa w 

art. 20 ust. 1b, wytworzone zostały ze wspólnej własności, wspólnego 
posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w 
ramach wspólnego przedsięwzięcia, limit 7 000 zł jest dzielony pomię-
dzy podatników proporcjonalnie do ich praw do udziału w zysku. W 
przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do 
udziału w zysku są równe.”. 

 
Art. 2. 

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.3)) w art. 1a w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) działalności, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z 
późn. zm.4)) - w zakresie, w jakim przychody z tej działalności są zwol-
nione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 71a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.5)).”. 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2010 r. Nr 96, poz. 

620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 
171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2013 r. poz. 675, 
983, 1036 i 1238. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2012 r. poz. 362, 
596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036 i 1287. 
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Art. 3. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 
749, z późn. zm.6)) w art. 87 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rol-
ników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej 
uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem 
przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, sta-
łych miejscach sprzedaży poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, z wy-
jątkiem sprzedaży na targowiskach, o których mowa w art. 20 ust. 1b pkt 3 
lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych.”. 

 
Art. 4.  

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2013 r. poz. 672, z późn. zm.7)) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 
1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rol-

nych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzyw-
nictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

2)  wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków 
domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych 
usług związanych z pobytem turystów; 

3)  wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyra-
biającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku go-
spodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 
120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016); 

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w 
art. 20 ust. 1b ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z 
późn. zm.8)).”. 

 
Art. 5.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.    

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 

1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289. 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2013 r. poz. 675, 

983, 1036 i 1238. 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 

596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036 i 1287. 
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