
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Stanisława Gogacza, Jarosława Rusieckiego,  

Bogdana Pęka i Marka Martynowskiego  

na 74. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 maja 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, do ministra finansów 

Mateusza Szczurka oraz do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o merytoryczne odniesienie się do naszych wątpliwości co do zasad-

ności głównej idei przyświecającej uchwaleniu przez Sejm dnia 9 kwietnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jak się powszechnie przyjmuje, 

ma ona służyć daleko idącemu odformalizowaniu sprzedaży produktów przetworzonych przez rolników mię-

dzy innymi poprzez uproszczone formy ewidencjonowania zysków, których górną granicą w skali roku ma 

być kwota 150 tysięcy euro. 

Już sama maksymalna kwota sprzedaży wzbudza nasze wątpliwości, bowiem bardzo rzadko zdarza się 

tak, iż średnie polskie gospodarstwo uzyskuje takowy przychód w związku ze sprzedażą produktów przetwo-

rzonych w sposób inny niż przemysłowy. Na jakiej zatem podstawie przyjęto w projekcie ów pułap? Czy 

prowadzone były w tym przedmiocie jakieś analizy wskazujące na to, iż kwota 150 tysięcy euro odpowiada 

potrzebom rynku, a także żywotnym interesom rolników? 

Przyjęto również, że ewidencja przychodów prowadzona ma być w formie książki przychodów, prosimy 

zatem o wskazanie, jakie dane podatnik winien wskazywać, wpisując w nią transakcje. Czy poza datą i kwotą 

będzie również wpisywana nazwa produktu? Jakie rozwiązanie w zakresie ewidencji należy przyjąć w przy-

padku, kiedy w tym samym czasie jedna z osób będzie sprzedawać produkty na przykład na targowisku, 

a inny członek rodziny dokona sprzedaży w miejscu wytworzenia danego produktu, skoro na jedno gospodar-

stwo przypadać ma tylko jedna książka (jedna osoba wyznaczona jako podatnik)? W jaki sposób można zde-

finiować miejsce wytworzenia produktu, skoro ustawa zabrania sprzedaży towarów w budynkach? Przecież 

kwestią oczywistą jest to, iż wiele z nich wymaga specjalistycznych warunków przechowywania. 

Co więcej, na mocy tejże zmiany rolnicy sprzedający produkty przetworzone podlegać będą opodatkowa-

niu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nie podatkiem rolnym. Jak zatem w świetle tej koncepcji 

kształtuje się kwestia emerytur i składek z zakresu ubezpieczeń społecznych? Czy obowiązek ich uiszczenia 

będzie ciążył na rolniku korzystającym z uproszczonej formy ewidencjonowania dochodów? 

Szanowny Panie Przewodniczący, prosimy o analizę przepisów niniejszej ustawy w zakresie maksymalnej 

kwoty przychodów (150 tysięcy euro) oraz o wskazanie, czy według Komisji Nadzoru Finansowego taki 

sposób odformalizowania ewidencjonowania środków nie rodzi niebezpieczeństwa w postaci przestępczych 

form prania pieniędzy. Prosimy o podanie argumentacji w przypadku odpowiedzi potwierdzającej nasze 

obawy bądź im zaprzeczające. 
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