
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

Druk nr 2286-A 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH 

ORAZ KOMISJI ROLNICTW A I ROZWOJU WSI 

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

(druk nr 1640). 

Sejm na 90. posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2015 r. - zgodnie z art. 47 ust. l 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2286, 

do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu 

rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu 

poprawek na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2015 r. 

wnoszą: 

Wysoki Sejm raczy następujące poprawki: 

l) wart. l: 

a) przed pkt l dodać nowy pkt ... w brzmieniu: 

" ... ) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 15. l. Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad 
określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te 
przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany 

zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed 
rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia 
działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 



2. W przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z 
przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji 
rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według 
zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku 
zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu 
ksiąg rachunkowych.", 

b) po pkt 2 dodać nowe pkt ... w brzmieniu: 

" ... )wart. 43: 
a) ust. l otrzymuje brzmienie: 

"1. Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej 
ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej 
powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w 
załączniku nr 2, są obowiązani składać w terminie do dnia 20 stycznia 
roku podatkowego urzędowi skarbowemu deklarację według 
ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w 
roku podatkowym.", 

b) uchyla się ust. 2; 

... ) wart. 44 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

-KPPO 

"14. Do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i 
ustalających dochód na podstawie prowadzonych ksiąg przepisy ust. 3, 3f-
3i, 6 oraz 6b-6i stosuje się odpowiednio."; 

-przyjąć 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będą zmiany w przepisie o wejściu w życie -
zmiany te powinny wejść w życie z dniem l stycznia 2016 r. 

Uwaga: poprawki nr l i 14 należy glosować łącznie. 

Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 2 i 15. 

2) w art. l dodać pkt: 

"l) art. 15 otrzymuj e brzmienie: 

"Art. 15. l. Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad 
określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te 
przychody, z zastrzeżeniem ust. 2. O zamiarze założenia ksiąg podatnik 
jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem 

prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w 
ciągu roku. 

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób 
fizycznych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mają obowiązek 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli obowiązek ich prowadzenia 
wynika z przepisów o rachunkowości."; 

2) wart. 43: 

a) ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej 
ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej 

powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w 
załączniku nr 2, są obowiązani składać w terminie do dnia 20 stycznia 
rok11 nod~tkowep-o urzedowi sk~rhowemu deklaracie wedłu!! ustalone!!o 



wzoru o rodzajach 
podatkowym."; 

rozmiarach zamierzonej produkcji w roku 

b) uchyla się ust. 2; 

3) wart. 44 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

"14. Do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i ustalających 
dochód na podstawie prowadzonych ksiąg, przepisy ust. 3, 3f, 3g, 3h, 3i, 6, 6b-
6i, stosuje się odpowiednio."."; 

-KPPSL 

-odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 2 i 15 należy głosować łqcznie. 

3) wart. l: 

a) w pkt l w lit. a ust. l b-l d oznaczyć jako ust. l c-1 e i dodać ust. l f w brzmieniu: 

"lf. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. le, należy posiadać w miejscu 
sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.", 

b) skreślić pkt 2; 

-KPPO 
-przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 3, 9, 12, 16 i 17 należy głosować łqcznie. 
Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 4, 7, B, 

lO, ll, l3 i lB. 

4) wart. 1: 

a) w pkt l w lit. a: 

-wyrazy: "po ust. la dodaje się ust. lb-ld w brzmieniu:" zastępuje się wyrazami: 
"po ust. l b dodaje się ust. l e-lf w brzmieniu:", a ust. l b, l c, l d nadaje się 
odpowiednio kolejność: lc, ld, le, 

-pkt 4 w dodawanym ust. l c, otrzymuje brzmienie: 

"4) prowadzonajest ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. l e." 

b) w pkt l w lit. a w dodawanym ust. l e i w lit. b) w dodawanym ust. 2a wyrazy 
"ust. l b" zastępuje się wyrazami "ust. l c"; 

c) w pkt l w lit. a dodaje się ust. l f w brzmieniu: 

"Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. le należy posiadać w mieJSCu 
sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych; przepis art. 15 
ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, stosuje się 

odpowiednio.". 

d) pkt 2 uchyla się; 

-KPPSL 

Uwaga: poprawki nr 4, 10, 11, 13 i 18 należy głosować łqcznie. 

-odrzucić 

Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie bezprzedmiotowość poprawek nr 7 i B. 

5) w art. l w pkt l lit. a nadać brzmienie: 

"a) po ust. la dodaje się ust. lb-ld w brzmieniu: 



"lb. Za przychody z innych źródeł, o których mowa wart. 10 ust. l pkt 9, uważa 
się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż 

przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej 
uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych 
i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych 
produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na 
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli: 

-KPZP 

l) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie 
odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów 
zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze; 

2) prowadzonajest ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. l d. 

l c. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę 
wytworzoną ze zboża pochodzącego z własnej uprawy. 

ld. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. lb, są 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 ewidencjonowane są w dniu sprzedaży."; 

-odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 6. 

6) w art. l w pkt l w lit. a, wart. 20 w ust. l b w pkt 3 lit. b nadać brzmienie: 

"b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do 
prowadzenia handlu;"; 

-KP PiS 
-odrzucić 

7) wart. l pkt 2 nadać brzmienie: 

"2) wart. 21: 
a) w ust. l po pkt 71 dodaje się pkt 7la w brzmieniu: 

"7la) przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. l b, z 
zastrzeżeniem art. 20 ust. 2a, do wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym dziesięciokrotności kwoty wolnej od podatku, wynikającej z 
art. 27;", 

b) dodaje się ust. 34 w brzmieniu: 

-KPZP 

-KP PiS 

"34. Jeżeli przetworzone produkty roślinne i zwierzęce, o których mowa w 
art. 20 ust. l b, wytworzone zostały ze wspólnej własności, wspólnego 
posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w 
ramach wspólnego przedsięwzięcia, limit, wyliczony jako 
dziesięciokrotność kwoty wolnej od podatku, wynikającej z art. 27, jest 
dzielony pomiędzy podatników proporcjonalnie do ich praw do udziału w 
zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa 
do udziału w zysku są równe."."; 

-odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 8. 



8) wart. l pkt 2 nadać brzmienie: 

"2) w art. 21: 

a) w ust. l po pkt 71 dodaje się pkt 7la w brzmieniu: 

"71 a) przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. l b, z 
zastrzeżeniem art. 20 ust. 2a, do wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, o której mowa w ustawie z dnia ... o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. poz .... );", 

b) dodaje się ust. 34 w brzmieniu: 

-KPPSL 

"34. Jeżeli przetworzone produkty roślinne i zwierzęce, o których mowa w 
art. 20 ust. l b, wytworzone zostały ze wspólnej własności, wspólnego 
posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w 
ramach wspólnego przedsięwzięcia, limit, o którym mowa w art. 21 ust. l 
pkt 71 a, jest dzielony pomiędzy podatników proporcjonalnie do ich praw 
do udziału w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje 
się, że prawa do udziału w zysku są równe."."; 

-odrzucić 

9) w art. 2 skreślić wyrazy: "-w zakresie w jakim przychody z tej działalności są zwolnione 
z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. l pkt 7la ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
361, z późn. zm.)."; 

-KPPO 
-przyjąć 

l O) w art. 2 skreślić wyrazy: "- w zakresie w jakim przychody z tej działalności są 

zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. l pkt 
7la ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2012 r. poz. 361, z późn. zm.)."; 

-KPPSL 
-odrzucić 

11) w art. 3 wyrazy "w art. 20 ust. l b pkt 3 lit. b" zastępuje się wyrazami: "w art. 20 ust. 
l c pkt 3 lit. b"; 

-KPPSL 
-odrzucić 

12) po art. 3 dodać nowy art .... w brzmieniu: 

"Art. . . . W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w art. l w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w 
brzmieniu: 



"4) osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa wart. 20 ust. lc 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej 
"ustawą o podatku dochodowym"."; 

2) w art. 2 po ust. l a dodaje się ust. l b w brzmieniu: 

"l b. Osoby fizyczne osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w 
art. 20 ust. l c ustawy o podatku dochodowym, mogą opłacać ryczałt 
od przychodów ewidencjonowanych."; 

3) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 3. Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach 
zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z 
innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie 
ustawy o podatku dochodowym."; 

4) wart. 6: 

a) po ust. l c dodaje się ust. l d w brzmieniu: 

"ld. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 
podlegają również przychody, o których mowa w art. 20 ust. lc 
ustawy o podatku dochodowym.", 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

"7. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w ust. ld, 
w tym również w ramach wspólnej własności, wspólnego 
posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu 
lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia, przepisy ust. 4 i 5 
stosuje się odpowiednio."; 

5) wart. 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa wart. 6 ust. l d, 
przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez podatników 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stosuje się 

odpowiednio."; 

6) wart. 11: 

a) ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. Podatnik uzyskujący przychody wymienione wart. 6 ust. l, la i 
ld, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może 
odliczyć od przychodów stratę, o której mowa wart. 9 ust. 3 i 3a 
ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 
ust. l ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone 
od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku 
dochodowym.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione wart. 6 ust. l, la 
lub ld, opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od 
przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju 
przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym 
pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi 

stawkami w ogólnej kwocie przychodów."; 

7) wart. 12: 

a) w ust. l w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w 
brzmieniu: 



-KPPO 

"6) 2% przychodów, o których mowa wart. 6 ust. l d.", 

b) po ust. S dodaje się ust. Sa w brzmieniu: 

"Sa. Przepis ust. S stosuje się odpowiednio w przypadku osiągania 
przychodów, o których mowa wart. 6 ust. ld, w ramach wspólnej 
własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, 
hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia.", 

c) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

"9a. Przepisy ust. 6-9 stosuje się odpowiednio do podatników 
osiągających przychody, o których mowa wart. 6 ust. l d."; 

8)wart.1S: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników 
osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. la, jeżeli 
ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej, oraz 
podatników osiągających przychody, o których mowa wart. 6 ust. 
l d.", 

b) w ust. 3a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczy 
podatników osiągających przychody, o których mowa wart. 6 ust. la i 
l d.", 

c) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

"8. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa wart. 6 ust. l d, 
są 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 ewidencjonowane są w dniu sprzedaży. 

9. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 8, należy posiadać w 
miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i 
zwierzęcych."; 

9) w art. 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. W przypadku nieprowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w 
art. lS ust. 8, lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami 
wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, 
organ podatkowy określi wartość niezaewidencjonowanego 
przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej 
kwoty ryczałt w wysokości pięciokrotności stawki, o której mowa w 
art. 12 ust. l pkt 6."; 

l O) wart. 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Za utratę warunków do opodatkowania ryczahem od przychodów 
ewidencjonowanych, o której mowa w ust. l, uważa się również 

niespełnienie, w trakcie roku podatkowego, warunków określonych w 
art. 20 ust. l c ustawy o podatku dochodowym. W przypadku gdy 
podatnik prowadzi równoczesme pozarolniczą działalność 

gospodarczą samodzielnie, utrata warunków dotyczy również 

przychodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej 
samodzielnie."; 

-przyjąć 



13) w dotychczasowym art. 4 wyrazy "wart. 20 ust. l b" zastępuje się wyrazami "wart. 20 
ust. l c" i zostaje on oznaczony jako art. 5, a dotychczasowy art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. l dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

"4) osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa wart. 20 ust. lc 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych."; 

2) wart. 2 po ust. la dodaje się ust. l b w brzmieniu: 

"Ib. Osoby fizyczne osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa 
w art. 20 ust. l c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, mogą opłacać ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych."; 

3) wart. 6: 

a) po ust. l c dodaje się ust. Id w brzmieniu: 

"Id. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 
podlegają również przychody, o których mowa w art. 20 ust. lc 
ustawy o podatku dochodowym." 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

"7. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w ust. Id, w 
tym również w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, 
wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach 
wspólnego przedsięwzięcia, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się 

odpowiednio."; 

4) wart. 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa wart. 6 ust. Id, 
przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez podatników 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, stosuje się 

odpowiednio." 

5) wart. 11: 

a) ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. l, l a i 
l d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może 
odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a 
ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 
ust. l ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone 
od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku 
dochodowym. 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3.Jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione wart. 6 ust. l, la 
lub l d, opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od 
przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju 
przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym 
pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi 

stawkami w ogólnej kwocie przychodów."; 

6)wart. 12: 

a) w ust. l dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 



-KPPSL 

"6) 2% przychodów, o których mowa wart. 6 ust. l d,"; 

b) po ust. S dodaje się ust. Sa w brzmieniu: 

"Sa. Przepis ust. S stosuje się odpowiednio w przypadku osiągania 
przychodów, o których mowa w ust. ld, w ramach wspólnej 
własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, 
hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia."; 

c) po ust. 8a dodaje się ust. 8b w brzmieniu: 

"8b. Przepisy ust. 6 - 9 stosuje się odpowiednio do podatników 
osiągających przychody, o których mowa wart. 6 ust. l d."; 

7) wart. l S: 

a) ust. 3 otrzymują brzmienie: 

"3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników 
osiągających przychody, o których mowa wart. 6 ust. la, jeżeli ich 
wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej, oraz 
podatników osiągających przychody, o których mowa wart. 6 ust. 
l d." 

b) w ust. 3a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczy 
podatników osiągających przychody, o których mowa wart. 6 ust. 
la i ust. l d." 

c) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

"8. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa wart. 6 ust. ld 
są 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 ewidencjonowane są w dniu sprzedaży. 

9. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 8 należy posiadać w 
miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych 

zwierzęcych; przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.". 

8) w art. l 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. W przypadku nieprowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w 
art. lS ust. 8 lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami 
wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, 
organ podatkowy określi wartość niezaewidencjonowanego 
przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej 
kwoty ryczałt w wysokości pięciokrotności stawki, o której mowa w 
art. 12 ust. l pkt 6."; 

9) w art. 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Za utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych, o której mowa w ust. l, uważa się również 

niespełnienie w trakcie roku podatkowego, warunków określonych w 
art. 20 ust. l c ustawy o podatku dochodowym. W przypadku 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczą samodzielnie, 
utrata warunków dotyczy przychodów, o których mowa w art. 6 ust. l. 
Przepisy ust. l i 2 stosuje się odpowiednio". 

-odrzucić 



14) po art. 4 dodać art. 4a i 4b w brzmieniu: 

"Art. 4a. Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. 
ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej 

powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w 
załączniku nr 2 do ustawy wymienionej w art. l, deklarację, o której mowa 
w art. 43 ust. l ustawy wymienionej w art. l, w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem l stycznia 2016 r., na rok 2016, składają w terminie do dnia 
20 stycznia 2016 r. 

Art. 4b. Porlatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mogą od tego 
dochodu w roku 2016 wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w 
uproszczonej formie na zasadach określonych w art. 44 ust. 6b-6i ustawy 
wymienionej w art. l, jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej 
w roku podatkowym, z którego uwzględniany jest do obliczenia zaliczki 
uiszczanej w uproszczonej formie, ustalany był na podstawie podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych."; 

-KPPO 
-przyjąć 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będq zmiany w przepisie o wejściu w życie -
zmiany te powinny wejść w życie z dniem l stycznia 2016 r. 

15) w projekcie dodać nowe art .... w brzmieniu: 

"Art .... Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. 
ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej 

powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w 
załączniku nr 2 do ustawy wymienionej w art. (ustawa PIT), deklarację, o 
której mowa w art. 43 ust. l ustawy wymienionej w art. (ustawa PIT) w 
brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r., na rok 2016, 
składają w terminie do dnia 20 stycznia 2016 r. 

Art .... Porlatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, mogą od tego 
dochodu w roku podatkowym 2016 wpłacać zaliczki na podatek 
dochodowy w uproszczonej formie, na zasadach określonych w art. 44 ust. 
6b-6i ustawy wymienionej w art. (ustawa PIT), jeżeli dochód z działów 
specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym, z którego uwzględniany 
jest do obliczenia zaliczki uiszczanej w uproszczonej formie, ustalany był 
na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg 

rachunkowych. 

Art .... Zmiany wchodzą w życie z dniem l stycznia 2016 r."; 

-KPPSL 

16) skreślić art. 5; 

-KPPO 

17) art. 6 nadać brzmienie: 

"Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 2016 r."; 

-KPPO 

-odrzucić 

-przyjąć 

- przy_iąć 



18) art. 6 nadać brzmienie: 

"Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycznia 2016 r.". 

-KPPSL 

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. 
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-odrzucić 
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