
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 36. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-

Rostowskiego oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego docierają skargi, z których wynika, iż w szczególności małżonkowie rol-

ników, którzy skorzystali z pomocy w ramach działania PROW „Różnicowanie w kierunku działalności nie-

rolniczej” i zdecydowali się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, z uwagi na obowiązujące 

przepisy podatkowe nie są w stanie wywiązać się z zawartych umów przyznania wsparcia i dokonać rozli-

czenia podatku VAT. Co więcej, na podstawie tych samych powszechnie obowiązujących przepisów ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z później-

szymi zmianami) część urzędów skarbowych przyjmuje zgłoszenia rejestracyjne małżonków rolników zareje-

strowanych jako podatnicy czynni VAT, a część odmawia ich przyjęcia. 

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 

jedn. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) podatnikami są osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność 

gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 

Powołany wyżej ust. 2 art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. stanowi zaś, iż działalność gospodarcza 

obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskują-

cych zasoby naturalne, oraz rolników, także działalność osób wykonujących wolne zawody. 

Przepis art. 15 ust. 4 wskazanej ustawy stanowi, iż w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącz-

nie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyj-

ne. Zgodnie z ust. 5 powołanego przepisu przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowa-

dzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach. Definicję legalną 

działalności rolniczej zawiera art. 2 pkt 15 u.p.t.u. oraz załącznik nr 2 do tejże ustawy. 

W świetle tego należy zauważyć, że rolnikiem będącym podatnikiem podatku od towarów i usług jest 

podmiot prowadzący szczególny rodzaj działalności gospodarczej, to jest działalność rolniczą w ramach go-

spodarstwa rolnego, również gospodarstwa leśnego lub gospodarstwa rybackiego, i w jej zakresie jest produ-

centem, czyli wytwarza produkty rolne celem ich dostawy, jak i usługodawcą, czyli świadczy usługi rolnicze 

na rzecz podmiotów trzecich. 

Jednocześnie należy zauważyć, iż art. 96 ust. 2 u.p.t.u. odnosi się wprost jedynie do osób fizycznych, 

o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, w zakresie dokonywanej przez nich sprzedaży produktów rolnych. 

W związku z tym wnoszę o wyjaśnienie, czy w przypadku wieloosobowych gospodarstw rolnych, 

w szczególności stanowiących współwłasność małżonków, możliwe jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjne-

go w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R przez jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego, 

prowadzącego działalność rolniczą w ramach gospodarstwa rolniczego, oraz przez drugiego ze współwłaści-

cieli, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia przez niego usług rolniczych na rzecz 

podmiotów trzecich, czy może on być samodzielnym podatnikiem czynnym VAT. 

Dodatkowo wnoszę o wyjaśnienie, czy w opisanej wyżej sytuacji, to jest w przypadku wieloosobowych 

gospodarstw rolnych, możliwe jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów 

i usług VAT-R przez jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego dla gospodarstwa rolnego oraz dru-

giego ze współwłaścicieli, prowadzącego dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą inną niż wymie-

niona w art. 2 pkt 15 u.p.t.u. i czy podmiot taki może być samodzielnym podatnikiem czynnym VAT. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 


