
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 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! 

W nawiązaniu do mojego oświadczenia skierowanego do Pana Ministra Finansów na posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 lipca 2013 r. chciałbym niniejszym wyjaśnić, iż do mojego biura senatorskiego docierają kolejne 

skargi rolników, z których wynika, iż oni bądź ich małżonkowie, pozostając współwłaścicielami gospodar-

stwa rolnego, skorzystali z pomocy w ramach działania PROW „Różnicowanie w kierunku działalności nie-

rolniczej” i zdecydowali się na rozpoczęcie dodatkowo działalności gospodarczej w zakresie działalności 

usługowej wspomagającej produkcję roślinną, dokonali jedynie w tym zakresie zgłoszenia rejestracyjnego 

jako podatnicy VAT, a obecnie są informowani, iż zarówno działalność usługowa, jak i z gospodarstwa rol-

nego powinna być łącznie opodatkowana. W odróżnieniu od stanu opisanego w moim oświadczeniu z dnia 

3 lipca 2013 r. problem zgłaszających się rolników polega na tym, iż rolnik bądź jego współmałżonek w 

związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej dokonali zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnicy po-

datku VAT, podczas gdy jednocześnie działalność prowadzoną w ramach gospodarstwa rolnego w dalszym 

ciągu rozliczali jako rolnicy ryczałtowi. 

Należy jednocześnie wskazać, iż osoby te przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnicy 

podatku VAT – jedynie w zakresie prowadzonej działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną – 

uzyskali zarówno w siedzibie właściwego dla nich urzędu skarbowego, jak i w rozmowie telefonicznej z pra-

cownikiem Krajowej Informacji Podatkowej informację o dopuszczalności pozostania rolnikiem ryczałto-

wym co do gospodarstwa rolnego oraz podatnikiem VAT co do działalności usługowej. Jednocześnie z po-

siadanych informacji wynika, iż część urzędów skarbowych odmawiała w takiej sytuacji przyjęcia zgłoszenia 

rejestracyjnego co do działalności usługowej. 

W związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. DzU z 2011 r. nr 177 poz. 1054, z późn. zm.) dopuszczalna jest 

taka sytuacja, aby rolnik prowadzący gospodarstwo rolne rozliczał się jako ryczałtowiec oraz jednocześnie on 

bądź jego współmałżonek będący współwłaścicielem gospodarstwa rolnego dokonał zgłoszenia rejestracyj-

nego jako podatnik VAT w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – świadczenie usług rolniczych – 

i rozliczał się na zasadach ogólnych, w tym korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 

ustawy o podatku VAT jedynie w zakresie prowadzonej działalności usługowej. Dodatkowo proszę o wyja-

śnienie, czy stanowisko urzędów skarbowych w tejże sprawie mogło ulec zmianie w okresie 2010–2013 r. i 

czym ta zmiana była bądź mogła być spowodowana. 

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruję następujące zapytanie: czy problem rolników beneficjentów 

programu w ramach działania PROW „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest Panu znany? 

Jeżeli tak, to jaka jest skala problemu? Jakie działania resort rolnictwa zamierza podjąć lub podjął w celu 

rozwiązania opisanego problemu i rozważenia udzielenia pomocy rolnikom? 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 




