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Warszawa, Kraków 15.04.2015 

KOMUNIKAT 

 

Szanowni Państwo: 

 

Poniżej sprawozdanie z posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które się odbyło w 

dniu 14.04.2015 przygotowane „na gorąco” przez Zofię Winawer (Europejski Fundusz Rozwoju Wsi), 

która reprezentowała Kampanię Legalna Żywność Lokalna.  Przedmiotem obrad była Ustawa o 

Zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw uchwalona 

przez Sejm RP w dniu 9 kwietnia 2015 (druk 874) 

 

• Transmisja z posiedzenia komisji - http://senat.atmitv.pl/senat-console/archival-
transmissions/item?code=8KRRW144KBFP2161 

• Druk 874 oraz opinia Biura Legislacyjnego Senatu RP - http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-
senackie/posiedzenia,9,1,komisja-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.html  

• Opinia Kampanii Legalna Żywność Lokalna - http://produktlokalny.pl/nasze-stanowisko-ws-zmian-w-
ustaw…/ 

• O sprzedaży bezpośredniej w TVP Kraków - http://krakow.tvp.pl/19594367/9-iv-2015  

 

Szanowni Państwo, 
 
Dziękujemy bardzo tym, którzy zaufali naszej inicjatywie próby wpłynięcia na kształt zmian w 
prawie podatkowym (ustawa) umożliwiającym „małym” producentom rolnym przetwarzanie siłami 
rodzinnymi własnych surowców w gospodarstwie i ich sprzedaż w krótkich łańcuchach żywności 
bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej.  
 
W dniu 14.04.2015 r. o godz. 19 odbyło się posiedzenie senackiej komisji rolnictwa i komisji 
finansów, podczas którego można było zgłaszać uwagi do projektu. Niestety sprawa była z góry 
przesądzona i nie było szans na uwzględnienie żadnych uwag. Senacka komisja rolnictwa głosami 
PO przegłosowała projekt i w najbliższych dniach zostanie on poddany głosowaniu w senacie. W 
bardzo dużym skrócie poniżej rezultaty USTAWY z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 
 
Od 01.01.2016 r. rolnicy będą mogli sprzedawać produkty przetworzone w gospodarstwie z 
własnych surowców, wytworzone bez zatrudniania personelu, opodatkowane 2% podatkiem 
ryczałtowym. W tym celu muszą: zgłosić taką działalność w urzędzie podatkowym i prowadzić 
narastającą ewidencję przychodów. Przychody jakie mogą uzyskać w ciągu roku prowadząc tę 
formę działalności nie mogą przekroczyć kwoty 150 000 euro. 
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Komentarz 1: obłożenie niewielkim podatkiem wydaje się być logiczne i może pokazać rolnikom, 

że płacenie podatków nie jest niemożliwe. Może ich zachęcić do wejścia w przyszłości działalność 

gospodarczą. Myśleliśmy, że pracujemy nad rozwiązaniami dla „małych” rolników, a tu nagle po 

początkowych 7000,zł(zwolnionych z opodatkowania) wyskoczył pułap 150 000 euro(obłożone 

podatkiem 2%) – niezłe pole do działania dla kombinatorów. Tytułem wyjaśnienia kwota 

150000,euro nie wzięła się znikąd tylko występuję już w Ustawie o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i do takich 

przychodów zostało zakwalifikowane przetwórstwo w gospodarstwie, o który mowa w Ustawie 

z 09.04.2015 r. 

 

Poniżej dodatkowe obostrzenia, wynikające z troski o nie robienie konkurencji podmiotom, które 
prowadzą działalność gospodarczą przetwórczą: 
 
Miejsca sprzedaży: rolnik musi sprzedać przetworzone produkty osobiście w miejscu wytworzenia 
lub na targowisku, ale już nie w budynku czyli pod gołym, ewentualnie zadaszonym niebie. 
Odpadają zatem hale targowe.  
 
Komentarz 2: W XXI sprzedaż produktów pod gołym niebem wydaje się koncepcją co najmniej 

dziwaczną, a jeszcze za 150 000 euro. Rolnicy nie mogą również założyć Wspólnego Punktu 

Sprzedażowego, w którym mogliby osobiście sprzedawać swoje produkty (forma popularna w 

wielu krajach europejskich). 

 

Odbiorcy: Odbiorcą rolnika-producenta może być wyłącznie klient indywidualny, a więc produktów 
wytworzonych w gospodarstwie nie będzie można sprzedać na zasadach określonych w ustawie 
sklepom detalicznym, restauracjom, hotelom ani stołówkom.  
 
Komentarz 3: Spróbuj sprzedać na targu i w gospodarstwie za 150 000, euro … 

 
Ustawa nie dotyczy podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią (produkty pochodzenia 
zwierzęcego), dostawy bezpośrednie (produkty pochodzenia roślinnego), ani działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), które będą funkcjonować na dotychczasowych 
zasadach. 
 
Ponadto Ministerstwo Rolnictwa sporządzi w najbliższym czasie listę produktów, które mogą być 
wytwarzane w gospodarstwie w ramach Ustawy z dnia 09.04.2015 r. 
 
Zofia Winawer 
zwinawer@gmail.com  
 

 


