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Przepisy prawa regulujące zagadnienie 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1961). 

 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). 

 

 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.). 
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Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Art. 20 ust. 1c 

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10    

ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody ze sprzedaży 

przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów 

roślinnych i zwierzęcych, 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: 

 

1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby 

prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności 

gospodarczej; 
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Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Art. 20 ust. 1c 

2) 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, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki 

poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału  

i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz 

sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika 

prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu 

detalicznego; 

3) sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach: 

a) w których produkty te zostały wytworzone, lub 

b) przeznaczonych do prowadzenia handlu; 

4) jest prowadzona ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e; 

5) ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących  

z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego 

produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem 

wody. 
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Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Art. 20 ust. 1d 
Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również 
mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców 
pochodzących z własnej uprawy. 

Art. 20 ust. 1e 
Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1c, 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 oraz ilość i rodzaj 
przetworzonych produktów. Dzienne przychody są ewidencjonowane  
w dniu sprzedaży. 

Art. 20 ust. 1ea 
W ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszcza się sprzedaż na 
rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 1c pkt 1, do wysokości ilości 
żywności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44a 
ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  
i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, ze zm.). 
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Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Art. 21 ust. 1 pkt 71a 
Wolne od podatku są przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, do kwoty 
20  000 zł rocznie, ze sprzedaży produktów nieprzekraczającej ilości, która 
może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  
i żywienia; 

Art. 21 ust. 15a 
Uzyskany w roku podatkowym przychód powyżej limitów, o których mowa  
w ust. 1 pkt 71a, podatnik może opodatkować ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym 
podatku dochodowym. 

Art. 21 ust. 15b 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 71a, ma charakter pomocy  
de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107  
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 
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Zryczałtowany podatek dochodowy 

 

Art. 9 ust. 6 
W przypadku przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 15a 
ustawy o podatku dochodowym, pisemne oświadczenie  
o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa  
nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym uzyskał te przychody, albo do końca roku 
podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód uzyskał w grudniu 
roku podatkowego. 

Art. 10 
Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 
ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 71a, 111, 114, 122, 125, 129, 136 i 137 
ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio  
do podatników opłacających ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych. 
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Zryczałtowany podatek dochodowy 

 

Art. 15 ust. 8 
Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d,  
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 oraz ilość i rodzaj 
przetworzonych produktów. Dzienne przychody są ewidencjonowane  
w dniu sprzedaży. 

Art. 17 ust. 3 
W przypadku prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w  
art. 15 ust. 8, niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za 
dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość 
niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie 
oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt w wysokości pięciokrotności 
stawki, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6. 
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Zryczałtowany podatek dochodowy 

Art. 22 ust. 3 
Za utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych, o której mowa w ust. 1, uważa się również 
niespełnienie, w trakcie roku podatkowego, warunków określonych  
w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym. W przypadku gdy 
podatnik prowadzi równocześnie pozarolniczą działalność 
gospodarczą samodzielnie, utrata warunków dotyczy również 
przychodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej 
samodzielnie. 
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Podsumowanie 

 Przychody z rolniczego handlu detalicznego podlegają 

opodatkowaniu PIT. 

 

 Kwota zwolnienia wynosi 20.000 zł. 

 Przychody przekraczające kwotę wolną mogą być 

opodatkowane na zasadach ryczałtu 

ewidencjonowanego. 

 

 Stawka zryczałtowanego podatku wynosi 2%. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 



Rolniczy Handel Detaliczny 
ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

 

Operacja realizowana  w ramach Planu działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

  

  
 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl 
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Operacja ma na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu 
o rolniczy handel detaliczny (RHD) mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów 

wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie rolnikom i innym podmiotom 
uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji oraz wymiana wiedzy 
i informacji w zakresie rolniczego handlu detalicznego będącego jednym z elementów 

łańcucha dostaw żywności jak i promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu 
umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników. 

http://www.ksow.pl/

