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Przychody 

w ustawie o podatku dochodowym 

od osób fizycznych

Przychodami (…) są otrzymane lub postawione do

dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym

pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość

otrzymanych świadczeń w naturze i innych

nieodpłatnych świadczeń (art. 11)



Źródła przychodów 

w ustawie o podatku dochodowym 

od osób fizycznych

(art. 10 ust. 1)

• działy specjalne produkcji rolnej

• pozarolnicza działalność gospodarcza 

• inne źródła
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Działalność rolnicza

Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym

od osób fizycznych wskazuje, że przepisów

ustawy nie stosuje się do przychodów

z działalności rolniczej, z wyjątkiem

przychodów z działów specjalnych produkcji

rolnej.

Działalność rolnicza, w rozumieniu ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych, jest

działalnością odrębną od prowadzonej

pozarolniczej działalności gospodarczej.
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Działalność rolnicza

W myśl art. 2 ust. 2 dla celów podatku

dochodowego od osób fizycznych przez

działalność rolniczą należy rozumieć

działalność polegającą na wytwarzaniu

produktów roślinnych lub zwierzęcych w

stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z

własnych upraw albo hodowli lub chowu,
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Działalność rolnicza

w tym również:

- produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego

oraz reprodukcyjnego,

- produkcję warzywniczą gruntową, szklarniową i pod folią,

- produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą,

- hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i

owadów użytkowych,

- produkcję zwierzęcą typu przemysłowo-fermowego oraz

hodowlę ryb,

- a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania

zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich

biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

– miesiąc - w przypadku roślin,

– 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu

specjalizowanego gęsi lub kaczek,

– 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

– 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

licząc od dnia nabycia.
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Wszelkie inne przychody pośrednio związane z

działalnością rolniczą, czy też powstające przy

okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie

stanowią przychodów z tej działalności.

Przychody te, mimo iż uzyskiwane są przez

osoby prowadzące działalność rolniczą,

pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta

działalność i w związku z tym podlegają

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

fizycznych, według zasad określonych w

ustawie.
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Działalność gospodarcza albo 

pozarolnicza działalność gospodarcza

(art. 5a pkt 6 ustawy) 

to działalność zarobkowa:

• wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

• polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i

wydobywaniu kopalin ze złóż,

• polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz

wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez

względu na jej rezultat, w sposób

zorganizowany i ciągły, z której uzyskane

przychody nie są zaliczane do innych przychodów

ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i

4-9.
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Działy specjalne produkcji rolnej

działami specjalnymi produkcji rolnej są:

- uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach

foliowych,

- uprawy grzybów i ich grzybni,

- uprawy roślin "in vitro",

- fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i

nieśnego,

- wylęgarnie drobiu,

- hodowla i chów zwierząt futerkowych i

laboratoryjnych,

- hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów,

hodowla jedwabników,

- prowadzenie pasiek

- oraz hodowla i chów innych zwierząt poza

gospodarstwem rolnym. /art. 2 ust. 3 ustawy/
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Nie stanowią działów specjalnych produkcji

rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w

rozmiarach nieprzekraczających wielkości

określonych w załączniku nr 2 do ustawy (art. 2

ust. 3a).

W sytuacji gdy rozmiary działów specjalnych

produkcji rolnej przekraczają wielkości określone

w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają

dochody uzyskane w roku podatkowym z całej

powierzchni upraw lub wszystkich jednostek

produkcji (art. 24 ust. 4b).
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art. 10 ust. 1 pkt 9 – inne źródła
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Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 

10 ust. 1 pkt 9, uważa się również

 należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane 

przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w 

zakresie wyrobu wina przez producentów 

będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 

hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego, 

przychody ze sprzedaży przetworzonych w 

sposób inny niż przemysłowy produktów 

roślinnych i zwierzęcych, 



Zgodnie z obowiązującym od 25.06.2011 r. przepisem art. 20 ust. 1a

ustawy za przychody z innych źródeł uważa się również

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane

 przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie

wyrobu wina

 uzyskane przez producentów będących rolnikami

wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku

podatkowego,

o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.

o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi

wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz. 1159).

tj. którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z

winogron pochodzących z upraw własnych.

U podatników opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za

przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o

należny podatek od towarów i usług.

Inne źródła przychodów – wyrób wina
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Od 1.01.2016 r. do przychodów z innych źródeł

zaliczono także

przychody uzyskane ze sprzedaży

przetworzonych w sposób inny niż

przemysłowy produktów roślinnych i

zwierzęcych (art. 20 ust. 1c ustawy).

W ten sposób wprowadzono możliwość sprzedaży

bez konieczności zakładania działalności

gospodarczej, początkowo - produktów roślinnych i

zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy,

hodowli lub chowu (ten warunek przestał

obowiązywać od 2017 r.)

Inne źródła przychodów –

sprzedaż produktów wytworzonych we 

własnym zakresie
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Sprzedaż produktów wytworzonych we 

własnym zakresie - wyłączenia

Wyłączeniu z tego źródła podlegają

przetworzone produkty roślinne i

zwierzęce uzyskane w ramach

prowadzonych działów specjalnych

produkcji rolnej oraz

produkty opodatkowane podatkiem

akcyzowym na podstawie odrębnych

przepisów.
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Sprzedaż produktów wytworzonych we 

własnym zakresie - wyłączenia

wyroby akcyzowe oznacza wyroby

energetyczne, energię elektryczną,

napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe

oraz susz tytoniowy, płyn do papierosów

elektronicznych oraz wyroby nowatorskie,

określone w załączniku nr 1 do ustawy.
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Do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się

alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby

pośrednie (art. 92-97).

Natomiast zał. nr 1 do ustawy wymienia m.in. następujące

wyroby akcyzowe:

• różnego rodzaju oleje, oliwy i inne tłuszcze i ich frakcje oraz 

metanol, jeśli są przeznaczone do celów opałowych lub 

napędowych,

• piwo otrzymywane ze słodu,

• wino ze świeżych winogron,

• wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron 

aromatyzowane, 

• pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, miód pitny) i ich 

mieszanki,

• alkohol etylowy nieskażony i skażony, wódki, likiery i 

pozostałe napoje spirytusowe,

• papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki, susz tytoniowy

i inne.
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Sprzedaż produktów wytworzonych we własnym zakresie -

-warunki zakwalifikowania do przychodów do innych 

źródeł 

Warunek 1
• od 2016 do 2018 r. sprzedaż nie mogła być wykonywana na rzecz

osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających

osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby

prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,

• od 2017 r. w ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszczona

była możliwość sprzedaży na rzecz tych podmiotów do wysokości

ilości żywności określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 44a ust. 3 ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i

żywienia.

Przepisem tym było rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z 16 grudnia 2016r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w

ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej

dokumentowania (Dz.U. z 2016r. poz. 2159)

od 2019 r. uchylono ten przepis czyli nie ma ograniczenia

w zakresie sprzedaży na rzecz ww. podmiotów.
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Warunek 2

• Pierwotnie sprzedaż mogła być prowadzona

wyłącznie w miejscach, w których produkty te

zostały wytworzone oraz na targowiskach

z wykluczeniem hal targowych,

• Od 2017 r.: dozwolono sprzedaż w miejscach

ogólnie przeznaczonych do prowadzenia

handlu.

Od 2019 r. uchylono ten przepis

 brak warunku ograniczającego miejsca,

gdzie sprzedaż może być prowadzona
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Warunek 3.

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,

od 2017 r. ograniczenie to nie dotyczy:

• uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej

tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i

klasyfikacji mięsa,

• przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku

• sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów

• Od 2019 r. dodano kiermasze.
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Warunek 4

warunkiem obowiązującym niezmiennie jest

prowadzenie ewidencji sprzedaży.

• winna być ona prowadzona odrębnie za każdy

rok podatkowy z uwzględnieniem numeru

kolejnego wpisu, daty uzyskania przychodu,

kwoty przychodu, przychodu narastająco od

początku roku,

• od 2017 r. także ilości i rodzaju przetworzonych

produktów.

Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane

w dniu sprzedaży, a ewidencja winna znajdować

się w miejscu sprzedaży tych produktów.
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Warunek 5

 od 2017 r. warunkiem jest także, aby ilość

produktów roślinnych i zwierzęcych

pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub

chowu użytych do produkcji danego produktu

stanowiła co najmniej 50% tego produktu, z

wyłączeniem wody.

Za produkty roślinne pochodzące z własnej

uprawy uważano początkowo wyłącznie mąkę, a

od 2017 r. także kaszę, płatki, otręby, oleje i soki

wytworzone z surowców pochodzących z własnej

uprawy.
ul. Powstańców 

Śląskich 24, 26

53-333 Wrocław

tel.: +48 71 365 24 00

fax :+48 71 365 24 03

www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Izba 

Administracji 

Skarbowej

we Wrocławiu



Limit przychodów  zwolnionych z 

opodatkowania

• Wprowadzone w 2016 r. przepisy nie

przewidywały sprzedaży, nawet niewielkich ilości,

przetworzonych surowców rolnych bez

opodatkowania.

• Od 2017 r. wprowadzono zwolnienie tych

przychodów do kwoty 20.000 zł rocznie, przy

czym sprzedaż nie mogła przekroczyć ilości,

która mogła być zbywana w ramach rolniczego

handlu detalicznego zgodnie z ustawą o

bezpieczeństwie żywności i żywienia.
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Od 2019 r. zwiększono wysokość

przychodów zwolnionych do kwoty

40.000 zł oraz zlikwidowano zapis

ograniczający ilości produktów, które

mogą być zbywane w ramach tej

sprzedaży.
(art. 20 ust. 1 pkt 71a ustawy PIT)

Zwolnienie to ma charakter pomocy de

minimis.
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Nadwyżka ponad ww. limit podlega

opodatkowaniu, przy czym rolnik ma prawo

wyboru sposobu opodatkowania:

• na zasadach ogólnych

• lub ryczałtem od przychodów

ewidencjonowanych na zasadach

określonych w ustawie o zryczałtowanym

podatku dochodowym
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Podstawową formą opodatkowania

przychodów uzyskanych ze sprzedaży

produktów wytworzonych we własnym

zakresie będzie opodatkowanie według

zasad ogólnych, czyli na podstawie

skali podatkowej.

Sprzedaż produktów wytworzonych we własnym zakresie 

- opodatkowanie wg zasad ogólnych

ul. Powstańców 

Śląskich 24, 26

53-333 Wrocław

tel.: +48 71 365 24 00

fax :+48 71 365 24 03

www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Izba 

Administracji 

Skarbowej

we Wrocławiu



W przypadku wyboru tej formy opodatkowania

będzie możliwe pomniejszenie tych przychodów o

koszty ich uzyskania, a będący wynikiem dochód

będzie się łączył z innymi dochodami

opodatkowanymi wg skali podatkowej.

Opodatkowanie takich dochodów zależne będzie

zatem od ich wysokości, a także od wysokości

dochodów z innych źródeł podatnika

podlegających kumulacji oraz od wysokości kwoty

dochodu wolnej od opodatkowania.

Sprzedaż produktów wytworzonych we własnym zakresie 

- opodatkowanie wg zasad ogólnych
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Sprzedaż produktów wytworzonych we własnym zakresie 

- opodatkowanie ryczałtem

Uzyskując przychody ze sprzedaży

produktów wytworzonych we

własnym zakresie można będzie

wybrać także opodatkowanie

ryczałtem ewidencjonowanym.

Dla tego rodzaju przychodów –

przewidziano stawkę 2%.
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W przypadku osiągania przychodów ze

sprzedaży produktów wytworzonych we

własnym zakresie z opodatkowania w

formie ryczałtu mogą korzystać

podatnicy:

• w pierwszym roku dokonywania

sprzedaży ww. produktów bez

względu na wysokość uzyskiwanych

przychodów
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• W kolejnym roku mogą skorzystać z tej

formy tylko wówczas jeżeli przychody z

takiej sprzedaży w poprzednim roku nie

przekroczą kwoty 250.000 euro.

Przekroczenie tego limitu w roku

podatkowym oznacza, że w następnym

roku podatnik nie będzie mógł

opodatkowywać swoich przychodów

ryczałtem od przychodów

ewidencjonowanych, podobnie jak ma to

miejsce w przypadku podatników

prowadzących działalność gospodarczą.ul. Powstańców 
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Wybór opodatkowania w formie ryczałtowej poprzez złożenie

pisemnego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego :

- w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu,

w którym osiągnięto pierwszy przychód z tego tytułu w roku

podatkowym,

- do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód

osiągnięto w grudniu roku podatkowego.

Jeżeli do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w

którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym

przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy

taki przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego

podatnik nie zgłosi zmian (likwidacja lub wybór innej formy

opodatkowania), uważa się, że nadal korzysta z tej formy

opodatkowania.
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Małżonkowie osiągający przychody ze sprzedaży

przetworzonych produktów, będą mogli złożyć

oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przez

jednego z nich.

 podatnikiem będzie jeden z małżonków

i w stosunku do niego znajdzie zastosowanie limit

przychodów w wysokości 250.000 euro.

tylko ten małżonek, który opodatkowuje całość

przychodów, będzie obowiązany do złożenia

zeznania PIT-28.
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Utrata warunków do opodatkowania

ryczałtem tego rodzaju przychodów może

nastąpić w razie niespełnienia warunków

określonych w art. 20 ust. 1c ustawy o

podatku dochodowym.
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Ryczałt - odliczenia

Podatnik uzyskujący ten rodzaj przychodów, opłacający

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ma prawo do

odliczenia od przychodów:

- straty z tego źródła na zasadach wynikających z art. 9

ust. 3-3b ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych,

- składek na ubezpieczenie społeczne, wydatków na cele

rehabilitacyjne, wydatków z tytułu dokonanych

darowizn, i ewentualnie pozostałych odliczeń, o których

mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym

od osób fizycznych, jeżeli nie zostały odliczone od

dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów

uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy

o podatku dochodowym.

- ulgi termomodernizacyjnej o której mowa w art. 26h

ustawy
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Osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą

w przypadku zatrudnienia do prac w

gospodarstwie pracowników na podstawie umów

cywilnoprawnych nie staje się płatnikiem podatku

dochodowego zobowiązanym do pobrania

zaliczek na podatek z tytułu wypłaconych na

podstawie tych umów wynagrodzeń.

Nie ciąży na niej również obowiązek wystawienia

informacji PIT-11.

Rolnik jako płatnik
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Z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy wynika, że za

przychody z działalności wykonywanej osobiście

uważa się przychody otrzymane na podstawie

umów zlecenia czy o dzieło od osoby fizycznej

prowadzącej działalność gospodarczą.

Zatem przychody uzyskiwane na podstawie

takich umów od rolnika, jako osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej nie

stanowią przychodów z działalności

wykonywanej osobiście (art. 13 pkt. 8), lecz

przychody z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w

zw. z art. 20 ust.1).
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Rolnik w celu uzupełnienia dochodu uzyskiwanego z

produkcji rolniczej może podjąć prowadzenie także

pozarolniczej działalności gospodarczej (np. w zakresie

drobnych usług dla gospodarstw rolnych), przy czym

podlega on wówczas takim samym obowiązkom

nakładanym przez przepisy prawne jak każdy podmiot

prowadzący działalność pozarolniczą.

Także, jeżeli nie spełni warunków wskazanych w art. 20

ust. 1 c ustawy PIT!

W zakresie opodatkowania dochodów z tego tytułu ma do

wyboru trzy formy opodatkowania podatkiem dochodowym

od osób fizycznych:

– zasady ogólne,

– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

– kartę podatkową.

Działalność gospodarcza prowadzona przez rolnika

ul. Powstańców 

Śląskich 24, 26

53-333 Wrocław

tel.: +48 71 365 24 00

fax :+48 71 365 24 03

www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Izba 

Administracji 

Skarbowej

we Wrocławiu



Zwolnienia dochodów rolników

Ustawa o podatku dochodowym od osób

fizycznych w art. 21 ust. 1, prócz omówionego

wcześniej zwolnienia przychodu do kwoty 40.000

zł z tytułu sprzedaży własnych produktów,

przewiduje także inne zwolnienia od podatku

dochodowego niektórych dochodów

uzyskanych przez rolników:
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- w pkt 71 zwolnienie obejmuje dochody ze sprzedaży

produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z

własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów

specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem

przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu

produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na

uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych

zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji

mięsa;

Z treści tego przepisu wynika wniosek, że w przypadku

sprzedaży produktów przerobionych innym sposobem

przemysłowym mamy do czynienia ze sprzedażą w

ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10

ust.1 pkt 3), ponieważ wytwarzanie produktów roślinnych

lub zwierzęcych z własnych upraw albo hodowli lub chowu

w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) kwalifikuje się do

działalności rolniczej (art. 2 ust. 2)
ul. Powstańców 

Śląskich 24, 26

53-333 Wrocław

tel.: +48 71 365 24 00

fax :+48 71 365 24 03

www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Izba 

Administracji 

Skarbowej

we Wrocławiu



- w pkt 72 zwolnienie obejmuje dochody ze

sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół

dziko rosnących leśnych, jagód, owoców

leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex

02.30.40.0) - ze zbioru dokonywanego osobiście

albo z udziałem członków najbliższej rodziny.

Z treści tego przepisu wynika wniosek, że ze

zwolnienia tego nie będzie korzystać sprzedaż

roślin zielarskich, ziół, jagód, owoców leśnych

grzybów z własnej uprawy poza gospodarstwem

rolnym. Przychody takie, jeżeli nie spełniają

warunków do zastosowania opodatkowania jako

dział specjalny produkcji rolnej zaliczane będą

do innych źródeł przychodów (art. 10 ust.1 pkt.

9)
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Zmiany innych ustaw

W związku z uregulowaniem opodatkowania tego

rodzaju przychodów zmian dokonano także w

Ordynacji podatkowej.

Art. 87 § 2 - obowiązek wystawienia rachunku nie

dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i

zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli

lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone

sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest

dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach

sprzedaży poza obrębem uprawy, hodowli lub

chowu, z wyjątkiem sprzedaży na targowiskach, o

których mowa w art. 20 ust. 1c pkt 3 lit. b) ustawy

o podatku dochodowym od osób fizycznych
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Do sprzedaży produktów wytworzonych we

własnym zakresie nie będą miały zastosowania

przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców, czyli

jej prowadzenie nie będzie wymagało wpisu do

CEiDG.

Działalność ta nie będzie uznawana za

działalność gospodarczą w rozumieniu

przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,

co oznacza, że od związanych z nią

nieruchomości nie będzie się opłacało podatku

wg najwyższych składek.
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Dziękuję za uwagę 
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