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Podatek


publicznoprawne



bezzwrotne



nieodpłatne i przymusowe

świadczenie pieniężne na rzecz budżetu państwa lub
samorządu na ściśle nieokreślony cel, wynikające
z ustawy podatkowej.

Rodzaje podatków
Podział podatków według kryterium przedmiotowego:





Przychodowe – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Dochodowe – podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek
dochodowy od osób prawnych.

Rodzaje podatków
Podział podatków według kryterium przedmiotowego:





Majątkowe – podatek od środków transportu, od nieruchomości, podatek
leśny, podatek rolny, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności
cywilno-prawnych, podatek tonażowy

Konsumpcyjne – podatek VAT tj. podatek od towarów i usług, podatek
akcyzowy, podatek od gier.

Podmiot opodatkowania podatkiem PIT
Każda osoba fizyczna.
Podatek PIT jest podatkiem od wszelkiego rodzaju dochodów
osobistych osób fizycznych. Jest to podatek bezpośredni, który płacą
osoby fizyczne od uzyskanych na terytorium RP dochodów.
Ustawodawca przewidział także możliwość opłacania tego podatku
w uproszczonej (zryczałtowanej) formie przez niektórych
przedsiębiorców. Opodatkowaniu podlega osiągnięty przychód.

Przedmiot opodatkowania podatkiem PIT






Przedmiotem opodatkowania jest dochód czysty uzyskany
z działalności zarobkowej.
Dochód to nadwyżka przychodów nad kosztami ich
uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym.
Dochód będący przedmiotem opodatkowania (dochód
podatkowy) z reguły nie pokrywa się z dochodem
rzeczywistym podatników.

Akty prawne opodatkowania
Podstawowy akt prawny, który reguluje podatek PIT
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
(Tekst jednolity 15.12.2016 Dz. U. z 2016 r. poz. 2032)

Akty prawne opodatkowania
Przepisy w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne.
(Tekst jednolity z 28.12.2016 Dz. U. z 2016 r. poz. 218)

Akty prawne opodatkowania
– zmiana od 01.01.2017r.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzedaży żywności przez
rolników.
(Dz. U. z 5.12.2016 poz. 1961)

Wyłączenia z opodatkowania PIT
(art. 2 ust. 1 updof)

Przepisów ustawy PIT nie stosuje się między

innymi do:
1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem

przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy
o lasach;

Wyłączenia z opodatkowania PIT
3) przychodów podlegających przepisom o podatku od
spadków i darowizn;
4) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być
przedmiotem prawnie skutecznej umowy;

Działalność rolnicza
w rozumieniu ustawy PIT
Z działalnością rolniczą mamy do czynienia wówczas, gdy
łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
(art. 2 ust. 2 updof)



działalność polega na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych,

wytwarzane produkty nie mogą być w jakikolwiek sposób przetworzone - muszą
znajdować się w stanie naturalnym,


uzyskane z tej działalności produkty muszą pochodzić
z własnych upraw roślin albo hodowli lub chowu zwierząt.


Działalność rolnicza
Przy zachowaniu wymienionych warunków, za działalność rolniczą
uważa się także 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.

Działalność rolnicza
Pod pojęciem "działalność rolnicza" ustawodawca rozumie również działalność
polegającą na przetrzymywaniu zakupionych roślin lub zwierząt, pod warunkiem, że
pomiędzy dniem ich nabycia a dniem sprzedaży upłynął co najmniej wskazany
w ustawie okres, w czasie którego nastąpił ich biologiczny wzrost tj.:


1 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.

Działy specjalne produkcji rolnej
(art.2 ust. 3 updof) 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. W zależności od
powierzchni uprawy lub rodzaju produkcji wg załącznika nr 2 do ustawy
PIT

Normy szacunkowe dochodu z działów
specjalnych produkcji rolnej na 2017r.
Uprawa w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m² roślin
ozdobnych wynosi 500 m²


Stawka za 1 m² wynosi 11,39 zł



Dochód do opodatkowania 500 m² x 11,72 = 5.695,00 zł

Normy szacunkowe dochodu z działów
specjalnych produkcji rolnej na 2017r.
Drób rzeźny powyżej 100 szt – produkcja indyków rzeźnych 200 szt:


Stawka za 1 szt wynosi 0,83 zł



Dochód do opodatkowania 200 szt x 0,83 = 166,00 zł.

Normy szacunkowe dochodu z działów
specjalnych produkcji rolnej na 2017r.
Pasieki powyżej 80 rodzin – produkcja miodu z pasieki 100
rodzin.


Stawka za 1 rodzinę wynosi 3,26 zł



Dochód do opodatkowania 100 rodzin x 3,26 = 326,00 zł.

Opodatkowanie działów specjalnych
produkcji rolnej


Przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu

Specyfika tego źródła przychodów polega na tym, że podstawę
opodatkowania podatkiem dochodowym stanowi dochód ustalony
metodą szacunkową albo na podstawie prowadzonych ksiąg
podatkowych. Wybór metody ustalania dochodu należy
do podatników.
Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane metodą
szacunkową podlegają opodatkowaniu:




według skali podatkowej 18% lub
podatku liniowego 19%

Opodatkowanie działów specjalnych
produkcji rolnej
Przy zastosowaniu PKPiR lub Ksiąg Rachunkowych
Przepisy o podatku dochodowym nie nakładają na osoby
prowadzące działy specjalne produkcji rolnej obowiązku prowadzenia
ksiąg podatkowych, chyba że zgłoszą one taki zamiar naczelnikowi
właściwego urzędu skarbowego.
Dochód (stratę) stanowi różnica między przychodem z tytułu
prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej (P), a poniesionymi
kosztami uzyskania (K), powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt
na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku
(Wps) i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku
podatkowego.

Źródła przychodów – klasyfikacja podatkowa
Art. 10. 1. updof. Źródłami przychodów są:
1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub
innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta
2) działalność wykonywana osobiście;
3) pozarolnicza działalność gospodarcza;
4) działy specjalne produkcji rolnej;
5) (uchylony) ) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze,
7) kapitały pieniężne
6i prawa majątkowe,
8) odpłatne zbycie nieruchomości, praw majątkowych i innych rzeczy,
8a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
9) inne źródła.

Ważna uwaga
W przypadku gdy rolnik sprzedaje wyłącznie nieprzetworzone
produkty własnej uprawy czy hodowli, nie podlega przepisom
ustawy o PDOF.
Z kolei każda działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,
usługowa prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej
rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością
gospodarczą.

Sprzedaż przetworzonych produktów rolnych

Od 01 stycznia 2016 r., do przychodów z innych źródeł zalicza
się m. in. przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób
inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych
pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
(art. 20 ust. 1c updof).

Sprzedaż przetworzonych produktów rolnych
- podst. prawna od 01.01.2017r.
Art. 20 ust. 1 c.
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;
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;

Sprzedaż przetworzonych produktów rolnych –
podst. prawna od 01.01.2017r. cd
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.

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, z późn. zm.).

Komentarz i podsumowanie do zmian
wprowadzonych od 01.01.2017r.
W art. 20 ust. 1c ustawy o PDOF wprowadzono zmiany w zakresie warunków, jakie
muszą być spełnione, aby przychody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych
przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, mogły być zaliczane do przychodów
z innych źródeł, a mianowicie:




wykreślono wymóg pochodzenia tych produktów z własnej uprawy, hodowli lub
chowu;
nadal warunkiem jest, by sprzedaż nie była wykonywana na rzecz osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób
fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej
- w tym zakresie jednak wprowadzono zmiany, tj. dodano nowy przepis (ust. 1ea),
zgodnie z którym, w ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszcza się sprzedaż na
rzecz tych podmiotów, do wysokości ilości żywności określonej w odrębnych
przepisach;

Komentarz i podsumowanie do zmian
wprowadzonych od 01.01.2017r.




nadal obowiązuje zakaz zatrudniania osób przy przetwarzaniu i sprzedaży produktów
roślinnych i zwierzęcych, ale nowelizacją przepis został nieco złagodzony wprowadzono bowiem rodzaj prac, które mogą być wykonywane w ramach
zatrudniania osób m.in. na podstawie umowy o pracę czy zlecenia i są to: ubój zwierząt
rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbiór, podział i
klasyfikacja mięsa, przemiał zbóż, wytłoczenie oleju lub soku oraz sprzedaż podczas
wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach
rolniczego handlu detalicznego;

znowelizowano regulacje w zakresie miejsc, gdzie może się odbywać sprzedaż
produktów roślinnych i zwierzęcych (do końca 2016 r. obowiązywał wymóg, by
sprzedaż taka odbywała się np. na targowiskach, przez które należało rozumieć
wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży
dokonywanej w budynkach lub w ich częściach); po zmianie przepisu sprzedaż taka
powinna się odbywać, jak dotychczas, w miejscach, w których produkty te zostały
wytworzone lub - nowy zapis - w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu;

Komentarz i podsumowanie do zmian
wprowadzonych od 01.01.2017r.






wprowadzono możliwość nabywania przez producentów rolnych produktów spoza
gospodarstwa, przy czym zgodnie z dodanym pkt 5 do art. 20c ust. 1c, ilość produktów
roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu,
użytych do produkcji danego produktu powinna stanowić co najmniej 50% tego
produktu, z wyłączeniem wody.
Definicja

produktu

roślinnego

- rozszerzono definicję produktu roślinnego
pochodzącego
z własnej uprawy zawartą w art. 20 ust. 1d ustawy o PDOF. Dotychczas za taki produkt
uważana była mąka - po zmianie tego przepisu są to także: kasza, płatki, otręby, oleje i
soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.
Ewidencja sprzedaży -rozszerzono dane, które musi zawierać ewidencja sprzedaży
produktów roślinnych i zwierzęcych (prowadzona przez podatników uzyskujących
omawiane przychody) dodatkowo o dwa elementy, tj. ilość i rodzaj przetworzonych
produktów. Także ewidencja sprzedaży prowadzona przez ryczałtowców została o te
elementy poszerzona (zmiana przepisu art. 20 ust. 1e ustawy o PDOF oraz art. 15 ust. 8
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Zwolnienia z podatku dochodowego

Art. 21 ust. 1 pkt 71 updof stanowi, że wolne od podatku są przychody 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,



przetwórstwie mleka,

uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej
w tym na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.


tych

zwierząt,

Zwolnienia z podatku dochodowego cd.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 72 updof wolne od podatku dochodowego
są dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko
rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU
ex 02.30.40.0).
Zwolnienie można jednak stosować tylko, gdy podatnik dokonywał
zbioru osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny.

NOWE zwolnienie z podatku dochodowego
zmiana od 01.01.2017r.




Do art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF dodano nowy pkt 71a, który wprowadza
zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 20.000zł rocznie przychodów ze
sprzedaży przetworzonych produktów (o których mowa w art. 20 ust. 1c ww.
ustawy) - nieprzekraczających ilości, które podmioty działające na rynku
spożywczym mogą zbywać konsumentom finalnym w ramach rolniczego handlu
detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Zwolnienie powyższe stosuje się także do podatników opłacających ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych (zmiana wprowadzona do art. 10 ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym).

NOWE zwolnienie z podatku dochodowego
zmiana od 01.01.2017r.




Dodano ust. 15a do art. 21 ustawy o PDOF, który stanowi iż, przychód
uzyskany powyżej limitu 20.000 zł podatnik może opodatkować
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych
w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (tj. wg stawki 2%).
Jednocześnie w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym
dodano do art. 9 nowy ust. 6, zgodnie z którym, w przypadku
przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 15a ustawy o PDOF (tj.
powyżej limitu 20.000 zł), 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.

Przerób sposobem przemysłowym

Pod pojęciem – przerób „sposobem przemysłowym” należy rozumieć przerabianie z
wykorzystaniem metod mających zastosowanie w przemyśle.
„Przemysł” wg Słownika Języka Polskiego to: produkcja materialna polegająca na
wydobywaniu z ziemi bogactw naturalnych i wytwarzaniu produktów w sposób
masowy przy użyciu urządzeń mechanicznych.
„Przemysł” wg Encyklopedii to: dział nierolniczej produkcji materialnej, w którym
wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w dobra zaspokajające
potrzeby ludzi jest prowadzone w dużych rozmiarach, przy zastosowaniu podziału
pracy i przy użyciu maszyn (do przemysłu nie zalicza się rzemiosła i
budownictwa).

Stan „nieprzetworzony” produktów rolnych




Podstawową cechą działalności rolniczej jest wytwarzanie
produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących
z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli
(produkcja zwierzęca).
Stan nieprzetworzony to taki stan produktu, który nie
różni się w sposób istotny od stanu, w jakim produkt ten
znajdował się bezpośrednio po jego wytworzeniu.

Stan „przetworzony” produktów rolnych

Zastosowanie wobec produktów rolnych określonych procesów
technologicznych, na skutek czego nabierają nowych cech czy
właściwości – powoduje zmianę stanu naturalnego w stan
przetworzony.

Przedmiot sprzedaży
Rolnicy

mogą prowadzić produkcję i sprzedaż konsumentom końcowym
przetworzonych lub poddanych niektórym rodzajom obróbki produktów
pochodzenia zwierzęcego
i roślinnego, takich jak:


soki, dżemy, kompoty, powidła



produkty mięsne - wędliny,



surowe wyroby mięsne,



mięso mielone,



produkty mleczne - sery, kefiry, maślanki, masło



produkty rybołówstwa,



świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, drobiowe oraz ze
zwierząt łownych lub zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach
fermowych.

Inne uregulowania prawne
w Ordynacji podatkowej - stosownie do 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 z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zatem sprzedaż wymienionych produktów na targowisku nie wymaga
udokumentowania rachunkiem, mimo że jest dokonywana poza obrębem
uprawy, hodowli lub chowu.

Inne uregulowania prawne
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
- działalność polegająca
na sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych nie podlega rejestracji
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w
gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów
wina w ciągu roku gospodarczego, 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
2016 r. poz. 859);
4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Formy opodatkowania
Skala podatkowa – zasady ogólne to podstawowa forma
opodatkowania.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – to fakultatywna
forma opodatkowania przychodów - minimalną stawką
w wysokości 2% przychodów. (art. 12 ust. 1 pkt 6).
Dotyczy to jednak wyłącznie przychodów ze sprzedaży,
o których mowa w art. 20 ust 1c ustawy o PDOF.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniony
od wysokości uzyskiwanych przychodów w roku
poprzedzającym dany rok podatkowy.
Przychód nie może przekraczać kwoty 250.000 euro.
W 2017 roku limit w przeliczeniu na złotówki wynosi
1.074.400,00 PLN.

Ryczałt ewidencjonowany








Stawka ryczałtu wynosi 2%
Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu
skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za
grudzień – w terminie złożenia zeznania rocznego,
z opłacaniem ryczałtu ewidencjonowanego w trakcie roku podatkowego nie
wiążą się obowiązki deklaracyjne,
ale w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego podatnicy mają
obowiązek złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego w danym roku
przychodu na formularzu PIT-28.

Skala podatkowa
W przypadku opodatkowania według skali podatkowej nie ma znaczenia ani
rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, ani jej rozmiar. Formę tę mogą
stosować wszyscy.
Podatnicy opodatkowani według skali podatkowej opłacają podatek dochodowy
według stawki 18% i 32%, w zależności od wysokości dochodu uzyskanego od
początku roku.
Przy tej formie opodatkowania istnieje możliwość zaliczenia w koszty wszelkich
wydatków związanych z prowadzoną działalnością z wyjątkiem wydatków
określonych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to
wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodów (NKUP).

Skala podatkowa
Podstawa obliczenia
do 85.528 – podatek wynosi: 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556, 02 zł
ponad 85.528 – podatek wynosi: 15.395,04 zł + 32 % nadwyżki ponad 85.528 zł
Kwota zmniejszająca podatek: miesięczna 46,33 zł roczna 556,02 zł
Roczny dochód zwolniony od obowiązku zapłaty podatku: 3.089,00 zł
Uwaga! Obowiązek wpłacania zaliczek miesięcznych (kwartalnych) powstaje od
miesiąca (kwartału), w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek
zapłaty podatku (w 2017r. kwota ta wynosi 3.089,00 zł).

Skala podatkowa
Dochodem z działalności gospodarczej, stanowiącym podstawę obliczenia
zaliczki, jest różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania.
W trakcie roku podatnik zobowiązany jest obliczać zaliczki na podatek
dochodowy i odprowadzać je na rachunek właściwego naczelnika urzędu
skarbowego.
Zasadniczo, zaliczki na podatek dochodowy opłacane są co miesiąc. Uiszcza się
je do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni
miesiąc roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20 stycznia następnego
roku podatkowego.

Skala podatkowa
Podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, oprócz prowadzenia podatkowej księgi przychodów i
rozchodów, prowadzą także:


ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,



ewidencję wyposażenia,



indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników,



ewidencję sprzedaży - jeśli prowadzenie podatkowej księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu,



ewidencję przebiegu pojazdu - do rozliczania wydatków związanych z używaniem na potrzeby prowadzonej

działalności samochodu osobowego, który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych (z
wyjątkiem samochodu wziętego w leasing).

Skala podatkowa
Podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, którzy rozpoczęli prowadzenie
działalności gospodarczej w 2017r., po zakończeniu tego roku będą zobowiązani złożyć
do właściwego urzędu skarbowego roczne zeznanie PIT-36, w terminie do 30 kwietnia
2018 r.
Księga musi być prowadzona wg ściśle określonego wzoru, który określa Minister
Finansóww Rozporządzeniu o PKPIR.
Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim i w walucie polskiej w sposób
staranny, czytelny i trwały na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów.
Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje się w porządku chronologicznym na koniec
każdego dnia nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

Podatek liniowy
Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wybrać opodatkowanie podatkiem
liniowym, wynoszącym 19% podstawy obliczenia podatku.
W podatku liniowym podatek nie jest zmniejszany o tzw. kwotę wolną (inaczej niż przy skali podatkowej). Zaliczki
na podatek dochodowy opłacane są zatem od momentu osiągnięcia pierwszego dochodu, niezależnie od jego
wysokości.
Wybór podatku liniowego może być korzystny dla podatników osiągających wysokie dochody. Niezależnie bowiem
od wysokości osiąganych dochodów, podatek płacony jest zawsze w wysokości 19% (podatnik nie zapłaci podatku
według stawki 32%).
Opodatkowanie podatkiem liniowym będzie natomiast niekorzystne dla podatników uzyskujących niezbyt wysokie
dochody, np. nieprzekraczające 85.528 zł. W przypadku opodatkowania według skali podatkowej, podatnik
zapłaciłby od tych dochodów 18% podatku. Przy podatku liniowym stawka ta jest wyższa, gdyż wynosi 19%.

Podatek liniowy
Kolejną wadą tego sposobu opodatkowania jest brak możliwości wspólnego
rozliczenia podatkowego z małżonkiem, a także na zasadach przewidzianych dla
osób samotnie wychowujących dzieci. Ograniczony jest również zakres odliczeń
od dochodu i podatku. Dochód można pomniejszać jedynie o straty
z lat ubiegłych, o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz o wpłaty na
indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (zob. art. 30c ust. 2 i 3 ww.
ustawy). Podatek z kolei może być obniżony jedynie o składkę na ubezpieczenie
zdrowotne. W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym nie można
skorzystać np. z ulgi na cele rehabilitacyjne, na internet, z ulgi na dzieci.

Podatek VAT
Działalność rolnicza w ustawie o VAT - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w
tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz
reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję
roślin
ozdobnych,
grzybów
uprawnych
i
sadowniczą,
chów,
hodowlę
i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję
zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb
i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach
i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro",
fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów
zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i
jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem
rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna
okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0),
a także świadczenie usług rolniczych;

Podatek VAT
rolnik ryczałtowy – rozumiany jest jako rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych
pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze,
korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3,
z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia
ksiąg rachunkowych.
produkty rolne zdefiniowane są jako towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o
VAT
oraz
towary
wytworzone
z
nich
przez
rolnika
ryczałtowego
z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków
zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim, np. własna kapusta po
ukiszeniu, czy też twaróg wyprodukowany z mleka z własnych krów.
usługi rolnicze przez które rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Podatek VAT
Przywilejem rolnika ryczałtowego sprzedającego produkty rolne pochodzące z własnej
produkcji
rolnej
oraz
świadczącego
usługi
w zakresie rolnictwa, jest zwolnienie z szeregu obowiązków dotyczących ogółu
podatników VAT. Nie dotyczy go obowiązek:
wystawiania faktur dokumentujących dokonaną sprzedaż, o których mowa
106b ustawy,





prowadzenia ewidencji dostaw oraz nabyć towarów i usług,



składania w US comiesięcznych deklaracji rozliczających podatek VAT,

w

art.

dokonania zgłoszenia rejestracyjnego celem wpisania do rejestru czynnych podatników
VAT, o którym mowa w art. 96 ustawy.



Podatek VAT
Rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku odprowadzania VAT należnego od sprzedawanych
produktów i świadczonych usług, ale nie ma jednocześnie prawa do odliczania podatku
naliczonego
od
zakupów
dokonywanych
w związku z prowadzoną działalnością.
Rolnik ryczałtowy korzystając ze zwolnienia od podatku VAT nabywa prawo do
zryczałtowanego zwrotu podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług
niezbędnych dla produkcji.
Zwrot dokonywany jest przez nabywców produktów rolnych będących czynnymi
podatnikami
VAT.
Stawka
zryczałtowanego
zwrotu
wynosi
w bieżącym roku 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych,
pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Podatek VAT
Nie ma przeszkód prawnych, aby działalność rolnicza była
rozliczania na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o VAT.
Wybierając status czynnego podatnika VAT rolnik zobowiązany jest
do wypełnienia wszystkich ustawowych obowiązków dotyczących
czynnych podatników, czyli rejestracji dla potrzeb tego podatku,
prowadzenia ewidencji wymaganych przepisami ustawy, w tym
ewidencji sprzedaży i zakupu oraz składania deklaracji
podatkowych i rozliczania podatku.

Podatek VAT
Zwolnienie podmiotowe to takie zwolnienie, które dotyczy konkretnego
podatnika i związane jest z określonym limitem przychodów ze sprzedaży
ustalonym przez Ministra Finansów na dany rok podatkowy.
Na 2017 rok jest to kwota 200.000 zł. Od dnia w którym podatnik
przekroczy tę kwotę, utraci zwolnienie podmiotowe i od tego momentu do
cen sprzedaży będzie doliczał podatek VAT wg stawek właściwych dla
danego towaru lub usługi.

Podatek VAT
Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 5 ustawy o VAT, rolnicy
ryczałtowi, którzy zrezygnowali z przysługującego im
zwolnienia mogą dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze
zwolnienia ponownie z niego skorzystać, pod warunkiem
pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed
początkiem okresu rozliczeniowego (miesiąca bądź kwartału),
w którym rolnik będzie ponownie korzystał ze zwolnienia.

Podatek VAT – Faktura RR
W przypadku, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, a
sprzedawcą rolnik ryczałtowy sprzedaż powinna być
dokumentowana fakturą wystawioną nie przez sprzedawcę, ale
przez nabywcę towarów czy usług.
Nabywca dla udokumentowania takiej transakcji wystawia
fakturę oznaczoną jako "Faktura VAT RR". Wystawia się ją
w dwóch egzemplarzach i oryginał przekazuje dostawcy
(rolnikowi).

Podatek VAT – Faktura RR
Elementy, jakie powinna zawierać faktura RR:
1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
3) numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który
wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
4) datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
5) nazwy nabytych produktów rolnych;
6) jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
7) cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
8) wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
9) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
10) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
11) wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
12) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Podatek VAT – Faktura RR
Ponadto na fakturze VAT RR należy zamieścić oświadczenie dostawcy
produktów rolnych lub rolnika świadczącego usługi rolnicze
w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym,
zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1
pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług".
W kwocie należności natomiast należy uwzględnić wartość
zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 7% kwoty należnej netto.
Zwrot ten przysługuje rolnikowi ryczałtowemu, a dokonywany jest przez
nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych.

Dziękuję za uwagę
Monika Gondek

