
USTALENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZY CZNYCH 
Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Osób fizycznych osiągających dochody z działów specjalnych 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, entomofagów, 
jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Deklaracja PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych 
produkcji rolnej. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 1) W Urzędzie Skarbowym - Sala Obsługi Klienta I piętro pokój 118. 
2) Ze strony internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. 

 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 1) Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm 
szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, 
określonych w załączniku nr 2, są obowiązani składać w terminie do dnia 20 stycznia roku 
podatkowego urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach                               
i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym. 

2) Podatnicy są obowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni 
o: 
a) stnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji, 
b) zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny 

cykl produkcji, 
c) rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej;                  

w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje, o których mowa w ust. 1, o rodzajach                       
i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.  

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 1) W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer, Sala Obsługi Klienta I piętro pokój 118                 
lub przesłać na adres Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer. Termin uważa się za zachowany, 
jeśli list nadany zostanie przed jego upływem, bądź w ostatnim dniu wyznaczonego terminu                   
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012r – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. 

2) W URZĘDOMATACH znajdujących się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer i Dzielnicy Wesoła 
3) Za pośrednictwem systemu e-deklaracje adres strony www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Naczelnik Urzędu Skarbowego powinien wniosek rozpatrzyć niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
miesiąca. Jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, wówczas termin może być 
przedłużony do 2 miesięcy. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Naczelnik Urzędu Skarbowego prowadzi postępowanie zmierzające do dokonania wymiaru podatku 
dochodowego w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Postępowanie podatkowe kończy się 
wydaniem decyzji ustalającej wysokość zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów 
specjalnych produkcji rolnej. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w sprawie wymiaru zaliczek na podatek 
dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika 
Urzędu Skarbowego. Odwołanie winno spełniać wymogi określone w art. 222 ustawy Ordynacja 
podatkowa, czyli zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego 
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Minister Finansów ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe zmieniając je corocznie                   
w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej , ogłaszanego przez 



Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. 
 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U.                 
z 2012r., poz. 361 z późn. zm.).  

2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.Dz. U. z 2015r., poz. 613                  
z poźn. zm.).  

3) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów 
specjalnych produkcji rolnej (wydawane corocznie). 

 


