
 Strona 1 z 3 

 

 KARTA USŁUGI  

Uzyskanie decyzji w sprawie opodatkowania dochodów z działów 
specjalnych produkcji rolnej. 

Co chcę załatwić? 
Uzyskać decyzję w sprawie opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji 
rolnej. 

Kogo dotyczy? 

Osób fizycznych, osiągających dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. 

Do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się: 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, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę 
jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza 
gospodarstwem rolnym. 

Co przygotować? 

Jeżeli upoważniłeś inną osobę do złożenia w Twoim imieniu deklaracji do wymiaru zaliczek 
na podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej przygotuj pełnomocnictwo 
dla tej osoby (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) oraz dowód zapłaty opłaty 
skarbowej od tego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód 
wniesienia opłaty skarbowej pełnomocnik dołącza do deklaracji. 

Informację o sposobie zapłaty opłaty skarbowej znajdziesz w części „Ile muszę zapłacić”. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Sporządź deklarację do wymiaru zaliczek na podatek dochodowy z działów specjalnych 
produkcji rolnej na formularzu PIT-6. 

Deklarację, którą chcesz złożyć w formie papierowej (osobiście w urzędzie lub przesłać 
pocztą) podpisz czytelnie. 

Ile muszę 
zapłacić? 

Złożenie deklaracji o rozmiarach i rodzajach zamierzonej produkcji w roku następnym jest 
nieodpłatne. 

Jeżeli działasz przez pełnomocnika – złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa podlega opłacie w 
wysokości 17 zł. 

Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy / Miasta właściwego ze względu na miejsce 
siedziby organu podatkowego, do którego do którego składasz pełnomocnictwo lub jego 
odpis lub przelewem na konto tego Urzędu, w tytule wpisując „opłata skarbowa za 
pełnomocnictwo / odpis pełnomocnictwa”. Opłatę skarbową może zapłacić również Twój 
pełnomocnik. 

Złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Deklarację do wymiaru zaliczek na podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji 
rolnej (PIT-6) musisz złożyć w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego. 

W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych w ciągu roku podatkowego, 
deklarację należy złożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności. 

Gdzie i w jaki 
sposób załatwię 
sprawę? 

Deklarację do wymiaru zaliczek na podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji 
rolnej: 

 złóż osobiście w siedzibie urzędu skarbowego, 
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 wyślij listownie na jego adres lub 

 przekaż elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje, dostępnego poprzez 
stronę https://www.podatki.gov.pl/.  

Deklaracja PIT-6 przekazywana w formie dokumentu elektronicznego powinna być 
uwierzytelniona przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tzn. podpisana za pomocą tzw. 
kwalifikowanego certyfikatu. 

Jeśli przebywasz za granicą, dokument możesz złożyć również w polskim urzędzie 
konsularnym. 

Co zrobi urząd?  Wydamy decyzję, w której ustalimy wysokość miesięcznej zaliczki na dany rok. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Decyzję wydamy w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji PIT-6, a w sprawach 
skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy od jej złożenia. 

Termin może zostać przedłużony, o czym powiadomimy Ciebie pisemnie, a jeżeli działasz 
przez pełnomocnika – Twojego pełnomocnika i wyznaczymy nowy termin na załatwienie 
Twojej sprawy. 

Jak się odwołać? 

Od decyzji określającej wysokość zaliczek na dany rok złóż odwołanie nie później niż w 
ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada 
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu na złożenie 
zażalenia uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

Informacje 
dodatkowe 

Należy pamiętać, że podmiotami opodatkowania podatkiem dochodowym są osoby 
fizyczne osiągające dochody. Z uwagi na fakt, że podatek dochodowy jest podatkiem 
osobistym, podatnikiem jest każda osoba prowadząca działy specjalne. Jest to szczególnie 
istotne dla małżonków, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej na zasadzie 
wspólności majątkowej małżeńskiej. W takim przypadku deklaracje do wymiaru zaliczek 
powinien złożyć oddzielnie każdy z małżonków i zadeklarować połowę zamierzonej przez 
małżonków produkcji w roku następnym. Podobna zasada obowiązywać będzie w 
przypadku prowadzenia działów specjalnych w formie spółki cywilnej. Każdy ze wspólników 
w swojej deklaracji winien wykazać rodzaj i rozmiar prowadzonych działów specjalnych 
wynikający z jego udziału w spółce. 

Normy szacunkowe ogłasza w drodze rozporządzenia Minister Finansów, zmieniając je 
corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji 
rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Jeśli po złożeniu deklaracji do wymiaru zaliczek na podatek dochodowy z działów 
specjalnych produkcji rolnej, na skutek różnych uwarunkowań, następują zmiany w 
produkcji dotyczące np. rozmiarów upraw jak i rodzajów prowadzonych działów 
specjalnych masz obowiązek zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w 
terminie 7 dni o: 

 zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji, 

 zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających 
całoroczny cykl produkcji, 

 rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych 
produkcji rolnej. Wszelkie zaistniałe zmiany w prowadzonej produkcji rzutować 
będą na wysokość dochodu rocznego ustalanego przy zastosowaniu norm 
szacunkowych. 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm 

https://www.podatki.gov.pl/
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szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2420); 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
1000 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty 
skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187, poz. 1330). 


