Urząd Skarbowy we Włoszczowie
Karta informacyjna
Postępowanie w sprawie ustalenia zobowiązania
podatkowego w podatku dochodowym od osób
fizycznych z tytułu prowadzenia działów
specjalnych produkcji rolnej

KI-008/1
Obowiązuje od
20.03.2018r.

Zachęcamy do korzystania z usług Portalu Podatkowym, w którym znajdują się informacje dotyczące
poszczególnych podatków oraz formularze deklaracji interaktywnych (w zakładce e-Deklaracje), które
mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony: www.finanse.mf.gov.pl

Co chcę załatwić?

Kogo dotyczy?

Jakie dokumenty muszę
wypełnić?

Zgłosić prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

1. Osób fizycznych uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej;
2. Działami specjalnymi produkcji rolnej dla celów podatku dochodowego od osób
fizycznych są:
- uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych pow. 25m
- 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;
- hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.
Deklarację PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów
z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm
szacunkowych dochodu.
Druki do pobrania:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit

Wymagane dokumenty
(załączniki)

Nie występują.

Wymagane opłaty

Nie występują.

Termin złożenia
dokumentów

1. Podatnicy kontynuujący prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej są
zobowiązani do złożenia deklaracji PIT-6 w terminie do 20 stycznia roku
podatkowego.
2. Podatnicy rozpoczynający w ciągu roku podatkowego prowadzenie działów
specjalnych produkcji rolnej winni złożyć deklarację PIT-6 w terminie 7 dni od dnia
rozpoczęcia działalności.

* Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

Jak można załatwić
sprawę?

1. Przesyłając wypełnioną deklarację drogą elektroniczną za pośrednictwem
portalu podatkowego: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit
2. Przesyłając pobraną i wypełnioną deklarację na adres Urzędu Skarbowego we
Włoszczowie: 29-100 Włoszczowa ul. Wiśniowa 10, za pośrednictwem operatora
pocztowego.
3. W siedzibie Urzędu Skarbowego we Włoszczowie – sala obsługi podatników:
- poniedziałek:
7:30 - 18:00
- wtorek – piątek: 7:30 - 15:30.

Jaki jest czas realizacji?

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż
w ciągu 2 miesięcy.

Sposób załatwienia
sprawy

Organ podatkowy wydaje decyzję, w której ustala wysokość zaliczek na podatek
dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak się odwołać?

Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach za
pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie. Odwołanie
powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
żądanie.

Informacje dodatkowe

Akty prawne

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązani ponadto
do zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:
1) zaistnieniu zmian w prowadzeniu produkcji w stosunku do podanej
w deklaracji PIT-6;
2) zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego eksploatacji obiektów
umożliwiających całoroczny cykl produkcyjny;
3) w przypadku zgłoszenia upraw w szklarniach, tunelach foliowych ogrzewanych,
uprawy grzybów, roślin in vitro lub hodowli entomofagów, prowadzonych
sezonowo, należy w złożonym PIT-6 oprócz wielkości i rodzaju produkcji, określić
czasookres trwania tej produkcji ( przewidywany czas produkcji obejmuje także
okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy ).
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób
fizycznych ( t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 200 ze zm.).

* Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

