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PRZEPISY. Działy specjalne produkcji rolnej – normy szacunkowe 
dochodu w 2022 roku

Dochód w normie
Normy szacunkowe dochodu 
z działów specjalnych produkcji 
rolnej są zmieniane co roku, 
w stopniu odpowiadającym 
wskaźnikowi wzrostu cen 
towarowej produkcji rolniczej. 
Ze względu na to, że wskaźnik 
cen towarowej produkcji rolnej 
w 2020 roku spadł w stosunku 
do roku 2019 i  wynosił 97,9 – 
od nowego zmniejszy się także 
wysokość norm szacunkowych 
produkcji rolnej.

Działy specjalne produkcji rolnej 
są odrębnym źródłem przychodów. 
Wynika to z  ustawy o  podatku do-
chodowym od osób fizycznych. Przy-
chód z działów specjalnych produkcji 
rolnej ustala się według zasad obo-
wiązujących dla pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej, jeżeli podatnik 
prowadzi księgi wykazujące te przy-
chody.

Przepisy mówią, że  jeżeli podatnik 
nie prowadzi ksiąg wykazujących 
przychody, dochód z  działów spe-
cjalnych produkcji rolnej ustala się 
przy zastosowaniu norm szacunko-
wych dochodu (ogłaszanych co roku 
w drodze rozporządzenia) z określo-
nej powierzchni upraw lub jednostki 
produkcji zwierzęcej.

Dwa sposoby 
rozliczania

Oznacza to, że przychody z działów 
specjalnych produkcji rolnej można 
rozliczać na dwa sposoby. Pierwszy –  
to rozliczenie na  podstawie księ-
gi przychodów i  rozchodów, gdzie 
dochodem (stratą) jest różnica po-
między przychodem z tytułu prowa-
dzenia tych działów, a poniesionymi 
kosztami uzyskania. Kwota ta jest po-
większona o wartość przyrostu stada 
zwierząt na koniec roku podatkowe-

go, w porównaniu ze stanem na po-
czątek roku i pomniejszona o wartość 
ubytków w tym stadzie w ciągu roku 
podatkowego.

Drugi sposób to rozliczenie na pod-
stawie norm szacunkowych. Dochód 
z  działów specjalnych produkcji 
rolnej (jeżeli podatnik nie prowa-
dzi ksiąg, ustala się przy zastosowa-
niu norm szacunkowych dochodu 
z  określonej powierzchni upraw lub 
jednostki produkcji zwierzęcej).

Normy co roku
Normy szacunkowe dochodu z dzia-
łów specjalnych produkcji rolnej są 
zmieniane co roku, w  stopniu od-
powiadającym wskaźnikowi wzrostu 
cen towarowej produkcji rolniczej. 
Ze względu na  to, że  wskaźnik cen 
towarowej produkcji rolnej w  2020 
roku spadł w stosunku do roku 2019 

i  wyniósł 97,9 – od nowego roku 
zmniejszy się także wysokość norm 
szacunkowych produkcji rolnej.
Resort finansów przygotował projekt 
rozporządzenia, które określa normy 
szacunkowe dochodu z działów spe-
cjalnych produkcji rolnej, obowią-
zujące w  2022 roku. Projekt został 
opublikowany 5 września na  stro-
nie Rządowego Centrum Legisla-
cji. Nowe rozporządzenie w sprawie 
norm szacunkowych ma wejść w ży-
cie 1 stycznia 2022 r.
Normy szacunkowe dochodu roczne-
go stosuje się do jednostek powierzch-
ni upraw lub innych jednostek rodza-
jów produkcji określonych w  „Tabeli 
rodzajów i  rozmiarów działów spe-
cjalnych produkcji rolnej oraz norm 
szacunkowych dochodu rocznego”.

Są jednak wyjątki. W przypadku:
•	  upraw w  szklarniach i  tunelach 

foliowych – normy liczymy 
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w zależności od 1 m2 powierzchni ogólnej, obli-
czanej według wewnętrznej długości ścian,

•	  upraw grzybów i ich grzybni – od 1 m2 powierzch-
ni zajętej pod te uprawy,

•	  wylęgarni drobiu – od 1 sztuki pisklęcia uzyskane-
go z wylęgu,

•	  zwierząt laboratoryjnych – od 1 sztuki sprzeda-
nych zwierząt – na  podstawie zawartych umów 
dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń 
naukowych, analiz i testów prowadzonych w labo-
ratoriach, a także kontroli procesów technologicz-
nych,

•	  hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 
15 lit. b-h tabeli – od 1 sztuki sprzedanych zwie-
rząt,

•	  hodowli ryb akwariowych – od 1 dm3 objętości 
akwarium, obliczonej według wewnętrznych dłu-
gości krawędzi.

W przypadku, gdy rozmiary działów specjalnych pro-
dukcji rolnej przekraczają wielkości określone w  ta-

Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego 
(obowiązujące w 2021 i zawarte w projekcie na 2022 r.)

Lp. Rodzaje upraw i produkcji
Jednostka powierzchni 
upraw lub rodzajów 
produkcji

Norma szacunkowa  
dochodu rocznego

2021                       2022

zł gr zł gr

1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:          

a) rośliny ozdobne 1 m2 13 15 12 87

b) pozostałe 1 m2 4 89 4 79

2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 3 00 2 94

3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:  

a) rośliny ozdobne 1 m2 9 80 9 59

b) pozostałe 1 m2 6 01 5 88

4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2  
powierzchni uprawowej

1 m2

5 64 5 52

5 Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:  

a) kurczęta 1 sztuka 18 18

b) gęsi 1 sztuka 1 47 1 44

c) kaczki 1 sztuka 39 38

d) indyki 1 sztuka 95 93

6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:  

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 74 3 66

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 11 3 04

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 06 2 02

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 85 3 77

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 16 37 16 03

f ) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)  1 sztuka 2 74 2 68

beli, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane z całej 
powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji 
w roku podatkowym.
Zdarza się, że w ciągu rocznego cyklu produkcji, na tej sa-
mej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których 
są ustalane różne normy szacunkowe dochodu. W takim 
przypadku dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się 
przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonal-
nie do  liczby miesięcy, w  których była prowadzona taka 
uprawa. Wliczamy w  to okres przygotowania do  zapro-
wadzenia tej uprawy. Podobną zasadę stosuje się również 
w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku prowa-
dzenia działów specjalnych produkcji rolnej.
W nieogrzewanych szklarniach stosuje się normę roczną 
bez względu na okres i rodzaj prowadzonej uprawy.
źródła: Komunikat Prezesa GUS z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towaro-

wej produkcji rolniczej w 2020 r. – Monitor Polski rok 2021 poz. 511

projekt rozporządzenia z 17 sierpnia 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regio-

nalnej w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Krystyna Wojtyto DODR, PZDR Chojnów
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Lp. Rodzaje upraw i produkcji
Jednostka powierzchni 
upraw lub rodzajów 
produkcji

Norma szacunkowa  
dochodu rocznego

2021                       2022

zł gr zł gr

7 Wylęgarnie drobiu:  

a) kurczęta 1 sztuka 01 01

b) gęsi 1 sztuka 10 10

c) kaczki 1 sztuka 02 02

d) indyki 1 sztuka 10 10

8 Zwierzęta futerkowe:  

a) lisy i jenoty od 1 samicy 
stada podstawowego

51 83 50 74

b) norki powyżej 2 sztuk samic  
stada podstawowego

22 79 22 31

c) tchórze powyżej 2 sztuk samic  
stada podstawowego

17 63 17 26

d) szynszyle powyżej 2 sztuk samic  
stada podstawowego

26 94 26 37

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic  
stada podstawowego

od 1 samicy stada  
podstawowego

6 21 6 08

f) króliki powyżej 50 sztuk samic 
 stada podstawowego

od 1 samicy stada  
podstawowego

6 21 6 08

9 Zwierzęta laboratoryjne:  

a) szczury białe 1 sztuka 16 16

b) myszy białe 1 sztuka 02 02

10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3  38 37

11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 76 3 68

12 Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek 1 m2  225 55 220 81

13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy  
roślin żywicielskich

1 m2 
187 93 183 98

14 Hodowla dżdżownic – powierzchnia  
łoża hodowlanego

1 m2 
93 97 92 00

15 Hodowla i chów innych zwierząt  
poza gospodarstwem rolnym:

 

a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 375 85 367 96

b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 78 97 77 31

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk  
(z wyjątkiem opasów)

1 sztuka
41 31 40 44

d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 47 00 46 01

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 18 80 18 41

f ) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 7 53 7 37

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 11 28 11 04

h) konie rzeźne 1 sztuka 563 80 551 96

i) konie hodowlane 1 sztuka stada  
podstawowego

451 07 441 60

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwa-
rium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3 
1 69 1 65

k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada  
podstawowego

50 76 49 69

l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada  
podstawowego

18 80 18 41


