
UZASADNIENIE 
 

 
Stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), dochód z działów specjalnych produkcji 

rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy 

zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki 

produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. 

Obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. 

w  sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 

2420) określa normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 

obowiązujące w 2020 r. 

Celem wprowadzenia niniejszego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego 

w art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powołanym 

przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze 

rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w art. 24 ust. 4, 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”. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r. (M.P. poz. 469) ogłosił, iż wskaźnik 

cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 109,6 (wzrost cen 

o 9,6%). Dlatego też Minister Finansów, uwzględniając ww. wskaźnik ogłoszony przez Prezesa 

GUS dokonał w projektowanym rozporządzeniu zmian wysokości norm szacunkowych 

dochodu.  

Niniejsze rozporządzenie jest zatem wykonaniem upoważnienia zawartego w powołanym 

przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów 

z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, 

z późn. zm.), projekt rozporządzenia przekazany do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, 

został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

Projektowane rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. 

Materia regulowana przez projekt nie jest objęta prawem Unii Europejskiej (pozostaje w gestii 

państw członkowskich UE i nie podlega harmonizacji). 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z  późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów 

w zakresie działów: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (poz. 221), sporządzonym 

stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa, udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.  


