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Za rękodzieło rozumiemy – wyrób 
wytworzony w sposób nieprzemysłowy 
(czyli wytworzony ręcznie), posiadający 
walory artystyczne, najczęściej 
zawierający motywy typowe dla kultury, 
w której powstał, 

     ale… 

jest to rozumienie w języku potocznym, 
natomiast nie ma definicji rękodzieła w 
sensie prawnym, 

     czyli… 

dla rozpoznania wszelkich obowiązków - 
podatkowych i nie tylko - potrzebne jest 
przypisanie rękodzielnictwa do takiej 
aktywności, o jakiej przepisy prawa 
mówią.  

A przepisy prawa podatkowego w 
pierwszej kolejności mówią, że źródłem 
przychodów jest m. innymi:  

• działalność wykonywana osobiście,  
• działalność gospodarcza, 
• sprzedaż rzeczy. 
 
A także, że … 
dochody osiągnięte w ramach tych 

aktywności podlegają opodatkowaniu. 
   
czyli… 
 jeżeli w ramach jakiejś aktywności 

pojawi się „złotówka” przychodu, 
tam też pojawia się  obowiązek 
podatkowy w podatku dochodowym 
(także  inne obowiązki) 

ustawy o podatku 
dochodowym 



Sprzedaż – czyli co i gdzie 
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Sprzedaż obejmuje m. in.: 
• sprzedaż wyrobów własnych o statusie wyrobu 

artystycznego (czyli unikatowe dzieło artystyczne, np. 
obraz, rzeźba), 

• sprzedaż wyrobów własnych z zakupionych 
materiałów (czyli bardzo szeroki asortyment, np. art. 
spożywcze, ozdoby, odzież, wyposażenie domu, itd.), 

• sprzedaż towarów uprzednio zakupionych (np. handel 
art. spożywczymi), 

• sprzedaż usług (np. korepetycje, naprawy), 
• sprzedaż wyrobów własnych ze swoich upraw roślin 

lub hodowli zwierząt (art. spożywcze i inne, np. 
ozdoby z roślin), 

• sprzedaż swoich rzeczy osobistych lub innych rzeczy 
ze swojego majątku (np. używanych) 

czyli… 

nie ma odrębnej kategorii dla rękodzieła.  

Nie ma znaczenia gdzie ta 
sprzedaż jest dokonywana – 
zasady są takie same.  
 
 
czyli… 
może to być (na przykład) 
sprzedaż: 
• w domu lub innym miejscu 

wytworzenia towaru lub 
świadczenia usługi, 

• w sklepie stacjonarnym, 
• na festynie wiejskim, 
• na targowisku, 
• przez internet. 



Sprzedawca – czyli kto 
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Sprzedawca to ten, kto zarobkowo, w swoim imieniu 
sprzedaje towary lub świadczy usługi (bez znaczenia w jakim 
miejscu, czyli także na festynie). 
 
Sprzedawca jest rozpoznawany podmiotowo – czyli dla 
różnych obowiązków wynikających z przepisów prawa – w 
zależności od tego, jak jest zorganizowany, 
czyli… 
może to być: 
• osoba fizyczna (np. rolnik,  przedsiębiorca, twórca, 

zleceniobiorca, zwykła osoba fizyczna),  
• osoba prawna (np. spółka z o.o., fundacja, 

stowarzyszenie - w tym Oddział Straży Pożarnej, gmina, 
kościół), 

• jednostka nie mająca osobowości prawnej (np. 
Koło Gospodyń Wiejskich, komitet do spraw np. budowy 
pomnika, wspólnota mieszkaniowa)  

Czyli… 
ten, kto dokona 

sprzedaży: 
• zostanie przypisany do 

jakiejś grupy,  
• obciążą go obowiązki 

podatkowe właściwe 
dla tej grupy, 

• podlega licznym innym 
regulacjom ogólnym 
(np. sanitarno-
epidemiologicznym, 
ekologicznym, 
ubezpieczeniowym)  



A co to ma wspólnego z festynem wiejskim? 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez  dr inż. Urszulę  Romaniuk. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Najczęściej zadawane 
pytania:  
 
1)jak opodatkować 
wiejski festyn? 

 
2)czy są zwolnienia  
podatkowe i dla kogo? 
 

Odpowiedź 1:  
w rozumieniu prawnym i podatkowym nie ma takiej 
jednostki jak „wiejski festyn”, który można byłoby 
opodatkować w całości, 
a to oznacza, że osobnym podatnikiem jest każdy 
podmiot, który na festynie sprzedaje towar lub usługę, 
a to oznacza, że rozpoznanie, jakie obowiązki 
(podatkowe i inne)  spoczywają na sprzedającym – zależy 
od tego kim jest i co sprzedaje.   
 
Odpowiedź 2:  
zwolnienia podatkowe są, ale w zależności od tego 
kto sprzedaje i co sprzedaje, 
prawo do zwolnienia przysługuje, lecz tylko po 
spełnieniu dodatkowych warunków. 



Jakie są podatki  
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Podatki dochodowe Podatki majątkowe i pozostałe 

1 podatek dochodowy od osób prawnych 11 podatek od niektórych instytucji 
finansowych  

2 podatek dochodowy od osób fizycznych 12 opłata skarbowa  

3 podatek tonażowy 13  podatek od spadków i darowizn 

4 specjalny podatek węglowodorowy  14 podatek od czynności cywilnoprawnych 

5 zryczałtowany podatek od produkcji 
okrętowej  

15 podatek rolny 

Podatki obrotowe 16 podatek leśny 

6 podatek od handlu detalicznego Podatki i opłaty lokalne 

7 podatek od wydobycia niektórych kopalin 17 podatek od nieruchomości 

8 podatek od towarów i usług VAT 18 podatek od środków transportowych 

9 podatek akcyzowy 19 opłata targowa 

10 podatek od gier 20 opłata reklamowa  

21 opłata miejscowa 

22 opłata uzdrowiskowa 

23 opłata od posiadania psów 



Najważniejsze podatki, jakie mogą obciążyć 
sprzedającego i organizatora festynu  

(na festynie wiejskim i poza nim) 
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Podatki dochodowe 
1) podatek dochodowy od osób prawnych 
2) podatek dochodowy od osób fizycznych 
  
 (w zależności od tego, czy 
 sprzedający lub organizator jest 
 osobą prawną, czy fizyczną) 
 
Podatki obrotowe 
3) podatek od towarów i usług VAT 
4) podatek akcyzowy 
5) podatek od gier 
 
Podatki i opłaty lokalne  
6) opłata targowa  
 (jeżeli sprzedaż dokonywana jest na 
 gruncie gminy lub miasta)  

Czyli… 
 można być podatnikiem 

kilku podatków 
równocześnie 

 
 
A przy tym… 
 zarówno organizator 

festynu, jak i każdy 
sprzedający na festynie  
jest ODRĘBNYM 
podatnikiem 



Uwaga - podatki to nie wszystkie obowiązki 
publicznoprawne   
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Wybrane obowiązki związane ze sprzedażą i jej organizacją na festynie: 
• zezwolenia, w tym 
 - na sprzedaż alkoholu (urząd gminy), 
 - na loterię fantową (urząd celno-skarbowy, jeżeli np. pula nagród przekracza kwotę 

bazową (na 2018 r. w wys. 4474,00 zł) 
• opłaty, w tym: 
 - za zorganizowanie loterii fantowej (urząd celno-skarbowy, jeżeli np. pula nagród 

przekracza kwotę bazową), 
 - za publiczne odtwarzanie muzyki (np. ZAiKS), 
• zawiadomienie o organizowaniu loterii fantowej (urząd celno-skarbowy, jeżeli pula 

nagród nie przekracza kwoty bazowej), 
• zgłoszenie zbiórki publicznej (e-zgłoszenie, zbiórka  bez opłat i bez zezwolenia),  
• zapewnienie bezpieczeństwa, 
• przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, w tym: 
 - dotyczących zgromadzeń (festyn), 
 - dotyczących produkcji art. spożywczych 



I. Pierwszy podatek – podatek dochodowy od: 
 - sprzedawcy – osoby fizycznej, 
 - sprzedawcy – osoby prawnej, 
 - sprzedawcy – jednostki nie mającej 
   osobowości prawnej 
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Sprzedawca – osoba fizyczna  
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 Sprzedawca sprzedaje we własnym imieniu wyroby 
własne o statusie wyrobu artystycznego (czyli unikatowe 
dzieło artystyczne, np. obraz, rzeźba, wiersz) 

 

Wówczas nie jest to działalność gospodarcza: 
• są to przychody z osobiście wykonywanej działalności 

artystycznej, 
• koszty są wyliczane jako 50% przychodów uzyskanych ze 

sprzedaży dzieł artystycznych i pomniejszonych o składkę 
na ubezpieczenie społeczne (jeśli jest płacona), roczna 
kwota kosztów nie może przekroczyć 85 528 zł, 

• podstawa opodatkowania to dochód (przychody minus 
koszty) pomniejszony o odliczenia na zasadach ogólnych, 

• zaliczki miesięczne na podatek – do 20. następnego m-ca, 
• podatek na zasadach ogólnych, wg skali (18% / 32%),  
• deklaracja roczna  PIT-36 

 
 

Uwaga:  
ważna jest kwalifikacja dzieła 

artystycznego, bo może 
ona być przedmiotem 
sporu z organem 
podatkowym w razie 
kontroli 

 
Przykład: Dziełem 

artystycznym nie jest: 
- biżuteria składana z 

części, 
- wyrób dziewiarski, 
- kroszonka wielkanocna. 
- aniołek z masy solnej 
 
  

1 
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Wariant 1: 
Rejestruje się jako przedsiębiorca i dokonuje sprzedaży 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W 
podatku dochodowym ma do wyboru jedną z trzech form: 
- zasady ogólne 
- ryczałt ewidencjonowany 
- kartę podatkową 
Każda z tych form rządzi się swoimi zasadami, na 
podstawie których wylicza się podatek. Jest to działalność 
profesjonalna, obciążona licznymi wymogami i regułami. 

 

Wariant 2:  
 
Od 30.04.2018 r. 

możliwe jest 
wykonywanie tzw. 
działalności 
nierejestrowej – 
która nie jest 
działalnością 
gospodarczą 

 
          (następny slajd) 
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 Sprzedawca sprzedaje we własnym imieniu wyroby własne z zakupionych 
materiałów (czyli bardzo szeroki asortyment, od art. spożywczych, aż po 
specjalistyczne produkty) – bez wzgl na to gdzie tej sprzedaży dokonuje (także na 
festynie wiejskim) 

Wówczas są dwie możliwości: 
 
 



Sprzedawca – osoba fizyczna  
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Wówczas: 
• nie ma obowiązku rejestracji ani zgłoszenia, 
• nie ma obowiązku ubezpieczenia społecznego, 
• prowadzi się uproszczoną ewidencję sprzedaży 

(zeszyt) z podsumowaniem każdego m-ca, 
• przychód ze sprzedaży odrębnie dla każdego m-ca 

nie może przekroczyć 50% min. wynagrodzenia, czyli 
w 2018 r. – nie może przekroczyć kwoty 1 050 zł, 

• jeżeli ww. kwota zostanie przekroczona – wystąpi 
obowiązek rejestracji dz. gospodarczej, 

• nie ma obowiązku uiszczania zaliczek na podatek, 
• należy gromadzić dokumenty kosztowe, gdyż 

podstawa opodatkowania to dochód (przychody 
minus koszty), 

• dochód wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-36 (w 
pozycji „inne źródła”) 

• podatek wg skali na zasadach ogólnych (18% / 32%) 

Uwaga:  
1) Tylko dla osoby, która przez 

ostatnich 60 m-cy nie prowadziła 
dz .gospodarczej  

2) Sprzedaż niektórych towarów i 
świadczenie niektórych usług nie 
może być prowadzona w ten 
sposób – dotyczy to towarów i 
usług, które nie mogą korzystać 
ze zwolnienia w VAT, np. sprzedaż 
biżuterii z metali szlachetnych, 
elektroniki, napojów 
alkoholowych, wyrobów 
tytoniowych, usługi prawnicze, 
itd,. 

Pozostałe towary i usługi – bez 
ograniczeń, jedynie z limitem 
kwotowym. 
 
 
 następny slajd 

 
 

2 
Działalność nierejestrowa – która nie jest działalnością gospodarczą 
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Wariant 1: 
Rejestruje się jako przedsiębiorca i dokonuje sprzedaży 
towarów lub usług w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. W podatku dochodowym ma do wyboru 
jedną z trzech form: 
- zasady ogólne 
- ryczałt ewidencjonowany 
- kartę podatkową 
Każda z tych form rządzi się swoimi zasadami, na 
podstawie których wylicza się podatek. Jest to działalność 
profesjonalna, obciążona licznymi wymogami i regułami. 

 

Wariant 2:  
 
Od 30.04.2018 r. 

możliwe jest 
wykonywanie tych 
aktywności w ramach 
tzw. działalności 
nierejestrowej – która 
nie jest działalnością 
gospodarczą 

 (omówiona wyżej) 

3 
Sprzedawca:  
 sprzedaje we własnym imieniu towary uprzednio zakupione  
      (np. handel art. spożywczymi), 
 wykonuje i sprzedaje swoje usługi (np. korepetycje, naprawy), 
 – bez wzgl. na to gdzie tej sprzedaży dokonuje (także na festynie wiejskim) 
Tu  też są dwie możliwości – analogicznie, jak przy sprzedaży wyrobów własnych 
 
 

4 
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Wówczas: 
• nie jest to działalność gospodarcza 
• należy zgłosić naczelnikowi urzędu 

skarbowego zamiar prowadzenia tej 
aktywności,  

• należy prowadzić uproszczoną 
ewidencję sprzedaży (z 
podsumowaniem przychodów), 

• forma opodatkowania do wyboru:  
 - zasady ogólne przy zwolnieniu 

pierwszych 20 tys. zł przychodu, 
 - lub podatek zryczałtowany 2% od 

sprzedaży 
 
 
 

 Sprzedawca sprzedaje we własnym imieniu wyroby własne z przetworzonych 
w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych 

5 

Warunki: 
• sprzedaż może być wykonywana wyłącznie 

na rzecz os. fizycznych nie prowadzących 
dz. gospodarczej, 

• nie zatrudnia się pracowników 
• sprzedaż odbywa się wyłącznie w 

miejscach wytworzenia (w domu) albo na 
targowiskach (festynach),  

• ilość własnych roślin lub zwierząt  stanowi 
co najmniej 50% sprzedawanego produktu 
(z wyłączeniem wody) 

• i kilka innych… 
Uwaga: konieczne spełnienie warunków 

SANEPiDU dot. przetwarzania żywności 



Sprzedawca – osoba fizyczna  

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez  dr inż. Urszulę  Romaniuk. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Czyli … jest to tzw. sprzedaż okazjonalna. 

 

Wówczas: 
• nie jest to działalność gospodarcza 
• nie prowadzi się ewidencji, 
• nie podlega opodatkowaniu. 
Ale… 
• jeżeli sprzedaż rzeczy nastąpiła przed upływem 6 m-cy 

– licząc od końca m-ca tego, w którym nastąpiło nabycie – 
dochód z transakcji podlega opodatkowaniu wg zasad 
ogólnych (do wykazania w rocznym zeznaniu 
podatkowym, stawka 18% / 32%), 

• dochód to przychód minus koszt nabycia i minus nakłady 
poniesione na tę rzecz 

 Sprzedawca sprzedaje we własnym imieniu swoje rzeczy osobiste lub inne 
rzeczy ze swojego majątku (np. używane) 
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Uwaga:  
organ podatkowy może 
oceniać, czy taka 
sprzedaż ma znamiona 
działalności 
gospodarczej, 
szczególnie wówczas gdy 
uzyskiwane są przychody 
dużych rozmiarów, o 
dużej częstotliwości np. 
przy sprzedaży 
samochodów 



Sprzedawca – osoba prawna  

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez  dr inż. Urszulę  Romaniuk. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Przykładowe osoby prawne: 
gmina, spółka z o.o., fundacja, stowarzyszenie, kościół, Ochotnicza Straż Pożarna 
 

 

Osoba prawna sprzedaje we własnym imieniu towary i usługi i podlega 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT 
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Najczęstsze pytania: 
1) Czy Straż Pożarna  ma osobowość prawną – to zależy, bo : 
 - nie, gdy jest to oddział, wówczas osobowość ma centrala (stowarzyszenie) w Warszawie, a 
oddział jest tylko częścią tej osoby prawnej 
-  tak, jeśli się wyodrębni, wówczas jest odrębnym stowarzyszeniem lub inną forma 
organizacyjną 
2) Czy kółko parafialne ma osobowość prawną - to zależy, bo: 
- nie, gdy jest częścią kościoła, 
- nie, jeśli się wyodrębni, bo wówczas jest jednostką nie mającą osobowości prawnej 
3) Czy szkoła ma osobowość prawną - to zależy, bo: 
    - nie, jeśli jest jedn. budżetową (np. szkoła gminna),  
    - tak, jeśli jest spółką z o.o.,   
    - nie, jeśli prowadzą ją przedsiębiorcy osoby fizyczne, bo to oni są podatnikami. 
 
 
 

to zależy… 



Sprzedawca – jednostka nie mająca 
osobowości prawnej 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez  dr inż. Urszulę  Romaniuk. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Przykładowe jednostki nie mające osobowości prawnej: 
Koło Gospodyń Wiejskich, kółko parafialne (jeśli się wyodrębni z kościoła), komitet ds. 
budowy pomnika, stowarzyszenie zwykłe, np. miłośników wsi, inne jednostki działające 
na rzecz lokalnych społeczności 
 
 
 
 
 

 

Jednostka nie mająca osobowości prawnej sprzedaje we własnym imieniu 
towary i usługi i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
prawnych CIT 
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Najczęstsze pytanie: 
1) Czy jednostki nie mające osobowości prawnej mogą prowadzić działalność 
gospodarczą – tak, ale to zależy, bo: 
• Koła Gospodyń Wiejskich – tak, jeżeli ujmie to w regulaminie, zarejestrowanym w 

organizacji rolniczej, 
• stowarzyszenie zwykłe – nie, 
• inne organizacje – tak, jeżeli przepisy pozwalają na ich rejestrację i nie sprzeciwia się 

temu żadna ustawa 
 

 
 

to zależy… 



Najważniejsze pytanie – czy sprzedawca 
będący osobą prawną lub jednostką nie mającą 

osobowości prawnej może skorzystać ze 
zwolnienia z podatku dochodowego 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez  dr inż. Urszulę  Romaniuk. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Tak, ale to zależy od spełnienia warunków, w tym: 
 
• dochód zostanie przeznaczony na cele społecznie użyteczne (tylko te wymienione w 

ustawie o CIT, np. kultura, oświata, cele charytatywno-opiekuńcze, itd.), 
• te cele musza być wymienione  w regulaminie jednostki (np. w regulaminie Koła 

Gospodyń Wiejskich)  
• są wyłączenia, gdyż ze zwolnienie nie korzysta np. dochód ze sprzedaży  alkoholu, 

tytoniu, elektroniki albo wytworzonej biżuterii z metali szlachetnych (złoto, srebro)  
 

Uwaga: jest to zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe, czyli nie tylko „kto”,  
              lecz także „co” wytworzył i sprzedaje 
 
 
 

to zależy… 



 II. Drugi podatek – VAT  

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez  dr inż. Urszulę  Romaniuk. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

VAT: 
• w działalności gospodarczej (obrót 

profesjonalny) 
• obowiązkowo po przekroczeniu 200.000 

zł obrotu rocznie (w proporcji do liczby 
dni w roku prowadzenia działalności), 
albo z wyboru (już poniżej tej kwoty), 

• obowiązkowo przy sprzedaży 
niektórych towarów (np. alkoholu, 
biżuterii, towarów akcyzowych) 

Ale… 

Organy podatkowe  mogą ocenić, że dana 
działalność jest działalnością gospodarczą, 
mimo, że nie jest zarejestrowana 

Kasa fiskalna:  

• obowiązkowa w działalności 
gospodarczej po przekroczeniu 
20.000 zł uzyskanych ze sprzedaży 
wykonywanej na rzecz osób nie 
prowadzących działalności 
gospodarczej  

 

Ale… 

są wyjątki na „+” i na „-”,  

np. obowiązkowa przy sprzedaży 
wyrobów alkoholowych, bez wzgl. 
na wielkość sprzedaży 

  

 



III. Trzeci podatek – akcyza od wyrobów 
alkoholowych własnej produkcji  

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez  dr inż. Urszulę  Romaniuk. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Akcyza : 
• akcyzę płaci producent lub osoba 

sprowadzająca towar akcyzowy na 
teren RP 

• wytwarzanie i sprzedaż alkoholu 
(piwo, wino, alkohole %) jest 
uważane za działalność 
gospodarczą, 

• nie ma znaczenia mała ilość produkcji 
i sprzedaży, gdyż uzyskanie 
„złotówki” przychodu określa status 
producenta, 

• mieszanie soku z alkoholem uważa 
się za produkcję  (tu: nalewki) 

 

Czyli… 
Obowiązki podatkowe to: 
-  podatek akcyzowy (bez wzgl. na 

ilość) należny od producenta  lub 
importera 

-  podatek VAT (bez względu na 
 wielkość obrotu, 

- podatek dochodowy 
- kasa fiskalna 
  
Uwaga dla winiarzy: stawka akcyzy 

na wino wynosi 158,00 zł od 100 l 
gotowego wyrobu. 

Uwaga dla smakoszy: wytworzenie 
na  potrzeby własne nie jest objęte 
akcyzą 

 



IV. Czwarty podatek – opłata targowa 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez  dr inż. Urszulę  Romaniuk. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Kto pobiera opłatę targową:  gmina  
Kto ustala wielkość stawki: rada gminy 
w uchwale 
 
Ale… 
zgodnie z ustawą o podatkach i 
opłatach lokalnych, max stawka (na 
2018 r.) :  765,94  zł dziennie  
 
Czy możliwe obniżenie lub 
zwolnienie: tak, decyduje rada gminy 
w uchwale (stawka może być nawet 0 zł) 

 

Kto płaci: 
każdy, kto dokonuje sprzedaży na terenie 
gminy , z wyłączeniem: 
• sprzedaży w budynkach   
• sprzedaży dokonywanej przez osobę,    

która płaci podatek od nieruchomości 
za dany teren 

 
Czy możliwa zapłata przez 
organizatora festynu w imieniu 
sprzedającego: 
• nie, bo to sprzedający jest 

podatnikiem, a opłatę targową 
pobiera się niezależnie od zapłaty za 
urządzenie stoiska  lub za inne usługi 

 



V. Zezwolenie na sprzedaż piwa na festynie 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez  dr inż. Urszulę  Romaniuk. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Kto może sprzedawać piwo na festynie: 
• przedsiębiorca, który ma z gminy (ogólne) 

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
(w tym piwa), 

• Oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, którego 
centrala w Warszawie ma zezwolenie ogólne 

Co jest wymagane: 
• dodatkowe jednorazowe zezwolenie z gminy na 

sprzedaż w miejscu festynu, (tylko na 2 dni) 
 

Ale… 
Piwo to napój alkoholowy, więc:  
• podatek VAT (bez względu na wielkość obrotu), 
• podatek dochodowy 
• kasa fiskalna, bez względu na wielkość obrotu 
 

 

Jaka opłata: 
• opłata za jednorazowe 

zezwolenie (na 2 dni) w 
wysokości  1/12    z 
525 zł  

 (za prawo  sprzedaży 
napojów zawierających do 
4,5% alkoholu oraz piwa)  

 
 
 

 

 

 

 

 



VI. Loteria fantowa - niespodzianki podatkowe, 
czyli jak bezpiecznie organizować loterię 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez  dr inż. Urszulę  Romaniuk. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Uwaga:  
Obowiązki organizatora loterii 
fantowej zależą od tego: 
• kim jest (osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna 
niemające osobowości prawnej lub 
organizacja pożytku publicznego) 

•  jaka jest wartość  puli 
wygranych (czy przekracza kwotę 
bazową, która na 2018 r. wynosi 
4474,00 zł)  

•  czy spełnił inne warunki 
 

Uwaga: 
• loteria fantowa jest grą 

hazardową  
• zasady dotyczą wszystkich loterii  

fantowych, bez względu na to, gdzie 
się odbywają (np. festyn, szkoła, 
przedszkole, dom) 

• uzyskane środki muszą być 
przeznaczone na cele społecznie 
użyteczne 

• wysokie kary z ustawy karnej 
skarbowej za organizowanie loterii 
fantowej bez zgłoszenia lub 
zezwolenia (dla organizatora i dla 
uczestników) 

 
 
 
 
 

 



VI. Loteria fantowa - niespodzianki podatkowe, 
czyli jak bezpiecznie organizować loterię 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez  dr inż. Urszulę  Romaniuk. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

WERSJA 1: wystarczy zgłoszenie w  
urzędzie celno-skarbowym, jeżeli: 

• loterię fantową organizuje osoba 
fizyczna, osoba prawna (np. gmina) 
lub jednostka organizacyjna 
niemająca osobowości prawnej (np. 
Koło Gospodyń Wiejskich)  

• wartość puli wygranych nie 
przekracza 4 474,00 zł (kwota na 
2018 r.) 

• nagrody to min. 30% łącznej ceny 
losów, w więc w 2018 r. cena losów 
to max 14 913,33 zł  

• zgłoszenie min. 30 dni przed loterią 
Wówczas: 
• nie ma opłaty, 
•  nie ma podatku od gier 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

WERSJA 2: wystarczy zgłoszenie w  
urzędzie celno-skarbowym, jeżeli: 

•  loterię fantową organizuje organizacja 
pożytku publicznego  

•  wartość puli nie przekracza 67 110,00 zł 
(kwota na 2018 r.) 

•  cena losów to max. 223 700 ,00 zł  
•  zgłoszenie min. 30 dni przed loterią 
Wówczas: 
• nie ma opłaty, 
• nie ma podatku od gier  

WERSJA 3: konieczne zezwolenie z 
urzędu celno-skarbowego, gdy nie spełnione 
ww. warunki (co do podmiotu lub wartości). 
 Wówczas: 
- jest opłata, 
- jest podatek od gier (10%) 



Skąd czerpać wiedzę i informację  
- przydatne adresy 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał opracowany przez  dr inż. Urszulę  Romaniuk. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
 
http://finanse.mf.gov.pl – strona Ministerstwa Finansów,  
http://mf.gov.pl – strona Ministerstwa Finansów,  
http://sip.mf.gov.pl/ - interpretacje 
http://gofin.pl/ - portal księgowego 
http://infor.pl/  - portal księgowego 
http://isap.sejm.gov.pl/ - akty prawne 
 
dzienniki: Gazeta Prawna, Rzeczpospolita 
 
 
 



Dziękuję za uwagę  

 
Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie ksow.pl 
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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Materiał opracowany przez  dr inż. Urszulę  Romaniuk. 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 


