
 

TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo Celna 
www.tax-duty.pl 

 

PODATEK DOCHODOWY OD DZIAŁALNOŚCI 
POZAROLNICZEJ – PROCEDURY, ROZLICZENIE  

Szanowni Państwo, 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, iż od dnia 1 stycznia 2018 roku ustawodawca usunął 

art. 17 ust. 1 pkt 4e) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, który przewidywał zwolnienia dla dochodów podatników z działalności 

pozarolniczej w części przeznaczonej na działalność rolniczą. 

Oznacza to, iż 2018 rok jest pierwszym rokiem kiedy wiele podmiotów musi prawidłowo 

skalkulować i zapłacić podatek dochodowy od działalności pozarolniczej. W szczególności 

powinna zostać dokonana prawidłowa alokacja kosztów wspólnych związanych zarówno z 

działalności rolniczą jak i pozarolniczą. 

Ewentualne nieprawidłowości mogą rodzić obowiązkiem dopłaty podatku oraz osobistą 

odpowiedzialnością z kodeksu karno-skarbowego. 

W przypadku potrzeby wsparcia Państwa rozliczeń podatkowych pozostajemy do dyspozycji. 

 

 
Współpracuje z Państwem w szczególności:  

 

 

KRZYSZTOF BUDASZ – PARTNER TAX & DUTY 

Doradca podatkowy, radca prawny, audytor 

 

 

Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu (specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (kierunek: prawo). Pracę zawodową rozpoczął w międzynarodowej 
spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług, podatku 
dochodowego od osób prawnych, procedurze administracyjnej i sądowo administracyjnej.  
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Wieloletnie  doświadczenie w występowaniu jako pełnomocnik przed organami administracji 
publicznej jak i sądami powszechnymi. Doświadczony specjalista w badaniach i przeglądach 
podatkowych, a także w udzielaniu wsparcia przy planowaniu optymalnych podatkowo struktur 
biznesowych. 
Realizuje projekty związane z analizą rynkowego charakteru transakcji oraz przygotowaniem 
dokumentacji podatkowych dla klientów krajowych i międzynarodowych. 
Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych m. in. dla Polskiej Izby 
Biegłych Rewidentów. Autor i współautor wielu publikacji, w tym „Wybrane aspekty opodatkowania 
VAT, Nowości i zmiany 2014/2015. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe” oraz „Podatek VAT w 
transakcjach wewnątrzwspólnotowych”. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu. 
 

ORAZ 

 

Piotr Jańczak – PARTNER TAX & DUTY 

Prawnik, doradca i ekspert podatkowy 

 

Wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie podatku dochodowego, podatku 

od towarów i usług, procedur podatkowych oraz procedur w zakresie postępowania przed sądami 

administracyjnymi oraz spraw karno-skarbowych. Zakres działania: sprawy procesowe – reprezentacja 

podatnika w charakterze pełnomocnika w licznych postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed 

organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej a także przed sądami administracyjnymi (w tym liczne 

postępowania kasacyjne przed NSA). Doświadczony fachowiec w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu 

prawa podatkowego. W ramach praktyki zawodowej – przeprowadzanie konsultacji oraz audytów 

podatkowych. 
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