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Warszawa, dnia 01 lutego 2019 r.

W związku z docierającymi do Ministerstwa Finansów sygnałami, że członkowie powstałych w 
grudniu 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. 
U. poz. 2212), kół gospodyń wiejskich, otrzymują w urzędach skarbowych informacje, iż koła te 
zobowiązane są do złożenia zeznania i wpłaty podatku dochodowego za 2018 r. do 31.03.2019 r., 
Ministerstwo Finansów przypomina, że koła gospodyń wiejskich mogą wydłużyć rok podatkowy 
i złożyć zeznanie podatkowe i wpłacić podatek dochodowy w terminie do dnia 31 marca 2020 r. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, ze zm.), dalej ustawa o CIT, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem 
ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w 
umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych 
podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem 
podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. 

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o CIT, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, 
pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego 
albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych 
miesięcy kalendarzowych. 

Jak stanowi art. 8 ust. 2a ustawy o CIT, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w 
drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem 
kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca 
roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. 

Z powyższego wynika, że KGW powstałe na mocy ukgw (tj. po dniu 28 listopada 2018 r.) mogą 
skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego przewidzianego w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o CIT pierwszy 
rok podatkowy KGW może zakończyć się 31 grudnia 2019 r. (o ile będą one kontynuować 
działalność). 

W konsekwencji wydłużenia roku podatkowego do dnia 31 grudnia 2019 r., KGW powinny  
złożyć, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, zeznanie podatkowe CIT-8 za pierwszy rok 
działalności w terminie do dnia 31 marca 2020 r.
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Zaznaczyć tu należy, że wydłużenie roku podatkowego nie wymaga podejmowania żadnych 
działań ze strony podatnika, w szczególności informowania o tym wyborze właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego.

Ponadto Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że ustawa o kołach gospodyń wiejskich 
wprowadziła w art. 17 ust. 1 pkt 39a ustawy o CIT - dedykowane zwolnienie z dochodów 
przeznaczonych na cele statutowe dla KGW.

Ustawa ta przewiduje również możliwość skorzystania przez KGW z uproszczonej ewidencji 
przychodów i kosztów. Sposób prowadzenia oraz warunki jakim powinna odpowiadać ta 
ewidencja zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w 
sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń 
wiejskich (Dz. U. poz. 70), które weszły w życie z dniem 15 stycznia 2019 r. 

Zauważyć tu należy, że KGW, zgodnie z art. 24 ust. 3 ukgw, musi poinformować urząd skarbowy  
o wyborze uproszczonej ewidencji w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, 
w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających 
działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, za pośrednictwem powiatowego 
biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 
3, jest skuteczne także w latach następnych.  

Natomiast w zakresie podatku od towarów i usług należy zwrócić uwagę na § 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia 
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2519), który zwalnia z obowiązku 
ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W poz. 49 ww. 
załącznika zwolniono  dostawę towarów i świadczenie usług  przez koła gospodyń wiejskich w 
rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kolach gospodyń wiejskich, w przypadku gdy koło 
gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 
ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
Ww. zwolnienia nie mają  jednak zastosowania do czynności wymienionych w § 4  ww. 
rozporządzenia (np. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %). O 
ile zatem koło gospodyń wiejskich nie wykonuje czynności określonych w § 4 rozporządzenia to 
przy spełnieniu ww. warunków  nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie 
rejestrującej. 

Aktualne pozostają wyjaśnienia dotyczące KGW przekazane do Dyrektorów IAS przy piśmie z 
dnia 29 listopada 2018 r. nr DPP1.8062.401.2018.

Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą o pilne przesłanie niniejszego pisma do podległych 
organów, celem zapoznania się i stosowania.
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