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Rolnik będzie przetwarzał żywność
Zmiany
w utrzymaniu
porządku i czystości...
i prowadził
sprzedaż bezpośrednią?
.JKBXBxOJFQJFSXT[BSPD[OJDBXESPFOJB[OPXFMJ[PXBOFKVTUBXZPVUS[Z
NBOJVD[ZTUPxDJJQPS[ELVXHNJOBDI+FT[D[FQS[FESPD[OJDX4FKNJFSP[
W sejmie trwają prace nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy
QPD[ÆZTJÆQSBDFOBELPMFKO[NJBOUFKVTUBXZ5ZNSB[FN[NJBOBNBOBTUQJÂ
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działal[JOJDKBUZXZHSVQZQPTÏX
QSFDZ[ZKOJFKr[JOJDKBUZXZEXÏDIHSVQ QPOJFXB
ności gospodarczej.
XQZOÆZEXBQSPKFLUZ[NJBOKFEFO[,MVCV1BSMBNFOUBSOFHP4-%
ESVHJBVUPSTUXB
Projekt ustawy jest inicjatywą czternastu senatorów Platformy
Obywatelskiej
QPTÏX1MBUGPSNZ0CZXBUFMTLJFK
i senatora Jarosława Obremskiego z Komitetu Wyborczego Rafała Dutkiewicza.
"VUPS[ZQSPKFLUVOPXFMJ[BDKJVTUBXZPVUS[ZNBOJVD[ZTUPxDJJQPS[ELV
W uzasadnieniu
senatorowie napisali: „Projekt ustawy ma na celu umożliwienie
XHNJOBDIQJT[XV[BTBEOJFOJVa1SPKFLUVTUBXZP[NJBOJFVTUBXZPVUS[Z
rolnikom nieopodatkowanej i odformalizowanej produkcji i sprzedaży przetworzoNBOJVD[ZTUPxDJJQPS[ELVXHNJOBDIPSB[P[NJBOJFVTUBXZPXBTOPxDJ
nych produktów rolnych (np. pieczywa, wędlin, dżemów, kompotów, serów)
MPLBMJXQSPXBE[BOBKQJMOJFKT[F[NJBOZX[BLSFTJFHPTQPEBSLJPEQBEBNJLPNV
w niewielkim zakresie”.
OBMOZNJ
OJF[CÆEOFEMBVOJLOJÆDJBSP[CJFOPxDJJOUFSQSFUBDZKOZDIQS[Z[NJBOJF
W obowiązującym
stanie prawnym rolnicy mogą wytwarzać, a następnie
VTUBXZPVUS[ZNBOJVD[ZTUPxDJJQPS[ELVXHNJOBDIPSB[[BQFXOJBKDFKFKQSB
sprzedawać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia
XJEPXFGVOLDKPOPXBOJF+FTUUPVX[HMÆEOJFOJFOBKD[ÆxDJFK[HBT[BOZDIQSPCMF
podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie nieprzetworzone produkty
NÏXVUSVEOJBKDZDITUPTPXBOJFVTUBXZ
[HBT[BOZDIQS[F[HNJOZ
QS[FETJÆCJPS
roślinne i zwierzęce. Obowiązujące przepisy
nie uwzględniają potrzeb
obrotu. Co
DÏXVD[FTUOJD[DZDIXPECJFSBOJVJHPTQPEBSPXBOJVPEQBEBNJLPNVOBMOZNJ
za tym idzie, sprzedaż przetworzonej żywności odbywa się obecnie poza legalnym
PSB[QS[F[XBxDJDJFMJOJFSVDIPNPxDJp
obrotem, w tzw. szarej strefie. Z jednej strony występuje popyt na żywność pro8QSPKFLDJF,MVCV1BSMBNFOUBSOFHP10
BVUPS[ZxXJBEPNJFOJFPEOPT[TJÆ
dukowaną
w tradycyjny sposób, z drugiej strony,
rolnicy odpowiadają na ten popyt,
EPXZSPLV5SZCVOBV,POTUZUVDZKOFHP[MJTUPQBEBS
TZHO
LUÏSZ
sprzedając wytworzone przez siebie produkty. Skala tej produkcji
jest na
tyle
PS[FLPLPOJFD[OPxDJV[VQFOJFOJBQS[F[VTUBXPEBXDÆQS[FQJTVBSULPPLSF
niewielka, że rolnicy nie decydują się na wyjście z „szarej strefy” w obawie przed
xMFOJFNBLTZNBMOFKXZTPLPxDJPQBUZ[BHPTQPEBSPXBOJFPEQBEBNJLPNVOBMOZ

NJ BUBLFOBPZPCPXJ[FL[NJBOZQS[FQJTÏXEPUZD[DZDI[XPMOJFÍQS[FE
NJPUPXZDIJEPQBU1PTPXJF,MVCV1BSMBNFOUBSOFHP4-%X TXPJNQSPKFLDJF
[BXBSMJQSPQP[ZDKÆSFHVMBDKJX[BLSFTJFXZSPLV5SZCVOBV,POTUZUVDZKOFHP BMF
XZEBKFTJÆ FTVT[OJFKT[EFDZ[KCÆE[JFOBKQJFSXPDFOBQS[ZOBKNOJFKSPD[OFHP
GVOLDKPOPXBOJBVTUBXZXQSBLUZDFJ[EFDZEPXBOJFT[FST[FLPOTVMUBDKFQS[FE
VTUBMFOJFNOBKOJT[FKJOBKXZT[FKTUBXLJUZDIPQBU8BOF[NJBOZJEPQSFDZ[P
XBOJB EPUZD[U[XQT[PLÏX D[ZMJQVOLUÏXTFMFLUZXOFHP[CJFSBOJBPEQBEÏX
LPNVOBMOZDI1S[FEFXT[ZTULJNOPXF[BQJTZTUBOPXJPPCPXJ[LPXZNTUBDKP
OBSOZNQVOLDJF BKFEOPD[FxOJFXBSUDXTLB[BOP JQSPXBE[FOJFQVOLUÏX
TFMFLUZXOFHP[CJFSBOJBPEQBEÏXLPNVOBMOZDIOJFXZNBHBV[ZTLBOJBXQJTVEP
SFKFTUSVPECJFSBKDZDIPEQBEZLPNVOBMOF UZMLP[F[XPMFOJBOB[CJFSBOJFPEQBEÏX
XSP[VNJFOJVVTUBXZ[HSVEOJBSPPEQBEBDI;PTUBSÏXOJFPLSFxMPOZ
NJOJNBMOZ[BLSFTPEQBEÏXLPNVOBMOZDIQS[ZKNPXBOZDIQS[F[UBLJQVOLUQS[F
UFSNJOPXBOFMFLJJDIFNJLBMJB [VZUFCBUFSJFJBLVNVMBUPSZ [VZUZTQS[ÆUFMFL
USZD[OZJFMFLUSPOJD[OZ NFCMFJJOOFPEQBEZXJFMLPHBCBSZUPXF [VZUFPQPOZ 
PEQBEZ[JFMPOF QPQJÏ[QBMFOJTLEPNPXZDIPSB[PEQBEZCVEPXMBOFJSP[CJÏS
LPXFTUBOPXJDFPEQBEZLPNVOBMOF BUBLFPEQBEZ LUÏSFEPEBULPXPNPH
[PTUBÂPLSFxMPOFXSP[QPS[E[FOJVXZEBOZNQS[F[.JOJTUSBiSPEPXJTLB(NJOB 
XESPE[FVDIXBZ NPFLBUBMPHQS[ZKNPXBOZDIPEQBEÏXQPT[FS[ZÂPJOOF
PEQBEZ1SPKFLUXQSPXBE[BPCPXJ[FLTFMFLUZXOFHP[CJFSBOJBQPQJPÏX[QBMFOJTL
EPNPXZDI UBLBCZOJFCZVTVXBOZD[OJF[F[NJFT[BOZNJPEQBEBNJLPNV
OBMOZNJ DPQPXPEVKF[BOJFD[ZT[D[FOJFQP[PTUBZDIPEQBEÏXQP[ZTLJXBOZDI[F
[NJFT[BOZDIPEQBEÏXJUSVEOPxDJ[FLTQMPBUBDKJOTUBMBDKJEPTPSUPXBOJBPEQB
EÏX1S[ZVTUBMBOJVTUBXFLPQBU[BHPTQPEBSPXBOJFPEQBEBNJ QPETUBXPX
TUBXLCÆE[JFPQBUB[BPEQBEZ[CJFSBOFXTQPTÏCTFMFLUZXOZ BEMBNJFT[LBÍ
DÏXOJFTUPTVKDZDITJÆEPPCPXJ[LVTFHSFHBDKJ CÆE[JFTUPTPXBOBPQBUBXZ
T[B4FHSFHBDKBVa{SÏEBpKFTUNJFT[LBÍDÏXPCPXJ[LJFN BOJFUZMLPEPCS
XPMFCZUBLTJÆTUBPUPPQBUBXQS[ZQBELVPETUQJFOJBPETFHSFHBDKJCÆE[JF
NJBBDIBSBLUFSTBOLDKJ0D[FLJXBO[NJBOKFTU[OJFTJPOBLPOJFD[OPxÂTLBEBOJB
OPXFKEFLMBSBDKJXQS[ZQBELV[NJBOZTUBXLJPQBUZ[BHPTQPEBSPXBOJFPEQBEB
NJLPNVOBMOZNJrXUBLJNQS[ZQBELVVTUBMFOJFOPXFKXZTPLPxDJPQBUZCÆE[JF
OBTUÆQPXBPXESPE[FLPSFLUZEFLMBSBDKJEPLPOBOFK[VS[ÆEVQS[F[XÏKUB CVSNJ
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TUS[BMVCQSF[ZEFOUBNJBTUB*TUPUO[NJBOKFTU[OJFTJFOJFVQSBXOJFÍFH[FLVDZK
OZDI
XÏKUBdochodowym,
 CVSNJTUS[B MVC
QSF[ZEFOUB
X TUPTVOLV
EP działalność
NJFT[LBÍDÏX
 LUÏS[Z
podatkiem
którego
zapłacenie
czyniłoby ich
nieopłacal[BMFHBK[PQBUBNJ0SHBOFNFH[FLVDZKOZNVQSBXOJPOZNEPTUPTPXBOJBXT[ZTU
ną. Innym czynnikiem zniechęcającym rolników jest formalizm procedur adminiLJDIxSPELÏXFH[FLVDZKOZDIXFH[FLVDKJBENJOJTUSBDZKOFKOBMFOPxDJQJFOJÆOZDI
stracyjnych i podatkowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W efekKFTUOBD[FMOJLVS[ÆEVTLBSCPXFHP
cie zachowania niezgodne z prawem są stosunkowo powszechne i spotykają się
8JFS[Æ FQSPQPOPXBOF[NJBOZQPNPHXMFQT[ZNGVOLDKPOPXBOJVTZTUF
z akceptacją
społeczną.
NV[CJFSBOJBJEBMT[FHPQS[FUXBS[BOJBPEQBEÏXLPNVOBMOZDI4[D[FHÏMOJFQPE
Projekt wprowadza też pewne ograniczenia. Warunkiem zwolnienia z podatku
LSFxMFOJF
PCPXJ[LV
TFHSFHBDKJ
QS[F[ NJFT[LBÍDÏX
QPNPF
[ KFEOFKsklepów
TUSPOZ
jest sprzedaż
bezpośrednia
do konsumentów,
a nie sprzedaż
do hurtowni,
XV[ZTLBOJVXBSUPxDJPXZDITVSPXDÏXEPEBMT[FHPQS[FUXBS[BOJB
B[ESVHJFK
czy żywienia zbiorowego, przetwarzanie osobiste lub przy pomocy domowników
TUSPOZXSBEZLBMOZTQPTÏC[NOJFKT[ZNBTÆPEQBEÏXEFQPOPXBOZDIOBTLBEP
rolnika, wyłączenie podwykonawców i pracowników najemnych, przetwarzanie
XJTLBDI4QFOJFOJFPCPXJ[LÏX
w sposób inny niż przemysłowa EPLUÏSZDITJÆ[PCPXJ[BMJxNZQS[ZTUÆQVKDEP
produkcja na dużą skalę, zakaz stosowania linii
6OJJ&VSPQFKTLJFK
BQS[FEFXT[ZTULJNXPLÏOBTCÆE[JF
produkcyjnych i UFCÆE[JFBUXJFKT[F
technologii charakterystycznych
dla produkcji na dużą skalę.
D[ZxDJFKJQPS[EOJFK0CZUBLSÏXOJFCZPXJOOZDIE[JFE[JOBDIOBT[FHPZDJB
W celu uniknięcia nadmiernego rozwoju przetwarzania, rolnik musi przetwarzać
TQPFD[OFHPJQPMJUZD[OFHP
wyłącznie surowce własne, a działalność przetwórcza musi mieć charakter uboczny w/BXJ[VKDEPUZUVVUFHPUFLTUVJPEOPT[DTJÆEPBLUVBMOFKTZUVBDKJQPMJ
gospodarstwie rolnym. Projekt zakładał również kwotowe ograniczenie do
UZD[OFKXOBT[ZNLSBKV
QJT[ÆUFLTUD[FSXDB
OBTVXBTJÆQZUBOJFLJFEZ
5000 zł rocznych przychodów,
jednakże ewentualna
nadwyżka sprzedażyOJF
nie
UZMLPXHNJOBDI
CÆE[JFNZNJFMJKBTOFJD[ZUFMOFSFHVMBDKF[[BLSFTVVUS[ZNBOJB
będzie stanowiła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Rolnik nie
QPS[ELVJD[ZTUPxDJ
będzie zobowiązany BMFSÏXOJFXZDJVQPMJUZD[OZN
do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy ani do
8LPÍDPXZNSP[SBDIVOLV
LUPCÆE[JFS[E[JOBT[ZN
prowadzenia
odpowiednich ksiągUPNZEFDZEVKFNZ
podatkowych. Zwolnienie
będzie warunkowane
LSBKFN
CZMFCZxNZDIDJFMJ[UFHPQSBXBLPS[ZTUBÂ+BLCÆE[JFXZHMEBPS[E[F
prowadzeniem dziennej ewidencji sprzedaży. Ewidencja ta będzie zawierała jedOJFJLUPCÆE[JFS[E[JXOBT[ZDIHNJOBDI[BEFDZEVKFNZKVXMJTUPQBE[JFCS5V
nodniowy przychód łączny, a nie każdą sprzedaż jednostkową. Dodatkowym
[OÏXQPKBXJBTJÆQZUBOJF
D[ZCÆE[JFOBNTJÆDIDJBPEPLPOBÂXZCPSV
warunkiem zwolnienia będzie
prowadzenie sprzedaży wyłącznie w miejscu%PxÂ
przeD[ÆTUPXNFEJBDIQPKBXJBTJÆUBLJFPLSFxMFOJFaVNPXBTQPFD[OBp[SFHVZ
tworzenia lub na targowisku. Oczywiście zwolnienie nie obejmie produktów opoKFTUPOP[BTUS[FPOFEMBQPSP[VNJFÍQPNJÆE[ZXBE[BKBLxHSVQTQPFD[O
datkowanych podatkiem akcyzowym, np. napojów alkoholowych.
MVC[BXPEPX%MBNOJFLMBTZD[OVNPXTQPFD[OKFTUVE[JBXLBEFHP
Senat przyjął ostatecznie kwotę 7000 zł przychodu jako kwotę wolną od
SPE[BKVXZCPSBDIUPXUFEZ[BXJFSBNZVNPXÆTQPFD[OXZBOJBKDUZDI
LUÏ
podatku.
S[ZCÆEXOBT[ZNJNJFOJVTQSBXPXBÂXBE[ÆX&VSPQJF
1PMTDFXPKFXÏE[LJFK
Przedstawione założenia wydają się wręcz sielankowe, ale zdaniem Krajowej
QPXJBUPXFKJHNJOOFK5BLBVNPXBTQPFD[OBKFTU[BXJFSBOBQS[F[DBFTQPF
Rady Izb Rolniczych należy zastanowić się nad spełnieniem wymagań ustawowych
D[FÍTUXP
OJFDBF
BMFUÆD[ÆxÂ
LUÏSFKDIDJBPTJÆDIDJFÂ%MBD[FHP
z zakresuQS[FQSBT[BN
bezpieczeństwa
żywności,
takich jak
rozporządzenia (WE) 852/2004
XLPMFKOZDIXZCPSBDIXJÆLT[PxÂVQSBXOJPOZDIEPX[JÆDJBVE[JBVXUFKVNPXJF
w sprawie higieny środków spożywczych, (WE) 853/2004 ustanawiające szczeTQPFD[OFKEPCSPXPMOJFTJÆ[OJFKXZLMVD[B
gólne przepisy dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego oraz (WE)

Tadeusz
Pokrywka
178/2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania
prawa żywnościowego,
powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiająZapraszamy
dożywności.
odwiedzenia
ce procedury w zakresie
bezpieczeństwa
Nie należy zapominać również o ustawie
z 25 sierpnia
2006 r. ostrony
bezpieczeństwie
żywności i żywienia.
naszej
nowej
internetowej
Moim zdaniem najważniejszym problemem jest spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów
dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 grudnia
2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.
Ta regulacja prawna z jednej strony daje rolnikom szansę dodatkowych dochodów, a z drugiej strony będzie testem rzeczywistej pomocy udzielanej rolnikom
przez władze gmin, Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz Powiatowych
Lekarzy Weterynarii.
Sejm w głosowaniu w dniu 9 kwietnia przyjął ostateczną treść ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej. Za przyjęciem ustawy wypowiedziało się 285 posłów,
140 było przeciw, 13 wstrzymało się od głosu, 22 było nieobecnych.
Tadeusz Pokrywka
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