Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych
wtorek, 29 grudnia 2015 20:48

W dniu 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2015 r., poz. 699), która
umożliwia sprzedaż bezpośrednią przetworzonych przez rolników produktów rolnych z
ich własnych upraw bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej
. Zgodnie z nowymi przepisami, od dnia 1 stycznia 2016 roku rolnik będzie miał możliwość
sprzedawać produkty rolne bezpośrednio we własnym gospodarstwie rolnym do kwoty
150.000,00 EURO (600.000,00 zł) rocznie. Od tej sprzedaży pobierany będzie podatek w
wysokości 2% przychodów. Oznacza to, że przy średnim miesięcznym przychodzie w
wysokości 25.000 złotych, rolnik zapłaci jedynie 500 złotych podatku.

Nowością jest to, że od 1 stycznia 2016 roku ustawodawca dopuścił sprzedaż bezpośrednią
produktów przetworzonych. Do tej pory rolnik nie mógł legalnie sprzedawać np. salcesonu,
soków, jajek czy konfitur. Warunkiem prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów
bezpośredniej jest zgłoszenie jej w urzędzie skarbowym oraz powiatowemu lekarzowi
weterynarii (w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego) lub powiatowemu inspektorowi
sanitarnemu (w przypadku produktów pochodzenia niezwierzęcego i mieszanego). Nie zwalnia
to jednak rolnika z obowiązku zachowania odpowiednich wymogów sanitarnych w procesie
przetwarzania płodów rolnych, przeznaczonych do sprzedaży.

Ustawodawca przewidział także, że sprzedaż produktów przetworzonych ewidencjonowana
będzie przez rolnika z zwykłej formie zeszytowej. W zeszycie zapisywane mają być kolejne
pozycje sprzedaży oraz wartość tej sprzedaży. Na tej podstawie obliczany ma być podatek w
wysokości 2% przychodów. Warto dodać, że prowadzenie tej działalności przez rolnika nie
pozbawia go ubezpieczenia w KRUS.

Nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2015 roku w
sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
przewiduje, że
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sprzedaż produktów przetworzonych będzie mogła odbywać się nie tylko we własnym
gospodarstwie rolnym, ale również wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w
celu promocji tych produktów na terytorium całego kraju. Ponadto, rozporządzenie rozszerza
katalog produktów pochodzenia zwierzęcego dopuszczonych do sprzedaży bezpośredniej o
siarę, mrożone tusze drobiu, zajęczaków i zwierząt łownych, skórowane tusze grubej zwierzyny
łownej, patroszone tusze drobnej zwierzyny łownej, podroby drobiu, zajęczaków i zwierząt
łownych i ślimaka wielkiego szarego. W rozporządzeniu określono ponadto limity sprzedaży
bezpośredniej produktów przetworzonych pochodzenia zwierzęcego.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2015 r.,
poz. 699);

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2015 roku w sprawie
wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
do sprzedaży bezpośredniej.
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