Pytania i odpowiedzi –debata „Podatek 2 procentowy dla rolnika”
Zagadnienia formalne (ogólne)
1. Czy z punktu widzenia podatkowego ma znaczenie, czy zakład jest zgłoszony, czy
zatwierdzony sanitarnie lub weterynaryjnie?
>>Nie, nie ma. Zatwierdzenie urzędowe zakładu nie wyklucza możliwości m. in.
prowadzenia działalności opartej o „podatek 2%”.
2. Czy można sprzedać produkty mięsne (tusze, wędliny, trofea, skóry) restauracjom,
pensjonatom, hotelom, firmom cateringowym?
>>W aktualnym stanie prawnym sprzedaż mięsa świeżego i produktów mięsnych
możliwa jest tylko w ramach zakładu zatwierdzonego lub działalności marginalnej
lokalnej i ograniczonej (tzw. MLO). Wyjątkiem jest sprzedaż mięsa z własnego
drobiu, królików, nutrii lub ryb w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej. Nie ma
możliwości uboju w gospodarstwie świni, cielęcia. owcy czy kozy i legalnej sprzedaży
takiego mięsa. Mięso takie musi zostać pozyskane w rzeźni a następnie
dystrybuowane lub wykorzystane przez zarejestrowane podmioty (zakłady, sklepy,
hurtownie, restauracje itp.). rolnik ma prawo sprzedawać nieprzetworzone produkty
rolne (w tym pochodzące z własnej hodowli) bez ograniczeń co do podmiotu lub
osoby (pod warunkiem dokonania odpowiedniego zgłoszenia oraz dopełnienie
odpowiednich formalności sanitarnych i/lub weterynaryjnych).
3. Czy muszę zawiadomić urząd skarbowy, że planuję uruchomić sprzedaż w ramach
„podatku 2%-tiwego”, czy też wypełniam tylko „PIT” wykazując osiągnięty
przychód?
>>Decydując się na rozpoczęcie działalności przetwórczej proponujemy zasięgnąć
informacji we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym, aby
zapoznać się z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Takie powiadomienie jest
niezbędne.
4. Czy jest suma graniczna (próg podatkowy) po której przekroczeniu zmienia się stawka
opodatkowania [w ramach podatku 2%]?
>>Zgodnie ze zmienionymi przepisami bez rejestrowania działalności gospodarczej
(jeśli spełniamy odpowiednie wymogi) możemy opodatkować przetwórstwo własnych
wyrobów wg progów dochodu (18/30%) lub też wybrać stawkę ryczałtową 2 %
od przychodu. Przekroczenie 150tys. EURO w roku podatkowym powoduje że
w następnym roku podatkowym nie będziemy mogli opodatkować się 2% ryczałtem.
Nie ma wpływu na rozliczenie bieżącego roku. Jest bez wpływu na VAT jeżeli
jesteśmy rolnikiem ryczałtowym. Jeżeli rolnik jest VAT-owcem stosuje się ogólne
zasady VAT a 150tys.EURO również nie ma znaczenia.
5. Jeśli w tym samym czasie sprzedaż miałaby być prowadzona w dwóch różnych
miejscach to jak ma być to ewidencjonowane? – czy dwie ewidencje, ewidencja
główna, ewidencje robocze?
>>Obligatoryjnie należy wpisać liczbę porządkową, datę, kwotę przychodu, kwotę
przychodu narastająco. Jeżeli sprzedaż będzie się odbywała równocześnie w tym
samym czasie to w każdym miejscy powinna być stosowna ewidencja. W zależności

od potrzeb oraz dla celów dowodowych możliwe jest rozszerzenie ewidencji
sprzedaży.
6. W przypadku posiadania gruntów przy trasie w postawionym kiosku czy można
prowadzić sprzedaż bezpośrednią ?
>>Możliwość sprzedaży w ramach ryczałtu 2-procent nie dotyczy działalności
w budynkach. Jeśli kiosk nie jest budynkiem, to można. Jeśli jest – to nie można.
Ograniczeń takich nie ma dla podstawowych produktów rolnych zwierzęcych i innych
niż zwierzęce (istnieją za to inne ograniczenia określone w odpowiednich
rozporządzeniach.
7. Czy mogę sprzedawać do sklepu z 2% podatkiem olej wytłoczony we własnym
gospodarstwie?
>>W ramach podatku 2% można sprzedawać produkty wyłącznie odbiorcy
końcowemu. Oczywiście jest to możliwe w ramach działalności gospodarczej
prowadzonej na zasadach ogólnych.
8. W jaki sposób sprzedać grzyby z lasu, a w jaki sposób pieczarki wyhodowane
we własnym gospodarstwie?
>>uprawa grzybów na powierzchni powyżej 25mkw jest jednym z działów
specjalnych produkcji rolnej (poniżej jest rolnictwem). Działy specjalne produkcji
rolnej są wyłączone z możliwości stosowania podatku 2%. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt
72) UPDoF wolne od podatku dochodowego są natomiast dochody ze sprzedaży
[nieprzetworzonych] surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych,
jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0) - ze zbioru
dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny;
9. Czy można przyjmować płatność kartą?
>>tak, pod warunkiem posiadania terminalu.
10. Rolnik „2-procentowy” to z zasady rolnik ryczałtowy. Czy w związku z tym kupujący
od niego przetwory może wystawić fakturę RR.
>>Prosimy pamiętać, że sprzedaż w ramach „ryczałtu” odbywa się wyłącznie
dla konsumenta końcowego (czy to sprzedając w gospodarstwie, czy to w miejscu do
tego wyznaczonym poza budynkami – np. na jarmarkach). Taka sprzedaż nie może
więc być prowadzona na rzecz podmiotów, które mogłyby wystawić faktury RR.
Z drugiej strony rolnik nie ma obowiązku wystawiania rachunków, czy też innych
dokumentów księgowych.
11. Czy od ryczałtu 2-procentowego można odliczyć składki KRUS?
>>> Nie można.
12. Czy można sprzedawać przez internet? Czy sprzedaż wysyłkowa do odbiorcy
końcowego będzie uznawana za sprzedaż bezpośrednią ?-Czy sprzedaż wysyłkowa
do odbiorcy końcowego będzie uznawana za sprzedaż bezpośrednią
>>>Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego będzie działalnością
gospodarczą i nie mieści się w formule „podatku 2%”.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw
bezpośrednich środków spożywczych z 2007 r. (Dz. U. z 2007 Nr 112 poz. 774)

reguluje, że dostawy bezpośrednie środków spożywczych, o których mowa w ust. 1
[produkty rolne „roślinne” niestanowiące działów specjalnych produktów rolnych –
w tym również w formie suszonej i kiszonej oraz zioła i grzyby leśne pozyskane
osobiście ze stanu naturalnego], są realizowane bezpośrednio przez producentów
produkcji pierwotnej, którzy dostarczają małe ilości środków spożywczych
do konsumentów finalnych lub do zakładów detalicznych zaopatrujących
konsumentów finalnych. Dostawy są realizowane bezpośrednio przez producentów
produkcji pierwotnej, którzy dostarczają małe ilości środków spożywczych
do konsumentów finalnych lub do zakładów detalicznych zaopatrujących
konsumentów finalnych.
Natomiast Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej z 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1703) stanowi, iż [rolnik] prowadzi bezpośrednią produktów
pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w § 3 [produkty poch. zwierzęcego
z własnego gospodarstwa np. tusze lub podroby drobiowe, królicze, mleko, śmietana,
jaja, produkty pszczele nieprzetworzone] na rzecz konsumenta końcowego
w miejscach, w których odbywa się produkcja tych produktów, w tym znajdujących
się na terenie gospodarstwa rolnego, lub w zależności od produktu na targowiskach,
z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze specjalistycznych
środków transportu, znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się
produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub urządzeń
dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, znajdujących się na terenie miejsc,
w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi,
lub do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących
konsumenta końcowego. Przepisem objęte jest też mięso zajęcze, ze zwierzyny łownej
oraz ryby, z tym że rolnik nie hoduje zajęcy, nie hoduje ryb i zwierzyny łownej.
Ten dział dotyczy kół łowieckich i osób uprawnionych do rybactwa (§3 pkt
4 rozporządzenia o sprzedaży bezpośredniej).
Podobnie też jednym z warunków sprzedaży produktów przetworzonych
w ramach zryczałtowanego podatku 2% jest, ten że sprzedaż następuje wyłącznie
w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone lub na targowiskach, przez
które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem
sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach.
13. Czy rolnik [prowadzący agroturystykę] może sprzedawać turystom swoje produkty,
którzy nie nocowali w jego gospodarstwie?
>>Każdy rolnik, więc również rolnik prowadzący agroturystykę, może sprzedać
wyprodukowaną przez siebie żywność pod warunkiem dopełnienia odpowiednich
formalności:
- produkty typu ziemniaki, zboże, owoce i warzywa (w tym kiszone lub suszone)
zgłasza do właściwej miejscowo inspekcji sanitarno-epidemiologicznej (w ramach
dostaw bezpośrednich),
- produkty typu jaja, miód, tuszki drobiowe, mleko, śmietana zgłasza do właściwego
miejscowo inspektoratu weterynarii (żywienie gości kwatery agroturystycznej jest
jednak pod nadzorem „Sanepidu”, więc kwestie nadzory zależeć będą od specyfiki
prowadzonej działalności),,

- produkty przetworzone: po uzyskaniu wpisu do rejestru lub zatwierdzeniu zakładu
(miejsca produkcji) przez właściwą inspekcję oraz dodatkowo po zgłoszeniu tego
faktu do urzędu skarbowego (w ramach podatku „2%”).
14. Jeśli wytworzony w gospodarstwie dżem zechce kupić sklep – to co?
>>…to rolnik nie może takiej sprzedaży dokonać (chyba, że zechce założyć
działalność gospodarczą na zasadach ogólnych). Sprzedaż na rzecz kogoś innego, niż
konsument końcowy (np. na rzecz podmiotu gospodarczego), dyskwalifikuje z 2%
podatku.
15. Czy ustawodawca nie obawia się o omijanie prawa przez przedsiębiorców, którzy
będą się podszywali pod rolników.
>>Trzebaby zapytać ustawodawcę, lecz należy uznać, że panuje domniemanie
praworządności u obywatela. Nie zachęcamy nikogo do naruszania przepisów, gdyż
rodzi to bardzo poważne konsekwencje karne – i to zarówno po stronie sanitarnoweterynaryjnej jak również fiskalnej.
16. Czy tę sprzedaż produktów wytworzonych w sposób inny niż przemysłowy, trzeba
rejestrować w inspekcjach (weterynaryjna w przypadku prod. zwierzęcych, Sanepid
w przypadku roślinnych) ?
>>Tak. Żywność musi być możliwa do wyśledzenia „od wideł” do „widelca”.
Producent jest prawnie zobowiązany do uzyskania odpowiedniego wpisu do rejestru
(zgłoszenia) lub zatwierdzenia miejsca produkcji (co nie jest jakoś specjalnie
skomplikowane). Każda żywność – nawet z produkcji podstawowej – podlega
nadzorowi.
17. Czy są planowane działania szkoleniowe i informacyjne dot. sprzedaży
z gospodarstwa. Gdzie można uzyskać pomoc, doradztwo ?
>>Zbieramy opinie o naszej debacie i jeśli będzie zainteresowanie, z pewnością
będziemy kontynuować działania edukacyjne. Nadto zachęcamy do kontaktów
z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Podlaską Izbą Rolniczą.
18. Czy [planowane – mające wejść od 2017 r.] rozporządzenie dot. rolniczego handlu
detalicznego będzie musiało podlegać notyfikacji Komisji Europejskiej?
>>W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży
żywności przez rolników, w zakresie bezpieczeństwa żywności planuje się
przyznanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz rynków rolnych
kompetencji do określenia w drodze rozporządzenia: wymagań higienicznych dla
podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, w ramach możliwych
dostosowań tych wymagań do wymogów określonych w załączniku
II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139
z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.). Projekt takiego rozporządzenia będzie podlegał
notyfikacji Komisji Europejskiej, o czym mówi art.13 rozporządzenia 852/2004,
a w szczególności ust.5 tego artykułu.

Nieprzetworzone produkty roślinne

19. Czy przy sprzedaży z gospodarstwa rolnego produktów roślinnych (ziemniaki,
marchew, pietruszka itp.) obowiązują ograniczenia ilościowe?
>>Rozporządzenie mówi o małych ilościach środków spożywczych z własnego
gospodarstwa lub własnych zbiorów dostarczanych do konsumentów finalnych.
Nie mogą one przekroczyć wielkości plonów oraz ilości surowców pochodzących
z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego.
20. Czy przy sprzedaży z gospodarstwa rolnego produktów roślinnych (ziemniaki,
marchew, kapusta, itp.) trzeba prowadzić dokumentację, jaką, kto może ją sprawdzać?
>>Należy prowadzić dokumentację związaną ze spełnieniem dobrej praktyki
rolniczej. Rozporządzenie nie nakłada obowiązku ewidencjonowania sprzedaży
nieprzetworzonych produktów rolnych, natomiast należy dopełnić formalności
związanych ze zgłoszeniem dostaw bezpośrednich. Każda z inspekcji ma prawo
kontroli w zakresie swoich kompetencji.
21. W jaki sposób rolnik ryczałtowy, jeśli sprzedaje swoje produkty z domu (np. ogórki
kiszone)ma się rozliczyć? (przy zaznaczeniu, że takiemu rolnikowi są wystawiane
faktury przez sklepy lub przez hotele).
>>Rolnik sprzedając podstawowe produkty rolne z własnego gospodarstwa nie musi
się z tego faktu nigdzie rozliczać (ogórki kiszone oraz np. ususzona porzeczka
mieszczą się w definicji produkcji podstawowej). Natomiast jeśli w ramach „podatku
2%” ten sam rolnik zechce siekać kapustę, robić dżem z porzeczki, czy też roladę
drobiową, to w ogóle nie może sprzedawać żywności do sklepów/hoteli/restauracji
(tylko dla odbiorcy finalnego). Oczywiście każdy może założyć działalność
gospodarczą, wówczas po spełnieniu odpowiednich wymogów może na zasadach
ogólnych sprzedawać wszystko, wszędzie i każdemu.

Nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego

22. Czy zwierzęta z uboju gospodarskiego (tusze, wędliny, trofea, skóry) można
sprzedawać w ramach sprzedaży bezpośredniej , czy trzeba dokonać uboju w rzeźni?
-Czy można sprzedać produkty mięsne (tusze, wędliny, trofea, skóry) restauracjom,
pensjonatom, hotelom, firmom cateringowym?
>>Należy pamiętać, że trofea i skóry nie są produktami mięsnymi. To nie jest
żywność. Są to uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego. Ich pozyskiwanie i obrót
regulują inne przepisy niż tu wymienione.
Wykaz zwierząt możliwych do uboju w gospodarstwie określa Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań
weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
do sprzedaży bezpośredniej z 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1703). Co do zasady jeśli
wprowadzamy żywność do obrotu to żadne „duże” zwierzęta nie mogą być ubijane
w gospodarstwie. W ramach tegoż rozporządzenia można sprzedawać np. takie

produkty jak tuszki królicze lub drobiowe. Rozporządzenie stanowi, że sprzedaż może
być dokonywana konsumentowi końcowemu w miejscu produkcji na targowisku
lub do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących
konsumenta końcowego. W rozporządzeniu tym nie mieści się „wędlina”, która jest
odrębnym zagadnieniem i jako produkt przetworzony podlega regulacjom opisanym
w innych punktach.
23. Czy przy sprzedaży z gospodarstwa rolnego produktów zwierzęcych
nieprzetworzonych (kurczaki, mleko, jaja) trzeba prowadzić dokumentację, jaką, kto
może ją sprawdzać ?
>>Należy prowadzić dokumentację związaną ze spełnieniem dobrej praktyki rolniczej
oraz dobrej praktyki higienicznej/produkcyjnej. Rozporządzenie nie nakłada
obowiązku ewidencjonowania sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych,
natomiast należy dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem sprzedaży
bezpośredniej. Każda z inspekcji ma prawo kontroli w zakresie swoich kompetencji.
Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia o sprzedaży bezpośredniej, podmiot prowadzący
działalność w zakresie produkcji tusz lub podrobów pozyskanych z drobiu
i zajęczaków przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej prowadzi i przechowuje
dokumentację, zawierającą informacje o:
1)
ilości sprzedanych w danym tygodniu produktów;
2)
wynikach czynności sprawdzających, o których mowa w § 18, oraz
przeprowadzonych badaniach, o których mowa w § 16.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez rok następujący po
roku, w którym została sporządzona, i udostępnia się na żądanie właściwego
powiatowego lekarza weterynarii.
To dotyczy też pozostałych produktów wprowadzanych do obrotu w ramach
sprzedaży bezpośredniej.
24. Czy sprzedając mięso wieprzowe we własnym gospodarstwie obowiązują jakieś limity
ilościowe?
>>Sprzedaż mięsa wieprzowego podlega pod wymogi określone w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków
uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2010 r., Nr 113
poz. 753), to limit ilościowy w przypadku produktów mięsnych został określony
na poziomie 1,5 tony tygodniowo. Jeśli sprzedajemy mięso z własnej hodowli, to taka
działalność jest zwolniona przedmiotowo z podatku dochodowego od osób fizycznych
(art.21 ust.1 pkt 71 UoPDOF). Zwolnienie nie dotyczy jednakże przetworów z mięsa!
Zachęcamy, aby zapoznać się z rozporządzeniem i samemu odnaleźć limity
dla poszczególnych rodzajów produkcji.
25. Czy sprzedając mięso wieprzowe, mogę dokupić tuczniki u sąsiada ?
>>Tylko jeśli założymy działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Sprzedaż
mięsa wieprzowego jako produktu podstawowego z własnego gospodarstwa korzysta
ze zwolnienia art.21 ust.1 pkt 71 PIT. Należy zauważyć, że warunkiem skorzystania
z formuły podatku „2%” wyklucza zatrudnianie. W Polsce nie ma możliwości uboju
zwierząt dużych we własnym zakresie (pomijając kwestie uboju gospodarczego, które

może być wykonane wyłącznie na własny użytek). Tak więc praktycznie wykluczona
jest możliwość sprzedaży wędlin w formule podatku „2%”.
Należy też mieć na względzie, że uboju tuczników można dokonać wyłącznie
w zakładzie zatwierdzonym urzędowo. Warto wspomnieć, że mając zarejestrowany
MOL w zasadzie można kupić tucznika od sąsiada ale później rzeźnia musi dokonać
uboju usługowego na rzecz MOL. MOL odbiera wtedy półtusze z rzeźni (ze sztuk
zakupionych od sąsiada) i przetwarza go u siebie. Jest to już jednak działalność
gospodarcza.

Miody

26. Czy miód jest produktem zwierzęcym czy roślinnym?
>>Jest to produkt zwierzęcy i podlega nadzorowi weterynaryjnemu.
27. Czy ograniczenie 80 rodzin pszczelich dotyczy produktów „Lipiec Białowieski”, gdyż
jego wydajność jest bez porównywania mała do pozyskania innych miodów. Gdyż
zasady jego pozyskania mają poważne ograniczenia.
>>Nie ma tu wyjątku. Według prawideł rynku, produkt wyróżniający się jakością
i dostępny w niewielkich ilościach, powinien sprzedawać się w relatywnie wyższych
cenach. Należy zauważyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadzić pasieki na
zasadach ogólnych jako dział specjalny produkcji rolnej.
28. Jestem rolnikiem ryczałtowym, posiadam 10 rodzin pszczelich. Jakie są warunki
sprzedaży miodu pod gołym niebem, a jakie na targowisku?
- Jakie warunki powinien spełnić rolnik ryczałtowy żeby bezpiecznie sprzedawać miód
na targowisku, pod gołym niebem czy bezpośrednio z domu?
>>Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym na konferencji przez inspekcję
weterynaryjną, pszczelarz powinien mieć mimo wszystko pomieszczenie
do rozlewania miodu. Musi w nim zapewnić podstawowe warunki higieniczne.
Natomiast sama sprzedaż nie jest problematyczna, gdyż miód co do zasady
sprzedawany jest w zamkniętych słoikach i nie ma większego znaczenia,
czy sprzedajemy go na targowisku, czy pod gołym niebem. Sprzedaż miodu z pasieki,
która liczy do 80 rodzin pszczelich nie stanowi działu specjalnego produkcji rolnej
i jako produkt nieprzetworzony z własnej „hodowli” nie powoduje konieczności
opłacania podatku dochodowego (ale wymaga zgłoszenia do właściwego miejscowo
powiatowego lekarza weterynarii).
Warto pamiętać, że sprzedaż bezpośrednia nie jest objęta załącznikiem II rozp.
852/2004. Sprawa sprzedaży bezpośredniej regulowana jest przez prawo krajowe –
w tym przypadku rozporządzeniem MRiRW o sprzedaży bezpośredniej. W tym akcie
określone są wymagania weterynaryjne. Nie ma tu mowy np. o wykorzystaniu kuchni
do działalności.
29. W jaki sposób może być sprzedawany miód - w słoikach? czy bezpośrednio
z wiaderek?

>>Trudno wyobrazić sobie, by w warunkach polowych producent był w stanie
dokonać rozlewu miodu z wiaderek. Tak jak napisano w powyższym punkcie, należy
wygospodarować miejsce do rozlewania miodu w higienicznych warunkach.
30. Czy taki rolnik może bezpośrednio zawozić miód do szkoły i sprzedawać?
>>Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września
2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej z 2015 r. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1703), miód można sprzedawać:
a) konsumentowi końcowemu:
– w miejscach, w których odbywa się produkcja tych produktów, w tym znajdujących
się na terenie gospodarstwa rolnego lub pasieki, lub
– na targowiskach, lub
– z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym ze specjalistycznych
środków transportu, znajdujących się na terenie miejsc, w których odbywa się
produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub poza nimi, lub
– z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności, znajdujących się na terenie
miejsc, w których odbywa się produkcja tych produktów, na terenie targowisk lub
poza nimi, lub
b) do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących
konsumenta końcowego.
Produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego
31. Czy wytworzone produkty mięsne w gospodarstwie rolnym można wędzić we własnej
wędzarni i w jakim miejscu wędzarnia powinna być umieszczona, czy musi być na
zewnątrz czy wewnątrz budynku? Chodzi o wyniesienie produktu poza obszar
wytwarzania ( budynek) , czy można w ten sposób zrobić?
>>Rolą producenta jest zapewnienie właściwej inspekcji, że metody przez niego
stosowane są bezpieczne. Możemy sobie wyobrazić specjalny, zamykany wózek
ze stali nierdzewnej, który na czas transportu zabezpieczy wędliny przed
zanieczyszczeniami (np. że ptaszek nie zrobi nam na wędlinę kupy lub nie upadnie
ona na ziemie). Natomiast należy pamiętać, że generalnie wykonywanie wędlin
z czerwonego mięsa nie mieści się w ramach uprzywilejowanej formy opodatkowania
podatkiem ryczałtowym 2%, ze względu na konieczność zatrudnienia kogoś do uboju
(co wyklucza jego zastosowanie). Ponadto należy pamiętać, że wędzenie wiąże się
m. in. z okresową laboratoryjną kontrolą zawartości szkodliwych, wydzielanych
podczas wędzenia węglowodorów aromatycznych.
Przetwórstwo wędlin z mięsa czerwonego możliwa jest tylko w zakładach
zatwierdzonych lub MOL. Najpierw trzeba zatwierdzić projekt technologiczny.
Wynoszenie produkcji poza zakład może być problematyczna to zaakceptowania
przez służby weterynaryjne.
32. Czy twarogi, sery twarogowe można produkować w kuchni? Czy potrzebny jest
oddzielny zakład?
>>Twarogi we własnej kuchni możemy robić wówczas, gdy żywimy gości w naszej
kwaterze agroturystycznej (po zgłoszeniu tego faktu do właściwego miejscowo
inspektoratu sanitarnego). Jeśli natomiast chcemy ten sam twaróg sprzedać

na zewnątrz, powinniśmy zadbać o odpowiednie zaplecze produkcyjne. Może być to
np. mini-mleczarnia – wówczas rejestrujemy zakład w weterynarii (jeśli wytwarzamy
tylko produkty pochodzenia zwierzęcego) lub coś na kształt mini-restauracji (jeśli
prowadzimy różnorodną działalność, gdzie produkcja poch. zwierzęcego nie jest
dominująca) – wówczas taką działalność zatwierdzamy w powiatowej inspekcji
sanitarnej. Dlatego zachęcamy do zaadoptowania na potrzeby przetwórstwa
specjalnych pomieszczeń – np. na bazie kuchni letniej. Przykłady rozwiązań
znajdziecie Państwo na naszej stronie produkty.wrotapodlasia.pl.
33. Czy wytwarzając wędliny we własnym gospodarstwie zapłacić muszę większy podatek
od nieruchomości (od powierzchni pomieszczenia w którym przetwarzam mięso)?
tuczników zakupionych ?
>>Zwiększony podatek od nieruchomości zapłacimy gdy prowadzimy działalność
gospodarczą (jak również wyższą składkę KRUS). Jeśli więc prowadzimy działalność
mieszczącą się w ramach podatku „2%”, to z punktu widzenia podatkowego i KRUS
nie prowadzimy działalności gospodarczej. Jeśli jednak używamy metod
przemysłowych lub np. zatrudniamy kogoś do uboju, to musimy założyć działalność
gospodarczą ze wszystkimi tego konsekwencjami podatkowymi i względem
ubezpieczeń społecznych. Uwaga: należy poinformować KRUS, że pomimo
uruchomienia działalności gospodarczej nadal chcemy być objęci ubezpieczeniem
rolniczym (płacimy wówczas wyższą stawkę KRUS). Jeśli tego nie dopilnujemy,
to automatycznie zostaniemy przeniesieni do ZUS-u.
34. Czy sprzedając wytworzone z własnych surowców wędliny (opodatkowanie 2 %),
mogę jednocześnie sprzedawać mięso wieprzowe pochodzące z tuczników
zakupionych?
>>Nawet sprzedając wędliny bez dokupowania mięsa nie mogę skorzystać
z opodatkowania „2%” (bo zatrudniam masarza do uboju, a sam nie mogę ubić).
Chyba, że robilibyśmy wędliny drobiowe lub zajęcze. W żadnym jednak razie nie
możemy nic dokupować, bo stracimy możliwość skorzystania z uprzywilejowanej
formy opodatkowania „2%”. Pamiętajmy, że mięso może pochodzić tylko z rzeźni
(wyjątek: Sprzedaż Bezpośrednia – mięso drobiowe, królików, nutrii). Zaangażowanie
podmiotów trzecich wyklucza z możliwości korzystania z formy „2% podatku”.
35. Co oznacza zapis wytwarzane w sposób inny niż przemysłowy ? Czy wytworzenie 500
kg wędlin w ciągu tygodnia to już sposób przemysłowy ?
>> Niestety brak jest definicji. Wydaje się, że sama skala produkcji nie przesądza o jej
„przemysłowości”. Można sobie wyobrazić dużą skalę produkcji metodami
nieprzemysłowymi, jak i odwrotnie: produkcję na małą skalę, prowadzoną metodami
przemysłowymi. W związku z powyższym idealnie byłoby zadbać o uzyskanie
indywidualnej interpretacji. Interpretacje w imieniu Ministerstwa Finansów dla woj.
podlaskiego wydaje Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowa Informacja
Podatkowa w Toruniu ul. Św. Jakuba 20.
Produkty przetworzone inne niż pochodzenia zwierzęcego
36. Czy w domu, w normalnej kuchni, jest możliwe otrzymanie zgody na produkcję dżemu
z własnych owoców?
>>Tak. We własnej kuchni możemy prowadzić produkcję niektórych rodzajów
żywności. Mogą to być produkty z grupy tzw. „niskiego ryzyka”. Więcej informacji

znajdziecie Państwo w Wytycznych opracowanym przez Główny Inspektorat
Weterynarii.
37. Wytyczne dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej" przy produkcji żywności
niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców
roślinnych z własnych upraw. Jaki jest status tych wytycznych? bo to nie jest prawo.
>>Nie jest to prawo. Jest po poradnik – forma zaleceń sygnowanych przez Głównego
inspektora Sanitarnego. Władze krajowe i europejskie zachęcają do opracowywania
własnych norm branżowych organizacje producenckie.
38. Rolnik przetwarza mąkę, jajka i cukier z których produkuje sękacze, czy podlega to
podatkowi 2%?
>>Tak, chociaż należy pamiętać, że podstawowe surowce muszą pochodzić
z własnego gospodarstwa rolnego.
Uwaga – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace nad tzw. rolniczym
handlem detalicznym, które ma wejść w życie z początkiem 2017 r. Należy więc śledzić
aktualny tok prac legislacyjnych: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284402

