WEBINAR 1, cz 2
z serii:

INNOWACJE DLA ROZWOJU SYSTEMÓW KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW (KŁŻ)
w ramach operacji pt. Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem
innowacji dla wsi i rolnictwa

Środa, 2 października 2019, godz. 14.00- 15.30
Plusy i minusy zmian prawnych w zakresie „sprzedaży bezpośredniej” dla rozwoju systemów KŁŻ
Przepisy dla rolników regulujące sprzedaż bezpośrednią

Instytucja odpowiedzialna za treść - Polska Fundacja Innowacji

Przepisy dla rolników regulujące sprzedaż
bezpośrednią

Rolnik może dziś przetwarzać i sprzedawać swoje
produkty rolne bezpośrednio konsumentom
(w ramach działalności rolniczej)
Działając w pojedynkę –

rolnik/producent musi zadbać o pozyskanie kupującego i spełnienie
wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych i sanitarnych w zakresie produkcji, transportu i sprzedaży

Działając z innymi rolnikami i producentami współtworząc grupy producenckie,
spółdzielnie czy też lokalne systemy żywnościowe (np. Kluby Zakupowe), rolnik ułatwia sobie dostęp do kupującego,
dzieląc się zasobami, kosztami, ryzykiem i korzyściami z innymi w zakresie produkcji, logistyki, marketingu i sprzedaży

W obu przypadkach rolnik jako producent jest odpowiedzialny
indywidualnie za prowadzenie działalności zgodnie z
przepisami.

Podstawy prawne sprzedaży bezpośredniej
1. Sprzedaż przez rolnika (w ramach działalności rolniczej):
i.
ii.
iii.
iv.

Dostawy bezpośrednie (produkty pochodzenia roślinnego - nieprzetworzone)
Sprzedaż bezpośrednia (produkty pochodzenia zwierzęcego nieprzetworzone)
Rolniczy handel detaliczny (RHD) (produkty przetworzone)
Działalność marginalna, lokalna, ograniczona (MLO) (produkty pochodzenia
zwierzęcego –przetworzone)

2. Sprzedaż przez rolnika – w gospodarstwie agroturystycznym
3. Sprzedaż w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym w ramach
działalności MLO .

Wymogi formalne
Forma prawna

Dostawy
bezpośrednie

Rejestr

Inspekcja
Sanitarna

Ograniczenie
geograficzne

Na terenie
województwa i
sąsiadujących
województw

Punkty sprzedaży (ewidencja)

•
•
•
•
•

Działalność rolnicza

•

Sprzedaż
bezpośrednia

Inspekcja
Weterynaryjna

Na terenie
województwa i
sąsiadujących
województw

•
•
•
•
•
•

RHD

Inspekcja
Weterynaryjna

Na terenie
województwa i
sąsiadujących
województw

•
•
•
•
•
•
•

W gospodarstwie
Na targowisku, kiermaszu
Przy drodze
Do podmiotu sprzedającego
konsumentowi końcowemu
z obiektów lub urządzeń ruchomych
lub tymczasowych
Wysyłkowo, w tym przez Internet,
W gospodarstwie
Na targowisku, kiermaszu
Przy drodze
Do podmiotu sprzedającego
konsumentowi końcowemu
z obiektów lub urządzeń ruchomych
lub tymczasowych
Wysyłkowo, w tym przez Internet,
W gospodarstwie
Na targowisku
Podmiot sprzedający konsumentowi
ostatecznemu
Pośrednik w przypadku targów,
festynów, wystaw i kiermaszy
Wysyłkowo, w tym przez Internet,

MLO

Inspekcja
Weterynaryjna

Na terenie
województwa i
sąsiadujących
województw

Gospodarstwo
agroturystyczne

Rejestr obiektów
świadczących
usługi hotelarskie

W gospodarstwie

W gospodarstwie

CEIDG

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Działalność gospodarcza

W gospodarstwie
Podmiot sprzedający konsumentowi
końcowemu

Urząd skarbowy

Nie

Nie

Zgłoszenie w
przypadku korzystania
z preferencji
podatkowych (PDOF
0% do 40.000 zł,
następnie 2%)

Limity
sprzedaży
(ewidencja)

Ograniczenia
produktowe

Tak

Tylko nieprzetworzone
roślinnego pochodzenia
wyłącznie z własnych
upraw (w tym kiszonki)

Tak

Tylko nieprzetworzone
zwierzęcego pochodzenia
wyłącznie z własnego
chowu

Tak

Przetworzone,
zawierające co najmniej
50% surowca z własnego
gospodarstwa

Tak, ale w
miejscu
produkcji bez
limitu

Przetworzone
zwierzęcego pochodzenia
z własnego chowu

Nie

Nie

Bez ograniczeń, ale z
własnych upraw/chowu

Zgłoszenie, VAT

Nie

Bez ograniczeń

4364
tyle gospodarstw prowadzi RHD
w Polsce
(październik 2019)

https://pasze.wetgiw.gov.pl/spi/demo/index.php

PYTANIA I ODPOWIEDZI
www.prostoodrolnika.pl
https://prostoodrolnika.pl/baza-wiedzy/

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

