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Prezentacja:
Formy działalności gospodarczej
Ubezpieczenia społeczne
Formy opodatkowania
Działalności z punktu widzenia bezpieczeostwa żywności
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży
żywności przez rolników
Przygotowanie inwestycji
Decyzje środowiskowe
Inwestycje mogące potencjalnie znacząco oddziaływad na środowisko
Stawki opłat za wodę
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Formy działalności gospodarczej
USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
 Działalnośd w ramach gospodarstwa rolnego/rybackiego,
Kodeks cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380);
 Osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą*
 Spółka cywilna*
Kodeks spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy);

 Spółki osobowe**;
•

spółka jawna,

•

spółka partnerska,

•

spółka komandytowa,

•

spółka komandytowo-akcyjna,

 Spółki kapitałowe**;
•

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

•

spółka akcyjna.

*Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – CEIDG
**Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
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Formy działalności gospodarczej
Osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą:
Rejestracja:
Osoby fizyczne zamierzające prowadzid działalnośd gospodarczą, muszą złożyd
wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG). Aby tego dokonad, należy wypełnid formularz CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 jest
jednocześnie:
 wnioskiem o wpis albo zmianę lub skreślenie wpisu w krajowym rejestrze
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu
skarbowego (NIP),
 oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych,
 zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeo
Społecznych,

 oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
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Formy działalności gospodarczej
Działalnośd w ramach gospodarstwa rolnego/rybackiego,
ROLNIK/RYBAK czyli KTO?
W polskim prawie, w zakresie rolnictwa obowiązuje kilka niezależnych od siebie,
odmiennych zakresowo definicji określenia "rolnik (producent rolny)", w zależności
od spraw, które regulują poszczególne ustawy.
Zgodnie z § 146 ust. 1 "Zasad techniki prawodawczej", będących załącznikiem do Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej , w
ustawie lub innym akcie normatywnym formułuje się definicję danego określenia, jeżeli:
1.

dane określenie jest wieloznaczne,

2.

dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości,

3.

znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe,

4.

ze względu na dziedzinę regulowanych spraw, istnieje potrzeba ustalenia nowego
znaczenia danego określenia.
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Formy działalności gospodarczej
Działalnośd w ramach gospodarstwa rolnego/rybackiego,
ROLNIK/RYBAK czyli KTO?
 wg. art. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego , rolnikiem jest, w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia
19 stycznia 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla
rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla
rolników, osoba fizyczna lub prawna lub grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status
prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się
na terytorium Wspólnoty, określonym w art. 299 Traktatu, oraz która prowadzi działalnośd rolniczą;
 wg. art.6 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przez rolnika
rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalnośd rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu
gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która
przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia;
 art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jako producenta rolnego
określa osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego lub rolnikiem w rozumieniu art. 2 lit. a
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 lub posiadaczem zwierzęcia;
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Formy działalności gospodarczej
Działalnośd w ramach gospodarstwa rolnego/rybackiego,
ROLNIK/RYBAK czyli KTO?
 w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego określono, że za rolnika
indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym
posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie
przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na
obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i
prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo;
 producentem rolnym wg. art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, będąca małym lub
średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12
stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paostwa dla
małych i średnich przedsiębiorstw;
 wg. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym określa, że producentem
ekologicznym jest podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 2 lit d rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i
uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 tj. osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za
zapewnienie, aby przedsięwzięcie ekologiczne pozostające pod ich kontrolą spełniało wymogi określone w
rozporządzeniu nr 834/2009;
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Formy działalności gospodarczej
Działalnośd w ramach gospodarstwa rolnego/rybackiego,
ROLNIK/RYBAK a podatek rolny
USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
Art. 2. 1. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1*, o łącznej powierzchni
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własnośd lub znajdujących się w posiadaniu osoby
fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej
Art. 3. 1. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki,
nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami gruntów, stanowiących własnośd Skarbu Paostwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Grunty pod stawami zarybionymi bez względu na miejsce położenia przelicza się na
hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
• 1 ha stawu zarybionego łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem – 1,0 ha
przeliczeniowy;
• 1 ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb – 0,20 ha przeliczeniowego.
Grunty pod stawami niezarybionymi przelicza się na hektary przeliczeniowe według
przeliczników ustalonych dla poszczególnych okręgach podatkowych.

* grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż działalnośd rolnicza
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Formy działalności gospodarczej
Działalnośd w ramach gospodarstwa rolnego/rybackiego,
USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych
oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków
domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług
związanych z pobytem turystów;
3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami
wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku
gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12
maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie
tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz.
1104);
4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art.
20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
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Formy działalności gospodarczej
Działalnośd w ramach gospodarstwa rolnego/rybackiego,
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Art. 20.
1c. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9*, uważa się również przychody ze
sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych
pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów
roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz
produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:
1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej
działalności gospodarczej;
2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu
osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym
charakterze;
3) sprzedaż następuje wyłącznie:
a) w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia
handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach;
4) prowadzona jest ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e.
1d. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę wytworzoną ze zboża
pochodzącego z własnej uprawy
1e.Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1c, są obowiązani prowadzid odrębnie za każdy
rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej:
numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od
początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży.
1f. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 1e, należy posiadad w miejscu sprzedaży przetworzonych
produktów roślinnych i zwierzęcych.
* USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Art. 10 ust. Źródłami przychodów są: Pkt 9)
Inne źródła.

11

Ubezpieczenia społeczne
Działalnośd w ramach
gospodarstwa
rolnego/rybackiego
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników
Ubezpieczenie obowiązkowe:
rolnik prowadzący na terytorium RP, osobiście i na własny
rachunek działalnośd rolniczą w pozostającym w jego
posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej
1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział
specjalny produkcji rolnej, a także małżonek rolnika oraz
domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli
rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu
ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do
emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do
świadczeo z ubezpieczeo społecznych.

Osoba fizyczna
prowadząca działalnośd
gospodarczą
Ustawa z dnia 13 października 1998r. o
systemie ubezpieczeo społecznych
Ubezpieczenie obowiązkowe:
Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i
rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby
fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalnośd
oraz osobami z nimi współpracującymi.

Ubezpieczenie dobrowolne:
Osoby niespełniające warunków do podlegania
obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których działalnośd
rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania. Rolnik
prowadzący działalnośd rolniczą w gospodarstwie o
powierzchni równej 1 ha przeliczeniowemu i poniżej 1 ha
przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik)
oraz osoba, która - będąc rolnikiem - przeznaczyła grunty
prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na
zasadach określonych w odrębnych przepisach, jeśli nie
podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie ma
ustalonego prawa do emerytury lub renty.
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Ubezpieczenia społeczne
Działalnośd w ramach
gospodarstwa
rolnego/rybackiego
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników
Ubezpieczenie dobrowolne:
„PODWÓJNY KRUS” - jednoczesne prowadzenie działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.
Rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna
współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegad ubezpieczeniu społecznemu rolników,
jeśli:
1. podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi
działalnośd rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha
przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
2. złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania
pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu. Niezachowanie terminu na złożenie
oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności
gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu. Oświadczenie można złożyd na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1). Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest
jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS;
3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeo z ubezpieczeo społecznych;
5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej (jeżeli działalnośd ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej*. Roczna kwota graniczna
podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
*Roczna kwota graniczna za rok 2015 – 3 204 zł.
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Ubezpieczenia społeczne
Działalnośd w ramach
gospodarstwa
rolnego/rybackiego

Osoba fizyczna
prowadząca działalnośd
gospodarczą

Składki KRUS*
Rok

prowadzący
gospodarstwo

prowadzący załalnośd
pozarolniczą

Składki ZUS*
dla nowych
przedsiębiorców

składka
składka
składka
składka
składka
na m-c
na rok
na m-c
na rok
na m-c
2016
130,00 1 560,00
218,00 2 616,00
465,28
2017
130,00 1 560,00
218,00 2 616,00
465,28
2018
130,00 1 560,00
218,00 2 616,00 1 121,52
2019
130,00 1 560,00
218,00 2 616,00 1 121,52
2020
130,00 1 560,00
218,00 2 616,00 1 121,52
RAZEM:
x
7 800,00
x
13 080,00
x

dla przedsiębiorców

składka
składka
na rok
na m-c
5 583,36 1 121,52
5 583,36 1 122,52
13 458,24 1 123,52
13 458,24 1 124,52
13 458,24 1 125,52
51 541,44
x

składka
na rok
13 458,24
13 470,24
13 482,24
13 494,24
13 506,24
67 411,20

* symulacja wg stawek w I kwartale 2016 roku
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Formy opodatkowania
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych:
Dochody osiągane przez podatników z pozarolniczej działalności
gospodarczej:
 Opodatkowane według skali podatkowej,

 Podatek liniowy,
 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych*,
 Karta podatkowa.
*USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Stawka ryczałtu 2% - przychody ewidencjonowane ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż
przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o
których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu
obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.
Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2016 r. - prowadzący działalnośd wyłącznie
samodzielnie 150.000 euro tj. 636.555 zł
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Formy opodatkowania
Wyszczególnienie

Skala podatkowa

Podatek liniowy

Ryczałt ewidencjonowany

Karta podatkowa

Podstawa
opodatkowania
Stawka
podatku

dochód będący różnicą między
przychodami a kosztami ich
18%, 32% - w zależności od
wysokości dochodu osiągniętego
od początku roku

dochód będący różnicą między
przychodami a kosztami ich
19% bez względu na wysokośd
osiągniętego dochodu

przychód

nie ustala się

w zależności od rodzaju osiągniętego
przychodu - 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%,
20%

tabela miesięcznych stawek podatku
dochodowego w formie karty podatkowej

Powstanie
obowiązku
opłacania
zaliczek
(podatku)

od miesiąca, w którym uzyskane
dochody przekroczą kwotę
powodującą obowiązek zapłacenia
podatku

od miesiąca, w którym osiągnięto
dochód

w każdym miesiącu, w którym osiągnięto
przychód

powstanie obowiązku opłacania karty
podatkowej nie zależy od wysokości
uzyskanych przychodów lub dochodów,
podatek wynikający z decyzji naczelnika
urzędu skarbowego płaci się za każdy
miesiąc prowadzenia działalności

Ulgi i odliczenia
od dochodu
(przychodu)
i od podatku

można dokonywad odliczeo od
brak prawa do stosowania odliczeo można dokonywad odliczeo od przychodu i od
brak prawa do stosowania odliczeo od
dochodu i od podatku w ramach od dochodu i od podatku, wyjątkiem
podatku w ramach przysługujących ulg
dochodu (przychodu) i od podatku,
przysługujących ulg podatkowych
są składki na ubezpieczenia
podatkowych (z wyjątkiem ulgi prorodzinnej) wyjątkiem jest składka na ubezpieczenie
społeczne, składki na ubezpieczenie
zdrowotne
zdrowotne oraz straty z lat ubiegłych

Sposób płacenia
zaliczek

miesięczny,
kwartalny (mali podatnicy
i podatnicy rozpoczynający
działalnośd),

miesięczny,
kwartalny (mali podatnicy
i podatnicy rozpoczynający
działalnośd),

(podatku)

uproszczony (nie mogą go
stosowad podatnicy, którzy
rozpoczęli działalnośd)

uproszczony (nie mogą go stosowad
podatnicy, którzy rozpoczęli
działalnośd)

miesięczny,
kwartalny (gdy otrzymane przychody
z działalności prowadzonej samodzielnie albo
przychody spółki w roku poprzedzającym rok
podatkowy nie przekroczyły kwoty
stanowiącej równowartośd 25.000 euro)

Termin
wpłacania
zaliczek (podatku)

do dnia 20 każdego miesiąca
do dnia 20 każdego miesiąca
do dnia 20 każdego miesiąca następującego
następującego po miesiącu
następującego po miesiącu
po miesiącu (kwartale), za który wpłacany jest
(kwartale), za który wpłacana jest (kwartale), za który wpłacana jest
ryczałt, a za grudzieo (czwarty kwartał) zaliczka; zaliczka za grudzieo
zaliczka; zaliczka za grudzieo
w terminie złożenia zeznania
(czwarty kwartał) jest uiszczana do (czwarty kwartał) jest uiszczana do
20 stycznia następnego roku
20 stycznia następnego roku
podatkowego;
podatkowego;

Prawo do
preferencyjnego
rozliczenia rocznego

możliwośd łącznego
opodatkowania z małżonkiem,
opodatkowanie na zasadach
przewidzianych dla osób samotnie
wychowujących dzieci

Zeznanie
roczne

obowiązek złożenia zeznania
obowiązek złożenia zeznania
obowiązek złożenia zeznania rocznego
rocznego w terminie do 30
rocznego w terminie do 30 kwietnia w terminie do 31 stycznia roku następującego
kwietnia roku następującego po
roku następującego po roku
po roku podatkowym na druku PIT-28
roku podatkowym na druku PIT-36
podatkowym na druku PIT-36L

brak prawa do preferencyjnego
rozliczenia rocznego

brak prawa do preferencyjnego rozliczenia
rocznego

miesięczny

do 7 dnia następnego miesiąca, a za
grudzieo do 28 grudnia

brak prawa do preferencyjnego rozliczenia
rocznego

obowiązek złożenia do 31 stycznia roku
następującego po roku podatkowym
deklaracji PIT-16A
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Formy opodatkowania
USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Podatek VAT - ustawa o podatku od towarów i usług
Wyszczególnienie

ROLNIK RYCZAŁTOWY

Forma rejestracji

PESEL lub
NIP

Podmiot zwolniony w zakresie VAT ze
NIP
względu na wartośd sprzedaży
(poprzednim roku podatkowym i
rozpoczynający prowadzenie działalności
gospodarczej)

Czynny podatnik VAT
„Mały podatnik” w tym Osoba fizyczna
prowadząca wyłącznie gospodarstwo
rolne, leśne
lub rybackie np.. ROLNIK

Sprzedaż
limity roczne

Faktura VAT RR

150 000 zł Faktura /
Rachunek

Forma ewidencji
VAT
przechowad oryginały faktur VAT
RR przez okres 5 lat, od kooca
roku, w którym wystawiono
fakturę
uproszczona ewidencja obrotów
(ewidencjia sprzedaży za dany
dzieo)

€ 1 200 000 Faktura VAT

ewidencja (rejestr) zakupów
ewidencja (rejestr) sprzedaży

Faktura VAT

ewidencja (rejestr) zakupów
ewidencja (rejestr) sprzedaży

VAT-R
ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W
Podatnik wg ogólnej zasady w tym Osoba ZAKRESIE PODATKU OD
TOWARÓW I USŁUG
fizyczna prowadząca wyłącznie
gospodarstwo rolne, leśne
lub rybackie np.. ROLNIK
Kasa fiskalna
nie mają obowiązku stosowania kasy
rejestrującej podatnicy, u których kwota
obrotu z działalności na rzecz osób
fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych
nie przekroczyła w poprzednim roku

Rodzaj
dokumentu

20 000 zł
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Działalności z punktu widzenia bezpieczeostwa żywności
Środki spożywcze pochodzenia
zwierzęcego i żywnośd złożona*
 Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego
 Działalnośd „Marginalna, Lokalna i Ograniczona” (MLO)
 Przetwórstwo surowców pochodzenia zwierzęcego
 Przetwórstwo i sprzedaż -"handel detaliczny"
* żywnośd zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w
rozumieniu art.3 ust. 3 pkt 29 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeostwie żywności i żywienia

18

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 361, z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany:
w art. 20 ust. 1c i 1d otrzymują brzmienie:
1c. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również
przychody ze sprzedaży przerobionych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i
zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli i chowu, z wyjątkiem przerobionych
produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych
produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie
odrębnych przepisów, jeżeli:
1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby
prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;
2) przerabianie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy
zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz
innych umów o podobnym charakterze;
3) sprzedaż następuje wyłącznie:
a) w gospodarstwach rolnych, w których produkty te zostały wytworzone,
b) w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu*.
1d. Warunku, o którym mowa w ust. 1c pkt 2, nie stosuje się do:
1) uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również do rozbioru,
podziału i klasyfikacji mięsa;
2) wytwarzania mąki, kasz, płatków i otrąb ze zboża pochodzącego z własnej uprawy
*Minister właściwy do spraw rolnictwa lub minister właściwy do spraw rynków rolnych, może określid, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób oznakowania miejsca zbywania żywności konsumentom finalnym, w ramach rolniczego handlu
detalicznego, mając na względzie potrzeby konsumentów oraz ochronę zdrowia publicznego, w tym zapewnienie
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Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
cd. Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012
r. poz. 361, z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany:
w art. 21 w ust. 1 (wolne od podatku dochodowego są) po pkt 29a dodaje się pkt 29b w
brzmieniu:
29b) przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, uzyskane z rolniczego handlu detalicznego w
rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeostwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65), do kwoty przychodów 40.000 zł,
liczonych narastająco od początku danego roku podatkowego, jeżeli:
a)

masa przerobionych produktów nie przekracza ilości, którą podmioty działające na rynku
spożywczym mogą zbywad konsumentom finalnym w ramach rolniczego handlu
detalicznego*,

b)

ilośd produktów roślinnych lub zwierzęcych wyprodukowanych w posiadanym gospodarstwie
rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, użytych do produkcji danego produktu
stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody,

c)

jest prowadzona ewidencja sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1e**.

*Minister właściwy do spraw rolnictwa lub minister właściwy do spraw rynków rolnych, określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną ilośd żywności zbywaną w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakres i sposób dokumentowania tej ilości,
mając na względzie potrzeby konsumentów, rodzaj zbywanej żywności oraz ochronę zdrowia publicznego, w tym zapewnienie
bezpieczeostwa żywności.
** Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, są obowiązani prowadzid odrębnie za każdy rok
podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę
uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane są w
dniu sprzedaży.
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Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
cd. Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012
r. poz. 361, z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany:
w art. 21 po ust. 15 dodaje się ust. 15a-15c w brzmieniu:
15a. Ewidencja sprzedaży, poza informacjami, o których mowa w art. 20 ust. le, zawiera również
rodzaj i ilośd sprzedanych produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego.
15b. Po uzyskaniu narastająco wysokości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 29b lub
uzyskaniu ilości przerobionych produktów, o której mowa w ust. 1 pkt 29b lit. a, można opłacad
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym
podatku dochodowym.
15c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 29b, ma charakter pomocy de minimis i jest
udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
Art. 5. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w art. 111 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
oraz rolników ryczałtowych, z wyłączeniem podatników uzyskujących przychody, o których mowa w
art. 21 ust. 1 pkt 29b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, są
obowiązani prowadzid ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących
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Przygotowanie inwestycji:
 Projekt technologiczny - zatwierdzenie projektu w stosownej inspekcji
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
 Prace budowlane:
 Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych
niż użyto w stanie pierwotnym. Od strony prawnej większośd prac remontowych
wymaga jedynie zgłoszenia do starosty.
 Budowa, adaptacja, modernizacja – Zgodnie z definicją zawartą ustawie w Prawo
budowlane zalicza się do budowy ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym z
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, jak również ze skutkami
prawnymi niedopełnienia wymaganych formalności.


Decyzja o Warunkach Zabudowy - urząd gminy (wójt, burmistrz. prezydent miasta),



Pozwolenie na budowę – urząd powiatowy (starosta):
•

projektu budowlanego - cztery egzemplarze,

•

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane,

•

decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

•

wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich,

•

warunki techniczne dostawy mediów*.

*ZUDP czyli Zespół Uzgodnieo Dokumentacji Projektowej
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Decyzje środowiskowe, decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:
 Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 Decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o
pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
 Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeo wodnych - wydawanego na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;
 Decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie
wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnieo budowlanych oraz
innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach
przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o
szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i
ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupieo gatunków
chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych
organizmów wodnych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;
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Decyzje Środowiskowe - W przypadku inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływad na
środowisko procedura administracyjna uzyskania decyzji środowiskowej została zilustrowana na poniższym
diagramie.
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Inwestycje mogące potencjalnie znacząco oddziaływad na środowisko
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięd mogących
znacząco oddziaływad na środowisko

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięd mogących
znacząco oddziaływad na środowisko
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje przedsięwzięd mogących zawsze znacząco oddziaływad na środowisko;
2) rodzaje przedsięwzięd mogących potencjalnie znacząco oddziaływad na środowisko;
3) przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których
mowa w pkt 1 i 2.
§ 3. 1. Do przedsięwzięd mogących potencjalnie znacząco oddziaływad na środowisko zalicza się następujące
rodzaje przedsięwzięd:
66) budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36:
a) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokośd mniejszą niż 1 m
realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadao ochronnych lub zadao ochronnych
ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody,
b) jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące wodę,
c) jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna
budowla piętrząca wodę,
d) na wysokośd nie mniejszą niż 1 m;
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Inwestycje mogące potencjalnie znacząco oddziaływad na środowisko
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięd mogących
znacząco oddziaływad na środowisko

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko - c.d.
§ 3. 1. Do przedsięwzięd mogących potencjalnie znacząco oddziaływad na środowisko zalicza się
następujące rodzaje przedsięwzięd:
88) gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na:
a) melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków,
b) melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3
tej ustawy, innej niż wymieniona w lit. a,
c) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 2 ha, innej niż wymieniona w lit. a oraz b, jeżeli:
– w odległości nie większej niż 1 km od granicy projektowanego obszaru
meliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat zmeliorowano obszar o powierzchni nie
mniejszej niż 1 ha oraz
– łączna powierzchnia projektowanego obszaru meliorowanego oraz obszaru
zmeliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat wyniesie nie mniej niż 5 ha,
d) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha, innej niż wymieniona w lit. a–c,
e) realizacji zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na
terenach gruntów innych niż orne znajdujących się na obszarach objętych formami
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,
f) realizacji stawów o głębokości nie mniejszej niż 3 m, innej niż wymieniona w lit. e;
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko - c.d.
§ 3. 1. Do przedsięwzięd mogących potencjalnie znacząco oddziaływad na środowisko zalicza
się następujące rodzaje przedsięwzięd:
92) instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia
zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie
mniejszej niż 50 t na rok;
95) instalacje do uboju zwierząt;
98) instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych, o
zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;
105) chów lub hodowla ryb w stawach typu:
a) karpiowego, jeżeli produkcja ryb będzie większa niż 4 t z 1 ha powierzchni
użytkowej stawu,
b) pstrągowego, jeżeli produkcja ryb będzie większa niż 1 t przy poborze 1 l wody na
sekundę w miejscu ujęcia wody;
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Stawki opłat za wodę

art. 282 planowanej ustawy - Praw wodne i zaproponowane w
nim stawki opłat za pobór wody
Maksymalna wysokośd miałaby wynosid:
 1,64 zł za 1 m sześc. wody podziemnej
 0,82 zł za 1 m sześc. wody powierzchniowej.

?
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