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Wstęp
Krótkie łańcuchy dostaw żywności to wyzwanie stojące m.in. przed rolnikami i jego 
odbiorcami, tj. konsumentami. Wyzwaniem jest nie tylko organizacja procesów 
produkcji i sprzedaży, ale także budowanie zaufania miedzy producentem żywno-
ści a konsumentem oraz przejęcie marży przez rolnika. Krótkie łańcuchy produkcji  
i dostaw żywności, szczegolnie w ramach rolniczego handlu detalicznego, są korzyst-
ne zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Można tu sprzedawać zarówno 
nieprzetworzone, jak i przetworzone surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 
Korzyści wynikające ze współpracy w tej dziedzinie to między innymi:
• poprawa jakości produktów wprowadzanych na rynek – zysk konsumenta,
• utrzymanie lokalnej infrastruktury przetwórstwa (np. rzeźnie we współpracy  
z hodowcami),
• skrócenie dostępu do kupna wysokiej jakości żywności przez konsumenta,
• zmniejszenie konkurencji pomiędzy producentami,
• przejęcie marży przez rolnika.

Zachętą do tego, od 1 stycznia 2019 r. są znowelizowane przepisy prawne umoż-
liwiające zwolnienia podatkowe, przy prowadzeniu sprzedaży żywności nieprze-
tworzonej i przetworzonej z gospodarstwa rolnego, do 40 tys. przychodów rocznie,  
w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego (RHD) i przejście na 2% podatek ryczal-
towy po przekroczeniu tej sumy, oraz możliwość sprzedaży bezpośrednio żywności 
dla konsumentów finalnych, sklepów i restauracji. 

Ponadto są stworzone możliwości na bezzwrotne dofinansowanie inwestycji  
w przetwórstwo żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego z PROW 2014-
2020 do sumy 100 tys. zł. Warunkiem skorzystania z tych przywilejów jest prze-
strzeganie i stosowanie odpowiednich przepisów prawnych. Dlatego w tej publikacji 
przedstawiamy uwarunkowania prawno-podatkowe i higieniczno-weterynaryjne, 
które powinien spełnić podmiot/rolnik/ przy podjęciu produkcji i sprzedaży żywności  
z gospodarstwa rolnego w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

I. Znowelizowane przepisy prawa ułatwiające od 1. 01.2019 r. 
prowadzenie sprzedaży żywności przez rolników z gospodar-
stwa rolnego w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD)
Od 1 stycznia 2017 r. ustawowo wprowadzono nowe określenie, tzw. rolniczy handel 
detaliczny (RHD). Określenie to wiąże się z obsługą lub przetwarzaniem surowców 
roślinnych i zwierzęcych, ich przechowywaniem w punkcie sprzedaży i sprzedażą  
do konsumenta finalnego, z wyłączeniem pośredników. Możliwości produkcji i sprze-
daży żywności wyprodukowanej w gospodarstwie, bezpośrednio konsumentom,  
oraz do sklepów i restauracji, przy zwolnieniu podatkowym do 40 tys. zł przychodów,  
w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) wynikają z przepisów prawnych, obowią-
zujących od 1 stycznia 2019 r. 

• ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników (Dz U. z 5 grudnia 2016 r., poz. 1961), która 
obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
• znowelizowana ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw  
w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji 
(Dz.U. z 9 listopada 2018 r., poz. 2242), która bowiązują od 1 stycznia 2019 r.
• ustawia z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustaw o podatku dochodowym  
od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 20 maja 2015 r., 
poz. 699), która obowiazuje od 1 stycznia 2016 r.
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. z dnia 27 grudnia 
2016 r., poz. 2159), które obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r.  
w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. poz. 2161), 
które obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r.  
w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wpro-
wadzajacych na rynek te podukty oraz wykazów takich zakładów (Dz.U. poz. 2192), które 
obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. 
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów 
dokumentów dotyczących rejestracji i zakładów produkujących lub wprowadza-
jących do obrotu żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.(Dz.U. z dnia 15 czerwca 2007 r., poz. 730)
• rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie 
higieny środków spożywczych.

II. Korzyści dla rolników i konsumentów, od 1.01.2019 r., wynika-
jące ze znowelizowanej ustawy o rolniczym handlu detalicznym, 
dotyczące sprzedaży żywności z gospodarstwa rolnego 

Jednym ze sposobów zwiększenia dochodów rolników może być produkcja i sprzedaż 
żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wyprodukowanej w gospodarstwie 
bezpośrednio konsumentowi finalnemu oraz do sklepów i restauracji, z pominięciem 
pośredników, i przejęciem marży handlowej, w ramach tzw.rolniczego handlu deta-
licznego. Dlatego producenci rolni, którzy planują prowadzić taką działalność, powinni 
posiadać wiedzę dotyczącą wymogów prawno-podatkowych i higieniczno-wetery-
naryjnych, które są wymagane przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzącej  
z gospodarstwa rolnego, gdyż oni odpowiadają za żywność wprowadzaną do obrotu 
rynkowego. Prowadzenie produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstwa rolnego 
wpisuje się w strategię poprawy efektywności ekonomicznej gospodarstwa rolnego.
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Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia sprzedaży żywności do sklepów i restauracji (Dz.U. 2018 r., poz. 
2242 z dnia 9 listopada 2018 r.).:
• rozszerzono sprzedaż produktów roślinnych lub zwierzęcych nieprzetworzonych i prze-
tworzonych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji 
danego produktu, oprócz konsumentów finalnych, także do restauracji, sklepów i i innych 
placówek o podobnym charakterze,
• zwiększono kwotę przychodów zwolnionych z płacenia podatku dochodowego  
od rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD) z kwoty 20 000 zł do kwoty 
40 000 zł rocznie,
• stworzono zachęty podatkowe, w celu zwiększenia liczby producentów rolnych uzysku-
jących dodatkowe przychody z przetwarzania sposobem domowym produktów rolnych, 
dlatego miedzy innymi:
- utrzymane zostały przepisy umożliwiające opodatkowanie ponad kwotę przychodu 
40 tys. zł przy prowadzeniu rolniczego handlu detalicznego 2% podatkiem ryczałtowym 
od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż 
przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych,
- stworzono możliwość dofinansownia inwestycji w ramach rolniczego handu detalicz-
nego w przetwórstwo żywności do 100 tys. zł z PROW 2014-2020.

Ponadto wprowadzono przepis zgodnie z ww. znowelizowaną ustawą, że zbywanie 
żywności może odbywać się na obszarze województwa, w którym zlokalizowana jest 
produkcja lub na obszarach powiatów lub miast sąsiadujących z tym województwem, 
w których są siedziby wojewody lub sejmiku.

Zwiększenie kwoty przychodu od osób fizycznych w ramach rolniczego handlu detalicz-
nego (RHD) z 20 tys. zł do 40 tys. zł dokonano również z uwagi na znaczny wzrost kosztów 
uzyskania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy 
produktów roślinnych i zwierzęcych (z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych 
i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej 
oraz produktów  opodatkowanych podatkiem akcyzowym, np. produkcja i sprzedaż cydru). 
Ponadto ustawa ta dopasowuje istniejące rozwiązania z zakresu prawa podatkowego  
i prawa żywnościowego do potrzeb rolników prowadzących produkcję żywności na małą 
skalę i jej zbywanie w krótkich łańcuchach dystrybucji, szczególnie w ramach rolnicze-
go handlu detalicznego (RHD). Jest to odpowiedź na zwiększony popyt konsumentów  
na żywność z rynku lokalnego, wysokiej jakości, znanego pochodzenia, oraz po przystępnej 
cenie i określonej marce, a także uznanej na rynku konsumenckim, i co bardzo ważne – 
spełniającej wymagania zdrowotne i higieniczno-weterynaryjne. 

Produkty takie wytwarzane są zazwyczaj w małej skali, z zastosowaniem specy-
ficznych technologii . Uruchomienie np. przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie 
zwiększa poziom wykorzystania potencjału produkcyjnego gospodarstwa oraz przy-
czynia się do zagospodarowania lokalnych surowców rolnych. Ponadto, w aspekcie 
ekonomicznym produkcja i sprzedaż bez udziału pośredników, produktów roślinnych 

i zwierzęcych nieprzetworzonych i przetworzonych, przynosi producentowi rolnemu 
i klientowi wymierne korzyści. Dla producenta rolnego to:
• większe dochody dla gospodarstwa,
• wyeliminowanie pośredników i przejęcie marży handlowej,
• sprzedający ma możliwość ustalenia ceny produktu,
• kreowanie marki producenta.
Natomiast korzyści dla klienta to:
• możliwość bezpośredniego kontaktu konsumenta z wytwórcą żywności,
• możliwość zaopatrzenia się w produkty świeże, ze znanego źródła, oraz możliwość 
negocjowania ceny.
 

Jak wiadomo, zgodnie z przepisami prawa, do końca 2018 r. zbywanie wytwo-
rzonych środków spożywczych w ramach rolniczego handlu detalicznego było moż-
liwe wyłącznie konsumentom końcowym (finalnym), a nie można było sprzedawać  
np. do sklepow czy restauracji. Dla wyjaśnienia przez konsumenta końcowego (finalne-
go), zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 28.01.2002 r. rozumie się – ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie 
wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa sektora żywnościowego.

Brak możliwości sprzedaży żywności np. do sklepów czy restauracji budził wątpli-
wości u rolników i konsumentów. Negowały ten stan rzeczy między innymi organizacje 
społeczne, które domagały się dopuszczenia do zbywania żywności wyprodukowa-
nej w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) właśnie na rzecz np. sklepów, 
restauracji, stołówek i innych placówek o podobnym charakterze, co ostatecznie 
ustawowo z dniem 1.01.2019 r. zmieniono na korzyść rolników i konsumentów.

Jak wcześniej zaznaczono, w ramach rolniczego handlu detalicznego, zgodnie  
z ww. ustawą zwolnione z płacenia podatku do 40 tys. zł są przychody tzw. z innych 
źródeł, za które uważa się przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny 
niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, 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, tylko przez rolnika I jego ro-
dzinę z wyłączeniem:
• uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również roz-
bioru, podziału i klasyfikacji mięsa,
• przemiału zbóż, wytłaczania oleju lub soku oraz
• sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działal-
ność w ramach rolniczego handlu detalicznego.



1110  

Ponadto przy prowadzeniu rolniczego handlu detalicznego obowiązuje:
1. zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego  
z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez Powiatowego Lekarza We-
terynarii np. z uboju w celu produkcji mięsa na użytek własny,
2. ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, 
hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 
50% tego produktu z wyłączeniem wody,
3. zgodnie z ww. przepisami za produkty roślinne pochodzące z własnej uprawy 
uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytwarzone z surowców 
pochodzących z własnej uprawy.

W ramach rolniczego handlu detalicznego musi być prowadzona ewidencja sprze-
daży, umożliwiająca określenie ilości zbywanej żywności.

III. Warunki wsparcia finansowego z PROW 2014-2020 dla rol-
ników na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwo żywności 
w ramach rolniczego handlu detalicznego (RDH)
Wprowadzając do obrotu rynkowego żywność, należy pamiętać, aby przstrzegać 
przepisów sanitarno-weterynaryjnych, które obowiązują przy produkcji i sprzedaży 
nieprzetworzonych i przetworzonych surowców pochodzenia roślinnego I zwierzęce-
go. Dlatego podejmując działalność w tym zakresie, należy liczyć się z wydatkiem np. 
na zakup wymaganego wyposażenia i dostosowanie pomieszczeń do przetwarzania 
surowców  roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy lub chowu i hodowli. W związku 
z tym władze państwowe, aby zachęcić rolników do prowadzenia rolniczego handlu 
detalicznego (RHD) oraz upowszechnić tę formę sprzedaży żywności, zdecydowały 
w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 4.2 na udzielenie pomocy na wsparcie 
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój.

Dlatego zachęcamy rolników, aby skorzystali z tego poddziałania celem uzyskania 
100 tys. zł bezzwrotnej refundacji na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwo 
żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
Informujemy, że w październiku br. będzie uruchomiony drugi nabór wniosków 
skierowany do rolników i domowników, którzy prowadzą lub chcą rozpocząć pro-
wadzenie rolniczego handlu detalicznego  (RHD). Jest to ujęte w  PROW 2014-2020 
poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój
Wsparcie finansowe w formie refundacji  do 100 tys. zł. tj 50% kosztów kwalifiko-
wanych przyznawane będzie na operacje polegające na:
 • wykonywaniu lub podejmowaniu przez rolnika lub małżonków tych rolników pod-
legających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, 
działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych 
w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 % kosztów kwalifikowanych na daną 
inwestycję czyli rolnik inwestując np. 200 tys. w sprzęt do produkcji np. wyrobów 
wędliniarskich, otrzyma zwrot kosztów kwalifikowanych 50% tj. 100 tys. zł.

Wynika to z nowelizacji rozporządzenia MRiRW z dnia 14 grudnia 2018r. D.U RP  
z dnia 27 grudnia 2018 r. poz.2409 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi 
lub ich rozwój” objętego PROW na lata 2014-2020.

Aby otrzymać wsparcie finansowe do 100tys. zł. kosztów kwalifikowanych musi być 
dokonana ocena zdolności podmiotu do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia  
i zachowania jej celu wyłącznie na podstawie analizy biznesplanu.

Spełnienie warunków będzie ustalane na podstawie prognozowanych wyników 
finansowych rolnika ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz posiadanych 
zasobów rzeczowych i ludzkich, weryfikowanych na podstawie analizy danych 
i informacji zawartych w biznesplanie, przygotowanym przez ubiegającego się 
beneficjenta.

Katalog kosztów kwalifikowanych stwarza możliwość dostosowania pomieszczeń 
pomocniczych służących przygotowywaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych 
w budynku, służącym do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakupu 
wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania  
i zbywania przetworzonych produktów rolnych. 

Wyczerpujące informacje dotyczące wsparcia finansowego można uzyskać w Biu-
rach Powiatowych i Oddziale Regionalnym ARiMR w Szczecinie oraz Powiatowych 
Zespołach Doradztwa Rolniczego i Dyrekcji ZODR w Barzkowicach.

Wnioski będzie przyjmować i oceniać  Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie 71-245 Szczecin ul. Władysława Szafera nr 10 
tel. 91 469 84 00 

IV.Asortyment I limity żywności umożliwiające sprzedaż w ramach 
rolniczego handlu detalicznego (RHD) 
Reguluje to :
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016r.  
w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (D.U z dnia 27 grudnia 
2016 r. poz. 2159), które obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. 

Zgodnie z tym rozporządzeniem maksymalną ilość żywności zbywaną rocznie  
w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) określono dla :
1. surowców pochodzenia niezwierzęcego - w załączniku nr 1 do w/w rozporzą-
dzenia,
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2. żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz żywności zawie-
rającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty  
pochodzenia zwierzęcego w załączniku nr 2 do w/w rozporzadzenia,
3. surowców pochodzenia zwierzęcego  w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia,
4. produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce - w załączniku nr 4 do w/w 
rozporządzenia.
Poniżej przedstawiamy pozycje zawarte w załącznikach od nr 1 do 4 do rozporządzenia 
MRiRW z dnia 16 grudnia 2016 r.( poz. 2159) 
Załącznik nr 1 zawiera 124 pozycje i dotyczy maksymalnej ilości surowców pocho-
dzenia niezwierzęcego dla różnego rodzaju roślin uprawianych w Polsce, w tym 
zbóż, warzyw, owoców, ziół, oraz dwóch gatunków grzybów uprawnych tj. pieczarki 
i boczniaka, zbywanych rocznie w ramach rolniczego handlu detaliznego (RHD).
Informacje o wielkości plonów poszczególnych gatunkow roślin i grzybów uprawnych 
zostały pozyskane przez przygotowujących to rozporządzenie z instytutów badaw-
czych np. Centralnego Ośrodka Odmian Roślin Uprawnych.

Załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia 

Maksymalna ilość surowców pochodzenia niezwierzęcego zbywana rocznie  
w ramach rolniczego handlu detalicznego
Lp. Nazwa surowców pochodzenia nie 

zwierzęcego
Maksymalna ilość w 
przeliczeniu na 1 ha 

uprawy

Jednostka

1 Jęczmień jary 8 tona
2 Jęczmień ozimy 9 tona
3 Gryka 2,5 tona
4 Kukurydza na ziarno 11 tona
5 Mozga kanaryjska  (kanar) 1,5 tona
6 Owies jary 7 tona
7 Proso 3,5 tona
8 Pszenica orkisz jara – ziarno 4 tona
9 Pszenica  orkisz  ozima – ziarno 4,5 tona

10 Pszenica twarda  jara 6 tona
11 Pszenica twarda ozima 6 tona
12 Pszenica zwyczajna jara 8 tona
13 Pszenica zwyczajna ozima 9,5 tona
14 Pszenżyto jare 7 tona
15 Pszenżyto ozime 9 tona
16 Żyto ozime 8 tona
17 Gorczyca biała 2 tona
18 Gorczyca sarepska 1,5 tona
19 Kminek zwyczajny 2 tona
20 Len zwyczajny 2 tona
21 Mak 1,5 tona
22 Słonecznik 3,5 tona
23 Soja 2,5 tona
24 Brukiew 60 tona
25 Rzodkiew oleista 1,5 tona

26 Ziemniaki 50 tona
27 Bób 12 tona
28 Brokuł 20 tona
29 Burak ćwikłowy 40 tona
30 Burak liściowy 65 tona
31 Chrzan pospolity 15 tona
32 Cebula siedmiolatka 40 tona
33 Cebula 50 tona
34 Cukinia 45 tona
35 Cykoria korzeniowa 35 tona
36 Cykoria liściowa I cykoria sałatowa 30 tona
37 Czosnek pospolity 7 tona
38 Dynia olbrzymia 55 tona
39 Dynia zwyczajna 50 tona
40 Endywia – endywia eskariola I endywia 

kędzierzawa
45 tona

41 Fasala wielokwiatowa 2 tona
42 Fasola zwykla karłowa 11 tona
43 Fasola zwykla  tyczna 2 tona
44 Groch 8 tona
45 Jarmuż 27 tona
46 Kabaczek 50 tona
47 Kalafior 30 tona
48 Kalarepa 70 tona
49 Kapusta bruksela 7 tona
50 Kapusta głowiasta biała 75 tona
51 Kapusta głowiasta czerwona 50 tona
52 Kapusta pekińska 50 tona
53 Kapusta włoska 35 tona
53 Karczoch hiszpański (kard)  

I karczoch zwyczajny
11 tona

55 Kawon (arbuz) 40 tona
56 Koper włoski (fenkuł) 15 tona
57 Kukurydza cukrowa 13 tona
58 Kukurydza pękająca 6 tona
59 Marchew 70 tona
60 Melon 50 tona
61 Oberżyna 17 tona
62 Ogórek gruntowy 30 tona
63 Ogórek pod osłonami 35 kg/m2

64 Papryka słodka gruntowa 35 tona
65 Papryka słodka pod osłonami 50 kg/m2

66 Pasternak 40 tona
67 Patison 30 tona
68 Pietruszka zwyczajna 20 tona
69 Pomidor  gruntowy 80 tona
70 Pomidor pod osłonami – tunel foliowy 40 kg/m2

71 Pomidor pod osłonami – szklarnia 20 kg/m2

72 Pomidor koktailowy 45 tona
73 Por 50 tona
74 Rabarbar ogrodowy 18 tona
75 Rzodkiewka 20 tona
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76 Selsefia 17 tona
77 Sałata gruntowa 30 tona
78 Seler korzeniowy 25 tona
79 Seler naciowy 60 tona
80 Skorzonera (wężymord) 20 tona
81 Sałata 35 tona
82 Szczypiorek 30 tona
83 Szparag 5 tona
84 Szpinak 20 tona
85 Trybula ogrodowa 1 tona
86 Agrest 14 tona
87 Aronia 15 tona
88 Borówka amerykańska 7 tona
89 Brzoskwinia 16 tona
90 Czereśnia 12 tona
01 Czarny bez (owoce) 14 tona
92 Dzika róża (owoce) 4 tona
93 Gruszka 18 tona
94 Jabłko 25 tona
95 Orzech laskowy 2 tona
96 Malina 10 tona
97 Jeżyna 12 tona
98 Morela 16 tona
99 Morwa 4 tona

100 Pigwa pospolita 8 tona
101 Orzech włoski 3 tona
102 Porzeczka czarna 10 tona
103 Porzeczka czerwona 12 tona
104 Porzeczka biała 11 tona
105 Śliwa domowa 10 tona
106 Śliwa japońska 8 tona
107 Truskawka 14 tona
108 Poziomka 12 tona
109 Wiśnia 16 tona
110 Żurawina 6 tona
111 Tarnina 5 tona
112 Tymianek ziele 3,5 tona
113 Bazylia 3 tona
114 Melisa 4,5 tona
115 Mięta ziele 4,5 tona
116 Mięta liść 1 tona
117 Lebioda pospolita (oregano) ziele 3 tona
118  Majeranek ogrodowy ziele  3  tona
119  Szałwia ziele  3  tona
120  Szałwia liść  1  tona
121  Pieczarka  30  kg/m2 na cykl
122  Boczniak  20  kg/m2 na rzut
123  Inne niż wymienione w l.p 1-122 surowce 

pochodzenia niezwierzęcego  21  tona

124
 Inne niż wymienione w l.p 1-122 surowce 
pochodzenia niezwierzecego uprawiane 
pod osłoną

 30  kg/m2 

Załącznik nr 2 (zawiera 16 różnych rodzajów żywności i ich kategorii tj. dla przetworów 
z warzyw, owocow, zbóż lub orzechów oraz pieczywa, pieczywa cukierniczego, ciast 
i ciasteczek, wyrobów cukierniczych, koncentratów spożywczych olejów, gotowych 
posiłków (potraw) oraz napojów bezalkoholowych. 
Załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia 
Maksymalna ilość żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce 
oraz żywności zawierajacej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia nie-
zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego zbywana rocznie w ramach 
rolniczego handlu detalicznego

Lp. Nazwa żywności Kategorie żywności w obrębie 
grupy asortymentowej 

Maksymalna ilość Jednostka

1 Przetwory  
z owoców

soki owocowe 6700 litr
dżemy 3400 kg
owoce suszone 1600 kg
Inne 3900 kg lub litr

2 Przetwory  
z warzyw

kiszonki warzywne 5000 kg
marynaty warzywne 3400 kg
soki warzywne 10 000 litr
Inne 6200 kg lub litr

3 Przetwory z owoców I warzyw, w tym soki 8400 kg lub litr
4 Przetwory z warzyw I grzybów 3400 kg
5 Przetwory z grzybów 200 kg
6 Przetwory z orzechów 700 kg
7 Przetwory  

zbożowe
mąki 16 000 kg
kasze 7300 kg
płatki 6500 kg
otręby 5800 kg
inne 8900 kg

8 Pieczywo 15 400 kg
9 Pieczywo cukiernicze, ciasta i ciasteczka 2500 kg

10 Wyroby cukiernicze 700 kg
11 Przyprawy 300 kg
12 Koncentraty 

spożywcze
koncentraty warzywne 2500 litr
syropy owocowe 2700 litr

Inne 2600 litr
13 Oleje 1000 litr
14 Gotowe posiłki 

(potrawy) nie-
mięsne

pierogi 2000 kg
kopytka I kluski śląskie 4000 kg
knedle z owocami 2900 kg
placki ziemniaczane 4000 kg
inne 3300 kg

15 Żywność, w tym gotowe posiłki (potrawy) zawie-
rając jednocześnie środki spożywcze pocho-
dzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia 
zwierzęcego

2400 kg

16 Napoje bezalkoholowe 10 000 litr
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Załącznik nr 3 zawiera 7 pozycji i określa maksymalną  ilość surowców pochodzenia 
zwierzęcego zbywaną rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego dla mleka, 
surowego, siary śmietany, jaj od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych, produktów 
pszczelich nieprzetworzonych oraz produktow rybołówstwa i żywych ślimaków  
lądowych z gatunku Helix.  

Załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia

Maksymalna ilość surowców pochodzenia zwierzęcego zbywana rocznie w ramach 
rolniczego handlu detalicznego
Lp. Nazwa surowca pochodze-

nia zwierzęcego
Maksymalna ilość Jednostka

1 Mleko surowe albo mleko 
surowe i siara

52 000 litr

2 Surowa śmietana 10 400 litr

3 Jaja od drobiu 148 200 sztuka

4 Jaja od ptaków bezgrzebie-
niowych

800 sztuka

5 Produkty pszczele, nieprze-
tworzone, w tym miód, 
pyłek pszczeli, pierzga, 
mleczko pszczele ( mak-
symalną ilość produktów 
pszczelich  nieprzetworzo-
nych określono w zależności 
od liczby rodzin pszczelich 
posiadanych przez podmiot 
prowadzący rolniczy handel 
detaliczny)

do 5 rodzin pszczelich - 150 kg
do 10 rodzin pszczelich - 300

do 20 rodzin pszczelich -600
do 30 rodzin pszczelich -900

do 40 rodzin pszczelich -1200
do 50 rodzin pszczelich - 1500
do 60 rodzin pszczelich -1800
do 70 rodzin pszczelich -2100
do 80 rodzin pszczelich- 2400

6 Produkty rybołówstwa żywe 
lub uśmiercone i niepodda-
ne czynnościom naruszają-
cym ich pierwotną  budowę 
anatomiczną lub poddane 
czynnościom wykrwawia-
nia, odgławiania, usuwania 
płetw lub patroszenia

1800 kg

7 Żywe ślimaki lądowe z ga-
tunku Helix, Helix locurum

1400 kg

Zalącznik nr 4 zawiera 8 pozycji z zaproponowaną maksymalną ilością produktów 
pochodzenia zwierzecego, innych niż surowce zbywane rocznie w ramach rolniczego 
handlu detalicznego.

Załącznik nr 4 do w/w rozporządzenia

Maksymalna ilość surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce zbywana 
rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego
Lp. Nazwa produktów pochodzenia zwierzęcego Maksymalna 

ilość
Jednostka

1 Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, 
kozie, końskie lub produkowane z tego mięsa 
surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

2300 kg

2 Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub pro-
dukowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne 
lub mięso mielone

2100 kg

3 Świeże mieso zwierząt dzikich utrzymywanych w 
warunkach fermowych, lub produkowane z tego 
mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

1100 kg

4 Produkty mięsne 1400 kg
5 Wstępnie przetworzone lub przetworzone pro-

dukty rybołówstwa
1400 kg

6 Produkty mleczarskie lub produkowane na bazie 
siary łącznie

2600 kg

7 Produkty jajeczne 1300 kg
8 Gotowe posiłki (potrawy) z produktów pocho-

dzenia zwierzęcego
1400 kg
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Istotna informacja:
• na podstawie pozycji zawartych w załącznikach 1 do 4 w/w rozporządzenia 
weryfikowane będzie prawo do zwolnienia z płacenia  podatku dochodowego 
do 40 tys. zł.

V. Zakres I sposób dokumentowania zbywanej żywności w ramach 
rolniczego handlu detalicznego (RHD).
W znowelizowanej ustawie uściślono także na jakim obszarze mogą być zlokalizowane 
zakłady prowadzące rolniczy handel detaliczny i sprzedawać żywność z przeznaczeniem 
dla konsumenta finalnego. 
Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z wolą ustawodawcy zbywanie żywności może odbywać się 
m.in. : 
• wyłącznie w miejscach: w których produkty te zostały wytworzone, ( np. gospodarstwo 
rolne) lub przeznaczonych do prowadzenia handlu bez wyłączenia budynków np. hal 
targowych, a także
• do sklepów, restauracji czy stołowek zlokalizowanych na obszarze tego samego wo-
jewództwa, np. Zachodniopomorskiego, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji 
żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zlokalizowanych na obszarach 
powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, są-
siadujących z tym województwem. np. w województwie pomorskim w Gdańsku, gdzie 
mieści się Urząd Wojewódzki i Marszałkowski.
• przez pośrednika prowadzącego również rolniczy handel detaliczny podczas wystaw, 
festynow, targów lub kiermaszów organizowanych w celu promocji żywności w innych 
wojewodztwach.
W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego musi być 
umieszczony w sposob czytelny i widoczny dla konsumenta;
• napis „rolniczy handel detaliczny” 
• dane obejmujące:
- imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,
- adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
- weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel deta-
liczny, o ile taki numer zostal nadany.
Podatnik osiągający przychody w ramach rolniczego handlu detalicznego zobowiązany 
jest prowadzić  odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów ro-
ślinnych i zwierzęcych, która winna zawierać co najmniej:
• numer kolejnego wpisu,
• datę uzyskania przychodu,
• kwotę przychodu,
• przychód narastający od początku roku,
• ilość i rodzaj przetworzonych produktów,
Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży.
Informacje te muszą być  umieszczane w dokumentacji niezwłocznie po każdorazowym  
zbyciu żywności konsumentowi finalnemu.

Dlatego podmiot prowadzacy rolniczy handel detaliczny (RHD) musi prowadzić  
i przechowywać dokumentację umożliwiającą roczne określenie ilości żywności 
zbywanej odrębnie za każdy rok kalendarzowy.
Dokumentację należy przechowywać przez dwa lata, licząc od końca roku kalenda-
rzowego za który została sporządzona.

Istotna informacja:
Rownież pośrednik prowadzący rolniczy handel detaliczny, zbywający żywność wy-
produkowaną przez inny podmiot prowadzący taki handel podczas wystaw, festynów 
targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, musi:
• prowadzić dokumentację umożliwiającą określenie ilości, tak zbywanej żywności 
odrębnie dla każdego podmiotu,
• przekazywać dokumentację podmiotowi, którego żywność zbywał, niezwłocznie 
po zakończeniu wystaw, festynu, targu lub kiermaszu.

Dokumentacja ta winna również zawierać:
• numer kolejnego wpisu, datę zbycia żywności, ilość I rodzaj zbytej żywności,
• imię, nazwisko oraz adres albo siedzibę oraz adres pośrednika, który zbywał 
żywność podczas wystawy, festynu, targu lub kiermaszu. W/w informacje winne 
być umieszczone w dokumentacji niezwłocznie po każdorazowym zbyciu żywności 
konsumentowi finalnemu.

Dokumentację należy przechowywać przez dwa lata, licząc od końca roku kalenda-
rzowego za ktory została sporządzona.

W przypadku prowadzenia ewidencji sprzedaży niezgodnie z warunkami wymagany-
mi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi 
wartość niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania 
i określi od tej kwoty ryczałt w wysokości 5- krotności stawki.
Należy także pamiętać o istotnym fakcie, który przypominamy, że zgodnie z prze-
pisami ustawy o rolniczym handlu detalicznym (RHD):
• od 1 stycznia 2017 r. a także po znowelizowaniu ustawy o rolniczym handlu deta-
licznym od 1 stycznia 2019 r. uregulowania prawne umożliwiają rolnikom zbywanie 
produktow roślinnych lub zwierzęcych nieprzetworzonych i przetworzonych pocho-
dzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z tym że ilość tych produktów użytych 
do produkcji danego produktu winno stanowić co najmniej 50% tego produktu  
z wyłączeniem wody. 
Zgodnie z tymi aktami prawnymi w ramach rolniczego handlu detalicznego moż-
na produkować i zbywać żywność dostosowaną do potrzeb konsumentów, z tym  
że żywność ta:
• nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia konsumentów, dlatego musi podlegać 
nadzorowi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej,
Przetwarzanie produktów nie może odbywać się w sposób przemysłowy. Działalność 
w ramach rolniczego handlu detalicznego podlega:
• obowiązkowi rejestracji 14 dni przed rozpoczęciem działalności przy produkcji 
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i sprzedaży surowców roślinnych np. warzyw, czy owoców i przetworzonych surowców 
roślinnych np. soków, dżemów, czy owoców suszonych
• w Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, bez konieczności uzyskania zatwierdzenia,
• obowiązkowi rejestracji 30 dni przed rozpoczęciem działalności przy produkcji  
i sprzedaży surowców zwierzęcych np. mleko, jaja, miód oraz przetworzonych  
np. produkty galanterii mleczarskiej, wyroby wędliniarskie i złożonych np. gołąbki  
( surowiec roślinny, kapusta i ryż oraz surowiec zwierzęcy - mięso)
• w Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej bez konieczności, uzyskania zatwierdzenia,
• zgłoszeniu w Urzędzie Skarbowym, przed przekroczeniem zwolnionej z płacenia po-
datku dochodowego, kwoty 40 tys. zł. przychodu, aby przejść na 2% podatek ryczałtowy,
• posiadanie identyfikacyjnego numeru weterynaryjnego, o ile zostal nadany,
• oznakowanie miejsca zbywania żywności.
Dlatego w takim miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego 
należy umieścić w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:
- napis „rolniczy handel detaliczny” oraz dane obejmujące:
- imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel 
detaliczny, oraz indentyfikacyjny numer weterynaryjny o ile zostal nadany
- adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności.

VI. Kontrola i nadzór nad produkcją, jakością oraz sprzedażą żywno-
ści w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) z gospodarstwa 
rolnego.
Działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego podlega obowiązkowi reje-
stracji bez konieczności uzyskania zatwierdzenia i projektu technologicznego:
• u właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej przy produkcji i sprzedaży su-
rowców pochodzenia zwierzęcego (np. mleko, produkty pszczele) oraz produkty 
pochodzenia zwierzęcego inne niż surowce ( np. świeże mięso wołowe, produkty 
mięsne, produkty mleczne) i żywność np. ( gotowe posilki - potrawy) zawierająca 
jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzecego i produkty pochodze-
nia zwierzęcego np. pierogi z mięsem czy gołąbki jako produkty złożone.
Rerejestracja winna być dokonana, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia 
planowanej działalności, oraz należy uzyskać decyzję administracyjną o nadaniu 
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, o ile zachodzi potrzeba.

W celu ułatwienia rolnikom rejestracji działalności przy produkcji i sprzedaży żyw-
ności pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego, został 
opracowany przez Głownego Lekarza Weterynarii przykładowy wzór wniosku  
o wpis zakładu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii pod nazwą:

Wniosek
O wpis zakładu prowadzacego rolniczy handel detaliczny produktami pochodze-
nia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności.
Przykładowy wzór wniosku został udostępniony na stronie internetowej Głównego 
Inspektoratu Weterynarii pod adresem: www.wetgiw.gov.pl w zakladce ”Higiena 
prod. poch. zw.”

Do wniosku należy dołączyć:
• oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół w przypadku 
sprzedaży produktów pszczelich, oraz
• (dotyczy cudzoziemca) kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
udzielonego przez inne państwo członkowskie UE.
Również działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego przy produkcji  
i sprzedaży surowców pochodzenia roślinnego tj. niezwierzęcego np. warzywa, 
owoce, zboża, przetwory z owoców, warzyw, pieczywo, oleje napoje bezalkoholo-
we. podlegają obowiązkowi rejestracji :
• u właściwego organu Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
Producent na minimum 14 dni przed rozpoczęciem działalności musi zlożyć wnio-
sek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wniosek składa się do właściwego miejscowo ze względu na siedzibę zakładu, Pań-
stwowego Inspektora Sanitarnego. 
Wzory wniosków są podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 
2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania 
zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegają-
cą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (D.U z dnia 15 czerwca 
2007 r. poz.730.)

Nie ma natomiast obowiązku:
• przy produkcji i sprzedaży surowców pochodzenia roślinnego tj. niezwierzęcego 
w ramach rolniczego handlu detalicznego, sporządzania projektu technologicznego 
zakładu i przesyłania wraz z wnioskiem do zatwierdzenia, do w/w organu.

Ponado informujemy, że dla producentów zajmujących się przetwórstwem surow-
ców pochodzenia roślinnego, Ministerstwo Zdrowia opracowało „Wytyczne Dobrej 
Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej, przy produkcji żywności pochodzenia nie-
zwierzęcego w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych  
z własnych upraw”. Wytyczne te nie są dokumentem prawnym, a wskazówką  
i materiałem pomocniczym we wdrażaniu higieny i bezpieczeństwa przy  produkcji 
żywności wprowadzanej do obrotu rynkowego.

Nadzór nad jakością handlową żywności sprzedawanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego:
• sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).
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VII. Zasady korzystania z 2% podatku ryczałtowego przy sprzedaży 
żywności z gospodarstwa rolnego
Jednym ze sposobów zwiększenia dochodów, przez rolników jest produkcja i sprzedaż 
surowców nieprzetworzonych i przetworzonych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 
wyprodukowanych we własnym gospodarstwie, z pominięciem pośredników, ale zgodnie 
z przepisami podatkowymi. Dobra wiadomość w tym zakresie jest taka, że od 1 stycznia 
2016 r. nastąpiły ważne zmiany w podatkach płaconych przez rolników od sprzedawanych 
z własnych gospodarstw, nieprzetworzonych i przetworzonych surowców pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego. 

Możliwości te wynikają z przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U z 2015 r. poz.699 ), która obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
Obecnie zgodnie z tą ustawą w ramach prowadzenia rolniczego handlu detaliczne-
go można korzystać z rozliczenia; 
• w formie ryczałtowego 2% podatku bez konieczności zakładania działalności 
gospodarczej i płacenia podatku dochodowego. 
Stwarza to okazję, na rozwinięcie przydomowych wytwórni np. dżemu, soków czy 
wędlin, a tym samym na dodatkowy zysk z gospodarstwa rolnego.

Z tej formy rozliczania przychodów mogą korzystać rolnicy których:
• ewidencjonowane przychody nie przekraczają 150 tys. euro (około 600 tys. zł)  
ze sprzedaży w danym roku nieprzetworzonych i przetworzonych produktów zwierzę-
cych i roślinnych w sposób inny niż przemysłowy np. wędlin, chleba, soków, pochodzące 
z surowców własnej hodowli lub chowu oraz własnych upraw z wyjątkiem przetworzo-
nych produktów zwierzęcych i roślinnych uzyskanych w ramach prowadzonych działów 
specjalnych produkcji rolnej, oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym 
np. produkcja cydru.
Zgodnie z przepisami tej ustawy rolnik prowadzący rolniczy handel detaliczny: 
• gdy zechce korzystać z płacenia w formie 2% podatku ryczałtowego musi  
od 1 stycznia 2019 r. przed przekroczeniem 40 tys. przychodu
• złożyć w Urzędzie Skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania  
w formie 2% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy  
i wówczas, 
• nie zachodzi tu potrzeba rejestracji działalności gospodarczej.
Ponadto, aby korzystać z 2% podatku ryczałtowego należy spełnić jeszcze nastę-
pujące warunki, np. prowadząc rolniczy handel detaliczny (RHD), o których przy-
pominamy:
• sprzedaż nie będzie wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyj-
nych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrze-
by prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,
• przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie będzie  

odbywać się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów-zlecenia, 
umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, tj. przy takiej działal-
ności może być zaangażowany tylko rolnik i ewentualnie jego domownicy,
• sprzedaż produktów będzie wykonywana :
- w miejscach, w których te produkty zostały wytworzone, zgodnie z wymogami hi-
gieniczno-weterynaryjnymi oraz na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie 
miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, oraz obiektach do tego przeznaczo-
nych np. halach targowych, a także 
- od 1 stycznia 2019 r. po zmianie ustawy o rolniczym handlu detalicznym rolnicy 
mogą sprzedawać żywność nie tylko dla konsumenta finalnego, ale także do zakła-
dów detalicznych zaopatrujących konsumenta finalnego np. do sklepów, restaura-
cji czy stołówek,
• prowadzący sprzedaż żywności tj. podatnik musi prowadzić ewidencję sprzedaży, 
odrębnie za każdy rok, którą winien posiadać w miejscu sprzedaży.
Rolnik, gdy zdecyduje się na płacenie 2% podatku ryczałtowego od ewidencjonowa-
nej sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego z własnego gospo-
darstwa zbliżając się do przekroczenia sprzedaży żywności na sumę 40 tys.zł musi:
• zawiadomić o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego, a następnie,
• co miesiąc wpłacać ryczałtowy 2% podatek za zrealizowaną sprzedaż w poprzed-
nim miesiącu,
• ryczałt od ewidencjonowanych przychodów musi obliczać samodzielnie i wpła-
cać na rachunek Urzędu Skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca,  
a za grudzień w terminie złożenia zeznania.
Istnieje także możliwość płacenia podatku w formie 2% ryczałtu kwartalnie:
• gdy w roku poprzednim przychody nie przekroczą równowartość 25 tys. euro.
W przypadku nieprowadzenia ewidencji sprzedaży lub prowadzenia jej niezgod-
nie z zasadami wynikającymi z uregulowań prawnych dotyczących postępowania 
podatkowego:
• Urząd Skarbowy będzie  mógł sam określić wartość niezewidencjonowanego 
przychodu, w tym również w formie oszacowania i wyliczyć do zapłacenia od tej 
kwoty, karny ryczałt w wysokości 5 krotności stawki podatkowej.

VIII. Inne aktualne przepisy prawne umożliwiajace, oprócz rolni-
czego handlu detalicznego (RHD), sprzedaż żywności wyproduko-
wanej przez rolników w gospodarstwie rolnym 
Obecnie w Polsce rolnik może prowadzić oprócz rolniczego handlu detalicznego (RHD):
• 3 rodzaje sprzedaży żywności nieprzetworzonej i przetworzonej wyprodukowanej 
w gospodarstwie rolnym dla konsumenta finalnego lub do zakładów detalicznych 
zaopatrujących konsumenta finalnego, które są obwarowane przepisami prawnymi 
tj.
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1. dostawy bezpośrednie środków spożywczych, z własnego gospodarstwa (surow-
ce nieprzetworzone pochodzenia roślinnego)-działalność nieopodatkowana po-
datkiem dochodowym
2. sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego 
z własnego chowu lub hodowli - działalność nieopodatkowana podatkiem docho-
dowym
3. produkcja i sprzedaż żywności przetworzonej pochodzenia zwierzęcego z wła-
snego gospodarstwa i dokupionej w ramach działalności marginalnej, lokalnej  
i ograniczonej (MLO) - działalność opodatkowana podatkiem dochodowym.

Ad.1 Dostawy bezpośrednie 
Prawne uregulowania ujęte są w obowiązującym aktualnie:
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw 
bezpośrednich środków spożywczych. (Dz. U nr.112 z 2007 r. poz.774.) 
Zgodnie z tym rozporządzeniem można sprzedawać produkty produkcji pierwotnej  
dla konsumenta finalnego lub do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumenta 
finalnego takie jak:
• zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby uprawne pochodzące wyłącznie z własnych 
upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów spe-
cjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół 
i runa leśnego.
• dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów 
lub surowców jak wyżej w postaci kiszonej lub suszonej
Jest to działalność nieopodatkowana. Działalność w ramach dostaw bezpośrednich 
może być prowadzona:
• na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja pierwotna lub na te-
renie przyległych województw.
Wielkość obrotów nie może przekraczać wielkości plonów w skali roku poszczególnych 
surowców uzyskanych w gospodarstwie rolnym.

Ad 2.Sprzedaż bezpośrednia 
Prawne uregulowania ujęte są w:
• Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U z 26 października 
2015 r. poz. 1703). Obowiązuje od 1 styczna 2016 r.
Zgodnie z tym rozporządzeniem można produkować i sprzedawać produkty produk-
cji pierwotnej nieprzetworzone pochodzenia zwierzęcego dla konsumenta finalne-
go lub do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumenta finalnego pochodzące  
z chowu i hodowli we własnym gospodarstwie rolnym takie jak:

• tusze lub podroby pozyskane od drobiu, zajęczaków, grubej zwierzyny łownej skórowanej 
albo nieoskórowanej, drobnej zwierzyny łownej, produkty rybołówstwa żywe i uśmiercone, 
żywe ślimaki, mleko surowe, siara surowa, śmietana, jaja od drobiu lub ptaków bezgrzebie-
niowych, produkty pszczele nieprzetworzone (miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele)
Jest to działalność nieopodatkowana. Działalność w ramach sprzedaży bezpośredniej 
może być prowadzona:
• na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja pierwotna lub na tere-
nie przyległych województw.  
Wielkość obrotów nie może przekraczać wielkości limitów podanych w/w rozporzą-
dzeniu w skali roku, poszczególnych surowców uzyskanych w gospodarstwie rolnym.

Ad 3.Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona (MLO)
Prawne uregulowania ujęte są w:
• Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w spra-
wie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograni-
czonej MLO (Dz. U z dnia 5 kwietnia 2016 r. poz. 451. 
Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem w ramach MLO można produkować i sprzedawać 
żywność przetworzoną pochodzenia zwierzęcego pochodzącą z surowców własnych 
lub dokupionych użytych do produkcji danego produktu. Sprzedaż może odbywać 
się dla konsumenta końcowego oraz można prowadzić dostawy tych produktów  
do innych zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsu-
menta. Zalicza się tu:
• przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego np. świeże mięso zwierząt go-
spodarskich i dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, produkty mięsne, 
mleczarskie, jajeczne oraz gotowe posiłki z produktów pochodzenia zwierzęcego, 
produkty rybołówstwa. Jest to działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem 
dochodowym, ponadto dostawy obwarowane są w skali tygodniowej, miesięcz-
nej i rocznej limitami wagowymi sprzedaży. Producent może przy tej działalności  
zatrudniać pracowników.
W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej  można prowadzić:
• produkcję i zbywanie żywności na obszarze województwa, w którym zlokalizo-
wana jest produkcja lub na obszarach powiatów sąsiadującym z tym wojewódz-
twem oraz zbywanie żywności może odbywać się na obszarach miast stanowiących 
siedzibę wojewody lub sejmiku województw sąsiadującego z tym województwem,
• w ramach MLO można zatrudniać pracowników do produkcji i sprzedaży żywności.
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• Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektorych innych ustaw (D.U z dnia 20 maja 2015 r. poz. 699)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektorych ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywnosci przez rolników (D.U z dnia 5 grudnia 2016 r. poz.1961)
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15 grudnia 2016 r. poz.2161)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumen-
tów dotyczących rejestracji zakladów produkujących lub wprowadzających do obrotu 
żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.(D. U z dnia 
15 czerwca 2007 r. poz.730)
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w spra-
wie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 
(D.U z dnia 5 kwietnia 2016 r. poz.451)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpo-
średnich środków spożywczych (Dz. U nr 112 z 2007 r. poz.774.)
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w spra-
wie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U z 26 października 2015 r. poz. 1703)
• Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie 
higieny środków spożywczych.


