Data sporządzenia
Nazwa projektu
18 maja 2018 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży
żywności przez rolników do sklepów i restauracji
Źródło:
Ministerstwo wiodące:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr w wykazie prac ………………….
Ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
…….

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Kwestie podatkowe:
Stworzenie zachęt podatkowych w celu zwiększenia ilości producentów rolnych uzyskujących dodatkowe przychody z
przetwarzania sposobem domowych produktów rolnych.
Prawo żywnościowe:
Aktualnie w ramach rolniczego handlu detalicznego, punktu widzenia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz.
149) zbywanie wytworzonych środków spożywczych jest możliwe wyłącznie konsumentom końcowym (art. 3 ust. 3 pkt
29b i art. 44a). Taki stan rzeczy budzi wątpliwości strony społecznej, a w szczególności, Stowarzyszenia Producentów
Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa
Obywatelskiego QLT, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC oraz Stowarzyszenia Polska Wolna
od GMO, która domaga się dopuszczenia zbywania żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu
detalicznego na rzecz podmiotów takich jak sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki o podobnej charakterystyce.
Dyskusja na ten temat jest prowadzona, m.in. na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej. W ostatnim czasie dyskusja dotycząca umożliwienia zbywania żywności w ramach rolniczego handlu
detalicznego do ww. zakładów zaczęła się ponownie aktywizować w przestrzeni medialnej.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Kwestie podatkowe:
1) umożliwienie korzystania ze zwolnienia podatkowego, określonego w art. 21 ust.1 pkt 71a oraz możliwości
opodatkowania 2% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży przetworzonych w
sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, określonych w art. 20 ust. 1c tej ustawy
uzyskiwanych przez producentów rolnych niezależnie od tego w jaki sposób i komu dokonują sprzedaży ww.
przetworzonych produktów,
2) odejście od ograniczania wielkości sprzedaży do ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu
detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
3) podwyższenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł.
Prawo żywnościowe:
Proponuje się dopuszczenie możliwości zbywania żywności wytworzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego na
rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego zlokalizowanych na
ograniczonym obszarze, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce.
W tym celu konieczna jest nowelizacja ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, z uwagi
na fakt, że aktualnie zgodnie definicją rolniczego handlu detalicznego określoną w art. 3 ust. 3 pkt 29b tej ustawy rolniczy
handel detaliczny polega na zbywaniu żywności konsumentowi finalnemu.
Z uwagi na regulacje unijne dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego przyjęto, że do takiej działalności będą mieć
zastosowanie analogiczne rozwiązania jak dla działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej regulowanej w polskim
porządku prawnym przepisami art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z
2017 r. poz. 242, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451), które zawiera
przepisy techniczne i podlegało procedurze notyfikacji.
Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom zakłady prowadzące rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia
zwierzęcego realizujące sprzedaż podmiotom innym niż konsumenci finalni nie będą podlegać zatwierdzeniu, o którym
mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Do takich zakładów, analogicznie jak do działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej, będą mieć przy tym zastosowanie, w szczególności przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i
przepisy wydane w trybie tego rozporządzenia. Różnica pomiędzy działalnością marginalną, lokalną i ograniczaną, jeżeli

chodzi o krajowe wymagania higieniczne, będzie natomiast polegać na tym, że do podmiotów zamierzających prowadzić
działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością zawierającą
jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywnością złożoną) nie
będą miały zastosowania przepisy art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
dotyczące projektu technologicznego zakładu.
Oczekuje się, że dzięki wprowadzanym rozwiązaniom spełnione zostaną postulaty strony społecznej, a podmioty
prowadzące rolniczy handel dystrybucji otrzymają możliwość korzystania z nowego kanału dystrybucji wytworzonej
żywności i dotarcia do większej grupy konsumentów poprzez zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla
konsumenta finalnego zlokalizowane na obszarze tego samego województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji
tej żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego lub zlokalizowane na obszarach powiatów lub miast stanowiących
siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Kwestie podatkowe:
W Szwecji, Danii, na Litwie i w Estonii nie ma szczególnych rozwiązań dotyczących zwolnienia z podatku
dochodowego dochodów uzyskiwanych przez producentów rolnych ze sprzedaży przerobionych produktów z własnej
uprawy, hodowli lub chowu.
Na Węgrzech w przepisach dotyczących podatku dochodowego istnieją szczególne przepisy dotyczące małych
producentów, których dochody do wysokości 600.000 HUF (ok. 8250 zł) są zwolnione z podatku dochodowego.
W Austrii w pewnych przypadkach przerób i sprzedaż produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu jest zaliczana do
produkcji rolnej, pod warunkiem, że jest ekonomicznie mniej ważna niż prowadzona w gospodarstwie „prawdziwa"
działalność rolnicza. Dochody z działalności rolniczej podlegają opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym, który nie ma
zastosowania do działalności pozarolniczej.
Prawo żywnościowe:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało do państw członkowskich UE prośbę o przekazania odpowiednich
informacji czy państwa te wprowadziły w prawie krajowym w zakresie bezpieczeństwa żywności wymagania mające
zastosowanie do rolników lub innych podmiotów produkujących żywność (nieprzetworzoną lub przetworzoną) w oparciu o
własny surowiec lub wyłącznie z własnych surowców i wprowadzających ją na rynek dwóm rodzajom odbiorców:
bezpośrednio konsumentom końcowym i jednocześnie w formie dostaw zakładom prowadzącym handel detaliczny (takim
jak, np. sklepy spożywcze, restauracje, stołówki). Prośba o informacje dotyczyła wymagań krajowych mających charakter
dostosowań lub odstępstw od wymogów Unii Europejskiej określonych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) z dnia 29 kwietnia 2004 r. nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z
30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE) i nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn.
zm.;), jednakże z wyjątkiem wymagań wdrożonych w odniesieniu do dostaw bezpośrednich, o których mowa w art. 1 ust. 2
lit. c oraz ust. 3 ww. rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i w art. 1 ust. 3 lit. c-e i ust. 4 ww. rozporządzenia (WE) nr
853/2004, czy też działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, o której mowa w art. 1 ust. 5 lit. b ii) ww.
rozporządzenia (WE) nr 853/2004.
Odpowiedzi udzieliły następujące państwa członkowskie UE: Czechy, Estonia, Węgry, Szwecja, Bułgaria, Grecja, a także
Niemcy i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Estonia i Szwecja poinformowały, że nie wdrożyły przepisów krajowych, które spełniałyby kryteria postawione w zadanym
pytaniu.
W Niemczech działalność rolników w przedmiotowym zakresie prowadzona jest w ramach ogólnego zastosowania
rozporządzeń nr 852/2004 oraz nr 853/2004. Rolnicy mają w ramach elastyczności obu ww. rozporządzeń możliwość, jako
rolnicy i zarazem prowadzący sprzedaż bezpośrednią, wprowadzania swoich produktów bądź surowców na rynek, zarówno
bezpośrednio konsumentom końcowym, jak i w formie dostaw do zakładów zajmujących się handlem detalicznym
żywnością. Przepisy higieniczne w ramach prawa unijnego umożliwiają tego rodzaju bliską konsumentowi działalność
rolników. W Niemczech sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego przez zakład prowadzący handel detaliczny do
innych zakładów prowadzących handel detaliczny jest uznawana za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną.
W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wdrożono przepisy analogiczne do przepisów
wdrożonych w polskim porządku prawnym w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego w
odniesieniu do małych ilości mięsa z drobiu i zajęczaków i surowego mleka.
Czechy przesłały informacje o niedawno notyfikowanych Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim UE i
przyjętych przepisach krajowych dotyczących działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (rozporządzenie
zmieniające rozporządzenie nr zbioru 128/2009 o dostosowaniu wymagań weterynaryjnych i higienicznych dla niektórych
przedsiębiorstw sektora spożywczego przetwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego, zmienione rozporządzeniem nr
zbioru 191/2013; nr notyfikacji 2017/425/CZ w systemie TRIS: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/]).
Bułgaria przesłała informację o wdrożonych przepisach krajowych dotyczących dostaw bezpośrednich niewielkich ilości
surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego (rozporządzenie nr 26 z 14 października 2010 r. w sprawie specyficznych
wymagań dotyczących bezpośrednich dostaw niewielkich ilości surowców i artykułów spożywczych pochodzenia
zwierzęcego, wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego i opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 84 z
26.10.2010r.).

Natomiast Grecja przekazała informacje na temat ustawy nr 4497 pt. „Prowadzenie działalności handlowej na otwartej
przestrzeni, uaktualnienie przepisów o izbach samorządu zawodowego oraz niektórych innych przepisów”, opublikowanej
w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Republiki Greckiej z dnia 13.11.2017 r., tom II, poz. 171.
Węgry zaś przekazały link do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich nr 52/2010. (IV. 30.) o
warunkach produkcji, wytwarzania i sprzedaży żywności przez drobnych producentów rolnych.
Z analizy informacji i przepisów prawa przekazanych przez ww. państwa członkowskie UE wynika, że w zakresie
dotyczącym bezpieczeństwa żywności państwa te, jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia przez rolników produkcji
żywności w oparciu o własny surowiec i sprzedaży jej dwóm rodzajom odbiorców: bezpośrednio konsumentom końcowym
i jednocześnie w formie dostaw zakładom prowadzącym handel detaliczny, co do zasady, w analogiczny bądź podobny
sposób jak Polska, wdrożyły przepisy krajowe umożliwiające sprzedaż żywności wyprodukowanej przez rolników w
gospodarstwach rolnych, tj. wdrożyły przede wszystkim przepisy dotyczące sprzedaży/dostaw bezpośrednich i działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
W nieco odmienny sposób przepisy te zostały wdrożone na Węgrzech, gdyż w tym przypadku zawarto w jednym akcie
prawnym wymogi dotyczące zarówno handlu detalicznego, jak i sprzedaży/dostaw bezpośrednich, które w polskim
porządku prawnym są przydzielone kompetencyjnie Ministrowi Zdrowia albo Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biorąc
pod uwagę przesłanki określone w przepisach węgierskich, np. ograniczony obszar wprowadzania żywności na rynek,
ograniczoną ilość wprowadzanych środków spożywczych na rynek, a także warunek spełniania w odniesieniu do
niektórych form działalności podstawowych przepisów unijnych z zakresu higieny żywności, można stwierdzić, że przepisy
te w pewnym zakresie odpowiadają polskim przepisom dotyczącym sprzedaży/dostaw bezpośrednich oraz działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Podmioty
prowadzące 1) 1775 zakładów (stan
rolniczy handel detaliczny
na 17 maja 2018 r.)
2) 313 zakładów (stan
na 31 grudnia 2017 r.)

Źródło danych
1)
Główny
Inspektorat
Weterynarii
(https://pasze.wetgiw.gov.pl/spi
/demo/index.php);
2)
Główny
Inspektorat
Sanitarny

Rolnicy

1 387 936 gospodarstw GUS – „Rocznik statystyczny
rolnych o powierzchni rolnictwa 2017”
powyżej 1 ha użytków
rolnych

Inspekcja Weterynaryjna

322 organy

Inspekcja
Jakości 17 organów
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
Państwowa
Sanitarna

Inspekcja 335 organów

Konsumenci żywności w ludność ogółem:
Polsce
433 tys. osób

Przepisy
o
Weterynaryjnej

Inspekcji

przepisy ustawy z dnia 21
grudnia 2000 r. o jakości
handlowej artykułów rolnospożywczych
Główny Inspektorat Sanitarny

38 GUS – „Rocznik statystyczny
rolnictwa 2017”

Oddziaływanie
Umożliwienie korzystania z
nowych kanałów dystrybucji
poprzez
lokalne
zakłady
prowadzące handel detaliczny z
przeznaczeniem
dla
konsumenta końcowego, w tym
sklepy i restauracje.
Możliwość
zarejestrowania
rolniczego handlu detalicznego
z możliwością wykorzystania
nowych kanałów dystrybucji.
Możliwość
uzyskiwania
dodatkowego dochodu
ze
sprzedaży produktów rolnych
przetworzonych w sposób inny
niż przemysłowy.
Nadzór nad rolniczym handlem
detalicznym
produktami
pochodzenia zwierzęcego i
żywnością
złożoną
korzystającym
z
nowych
kanałów
dystrybucji
(bezpieczeństwo żywności).
Nadzór nad rolniczym handlem
detalicznym korzystającym z
nowych kanałów dystrybucji
(jakość handlowa).
Nadzór nad rolniczym handlem
detalicznym
żywnością
pochodzenia
niezwierzęcego
korzystającym
z
nowych
kanałów
dystrybucji
(bezpieczeństwo żywności).
Ułatwienie
dostępu
do
żywności wyprodukowanej w
ramach rolniczego handlu
detalicznego
poprzez
możliwość jej zakupu w

zakładzie prowadzącym handel
detaliczny, w tym w sklepie czy
w restauracji.
Jednostki
samorządu
Brak wzrostu dochodów z
terytorialnego
podatku dochodowego od osób
fizycznych z tytułu zwolnienia
z tego podatku rolników
uzyskujących przychody ze
sprzedaży
przetworzonych
produktów rolnych.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W dniu 24 października 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się seminarium „Rolniczy handel
detaliczny szansą dla małych gospodarstw”. W przedmiotowym seminarium wzięli udział przedstawiciele organizacji
działających na rzecz małych gospodarstw rolnych, zakładów o charakterze przemysłowym, organów urzędowej kontroli
żywności, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
W toku dyskusji zwrócono uwagę m.in. na następujące kwestie:
1. Działalność rolniczy handel detaliczny stanowi uzupełnienie dochodów małych gospodarstw rolnych.
2. Kluczowy temat to rozważenie zapewnienia spójności prawa podatkowego i prawa żywnościowego w kontekście
przetwórstwa żywności przez rolników z zamiarem sprzedaży. W tym zakresie należy jednak zwrócić uwagę na fakt,
że prawo żywnościowe, a w szczególności przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, podlega co do zasady
harmonizacji na poziomie unijnym. Oznacza to, że prawodawca krajowy ma ograniczoną swobodę przy tworzeniu
przepisów z tego obszaru. Przepisy podatkowe można natomiast kształtować na poziomie krajowym z większą
swobodą.
3. Prawo żywnościowe nie ogranicza możliwości prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności przez podmioty
działające na rynku spożywczym, w tym rolników. Można ewentualnie przeanalizować i dostosować kwestie
podatkowe dla takich producentów.
4. Przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności dotyczące krótkich łańcuchów dostaw zostały co do zasady wdrożone
na terytorium Polski w sposób analogiczny jak w innych państwach członkowskich UE.
5. W opinii producentów żywności należy się skoncentrować na wprowadzaniu do polskiego porządku prawnego
możliwych z punktu widzenia prawa unijnego odstępstw od lub dostosowań przepisów, które pozostawałyby w
zgodzie z praktyką.
6. W opinii producentów żywności podmioty uprawnione do korzystania z ulg podatkowych powinny mieć
możliwość wprowadzania na rynek wyprodukowanej w gospodarstwie żywności z ograniczonym udziałem
pośredników (np. sklepów ekologicznych).
7. Podmioty uprawnione do korzystania ulg podatkowych nie mogą aktualnie prowadzić sprzedaży swoich produktów
za pośrednictwem Internetu. Przychody osiągane ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych
przez Internet nie są bowiem zaliczane do przychodów z tzw. innych źródeł i w konsekwencji do przychodów tych nie
znajduje zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 71a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.). Należy przeanalizować tę sprawę i
rozważyć zniesienie tego ograniczenia, z uwagi na fakt, że sprzedaż przez Internet stanowi przyszłość rozwoju
krótkich łańcuchów dostaw.
8. Należy popracować nad zwiększeniem dostępności żywności wytworzonej w gospodarstwach rolnych na terenie
dużych miast.
W kwestiach dotyczących przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji uwzględnia ww. postulaty.
Kolejne spotkanie dotyczące perspektyw rozwoju rolniczego handlu detalicznego odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w dniu 25 kwietnia 2018 r.
Dyskusja na temat umożliwienia zbywania żywności wytworzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego do sklepów,
stołówek czy restauracji lub innych placówek o podobnej charakterystyce była też prowadzona na forum Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
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JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Projektowana zmiana nie będzie wiązała się z koniecznością zwiększenia środków budżetowych
określonych w corocznych ustawach budżetowych:
1) w części 85 – budżety wojewodów - z przeznaczeniem na zwiększenie limitu na wynagrodzenia i
Źródła finansowania
wydatki bieżące w powiatowych i wojewódzkich inspektoratach weterynarii oraz
2) w części 32 – rolnictwo – z przeznaczeniem na zwiększenie limitu na wynagrodzenia i wydatki
bieżące w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Dodatkowe informacje, Szacuje się, że zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży przerobionych przez rolnika
w tym wskazanie
produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu zmniejszy wpływy do budżetu państwa w kwocie
źródeł danych i
38 mln zł, przy założeniu, że 5 tys. gospodarstw rolnych będzie przetwarzało produkty rolne i każde
przyjętych do obliczeń
gospodarstwo rolne dokona sprzedaży tych produktów w kwocie 40 tys. zł oraz uwzględniając, że
założeń
powyższe przychody w przypadku braku zwolnienia opodatkowane byłyby zryczałtowanym
podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Liczbę gospodarstw rolnych korzystających z
projektowanego zwolnienia ustalono uwzględniając liczbę gospodarstw rolnych, liczbę gospodarstw
rolnych prowadzących obecnie przetwórstwo oraz liczbę gospodarstw zainteresowanych podjęciem
działalności w tym zakresie.
Ponadto, zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów przychody ze sprzedaży przetworzonych w
sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy,
hodowli lub chowu, opodatkowane według 2% stawki w 2016 r., uzyskało 104 podatników.
Uwzględniając powyższe skutki budżetowe z tytułu podwyższenia kwoty wolnej od podatku szacuje
się na poziomie ok. 42 tys. zł.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne

(dodaj/usuń)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
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działalność marginalną,
lokalną i ograniczoną
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Umożliwienie zakupu żywności wytworzonej w ramach rolniczego handlu
detalicznego w regionach, gdzie nie odbywa się jej produkcja.
Projektowane przepisy będą oddziaływały na konkurencyjność i przedsiębiorczość
w zakresie podmiotów zaangażowanych w działalność marginalną, lokalną i
ograniczoną w sposób znikomy.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Do wyliczenia przyjęto założenia przedstawione w pkt 6.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli X nie
nie dotyczy
zgodności).
X zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
X nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Nie dotyczy

10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
X inne: rolnictwo
Wejście w życie projektowanej ustawy nie ma wpływu na inne obszary poza rolnictwem.
Projektowane przepisy umożliwią:
1) uproszczenie warunków uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego od osób
fizycznych;
2) umożliwienie skorzystania z preferencji podatkowych przewidzianych dla tego typu
Omówienie wpływu
działalności;
3) możliwość uzyskiwania dodatkowego dochodu ze sprzedaży przetworzonych produktów
pochodzących w własnej uprawy lub chowu.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Kwestie podatkowe:
Wejście w życie projektowanej ustawy.
Prawo żywnościowe:
Projektowana ustawa wprowadzi możliwość zbywania żywności przez podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny do
zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego zlokalizowanych na
ograniczonym obszarze, w tym do sklepów, restauracji, stołówek czy innych placówek o podobnej charakterystyce. Z
uwagi na konieczność notyfikowania projektu ustawy w części dotyczącej prawa żywnościowego, termin wejścia
przepisów umożliwiających takie działanie w życie jest uzależniony od terminu zakończenia procedury notyfikacji.
Jednocześnie termin ten powinien być skorelowany z terminem wejścia w życie przepisu wykonawczego, który zostanie

wydany na podstawie art. 44a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Ww. akt
wykonawczy także zawierać będzie przepisy techniczne i podlega procedurze notyfikacji.
Z dniem wejścia w życie ww. aktów prawnych zbywanie żywności przez podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny
na rzecz, np. sklepów czy restauracji stanie się możliwe bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności ze strony
takich podmiotów wobec organów urzędowej kontroli żywności, w postaci wniosków dotyczących zmiany zakresu
wykonywanej działalności.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak

