
Podatek 2% dla rolników.

W dniu 23 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami, 
m. in. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Izby Skarbowej, służb weterynaryjnych i sanitarnych. 
Tematem debaty było praktyczne rozumienie i wykorzystanie przepisów obowiązujących od stycznia tego roku, dotyczących 
możliwości skorzystania z opodatkowania sprzedaży produktów żywnościowych 2% podatkiem ryczałtowym dla rolników. 
Pierwsza część debaty dotyczyła kwestii podatkowych, druga sanitarno-weterynaryjnych.

Przeszło dwugodzinna debata utwierdziła mnie w przekonaniu, że wcześniejsze odtrąbienie w mediach super ułatwień dla 
rolników przy sprzedaży bezpośredniej i wielu możliwości wynikających z wejścia w życie zmian przepisów podatkowych było 
lekko na wyrost. Na dzień dzisiejszy sprawa nie jest wcale taka jednoznaczna, a za zmianami przepisów podatkowych nie poszły 
jednocześnie zmiany w przepisach sanitarno-weterynaryjnych.
Sama kwestia podatku nie jest może skomplikowana i daje możliwość rolnikom rozliczania się z fiskusem ze sprzedaży 
produktów przetworzonych w sposób nieprzemysłowy, wytwarzanych z surowców pochodzących w całości lub w części ze 
swojego gospodarstwa. Dochód taki jest opodatkowany ryczałtem w wysokości 2% od przychodu netto. Chęć korzystania z 
ryczałtu w danym roku należy zgłosić do urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia tegoż roku. Jeżeli w tym terminie zgłoszenia się 
nie zrobiło, trzeba odczekać rok. Ważne, że przychód jest traktowany jako przychód z innych źródeł, nie trzeba zakładać 
działalności gospodarczej, nie ma to wpływu na pozostawanie w KRUS, nie wpływa na podatek od nieruchomości i nie wymusza 
wystawiania faktur VAT. Taka sprzedaż jest jednak obwarowana pewnymi ograniczeniami. Po pierwsze produkcja musi być inna 
niż przemysłowa, czyli sposób tradycyjny, bez wyspecjalizowanych linii produkcyjnych. Nie ma ograniczenia ilości produkcji, 
ważny jest sposób wytwarzania. Nie można dokupić surowca podstawowego produktu ostatecznego, czyli np. mleka do wyrobu 
sera. Przy wytwarzaniu mogą pomagać członkowie rodziny, najlepiej mieszkający w tym samy gospodarstwie. Nie uda się 
przekonać skarbówki, że sąsiad, czy znajomy pomaga nam za darmo. Jeżeli za pomoc dostaje produkty, to fiskus ma na to 
odpowiedni artykuł i opodatkowanie, a to z kolei powoduje automatyczne wyłączenie z możliwości płacenia ryczałtu 2%. Przepisy 
uniemożliwiają korzystanie z tego ryczałtu również w sytuacji, kiedy mamy np. swoje świnie i chcemy robić wędliny na sprzedaż. 
Dlaczego? Bo musimy skorzystać z usługi ubojni, a to jest traktowane jako przypadek pracy przy wytworzeniu produktu kogoś 
zatrudnionego na umowę. Jeżeli chcemy korzystać z rozliczenia ryczałtowego, to niestety swoich produktów nie możemy 
sprzedawać lokalnym sklepom detalicznym, restauracjom, przedszkolom itp. Sprzedaż jest możliwa wyłącznie konsumentowi 
końcowemu w naszym gospodarstwie lub na targowisku. I tu dwie ciekawostki. Nie możemy sprzedawać naszych produktów przy
pomocy sklepu internetowego. Ustawodawca zadbał żebyśmy mieli wyłącznie kontakt „face to face” z klientem. Bez znaczenia 
jest czy sklep jest nasz, czy kogoś. Chodzi o korzystanie ze specjalistycznych aplikacji. Nie możemy sprzedawać naszych 
produktów na jarmarkach, kiermaszach, targach, jeżeli odbywają się w budynkach lub ich częściach. Przedstawiciel Ministerstwa 
Finansów naczelnik Ryszard Michalski tłumaczył, że ustawodawca zadbał tu o interesy innych handlujących w tych miejscach, 
którzy płacą wyższe podatki.
Podsumowując, zmiany w ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych dają rolnikom pewne możliwości ale są one 
obarczone również wieloma obostrzeniami i wyłączeniami. 

Ułatwienie sprzedaży bezpośredniej powinno polegać na możliwości wytwarzania produktów na sprzedaż w gospodarstwie we
własnej kuchni. Tutaj przepisy się nie zmieniły od pewnego czasu. Oczywiście wiadomo, że sprzedając żywność bierzemy na
siebie odpowiedzialność za jej jakość i  stan sanitarno-higieniczny miejsca wytwarzania tych produktów musi spełniać pewne
normy.  Niestety  nie  ma w naszych przepisach rozdzielenia  produkcji  przemysłowej  w dużych zakładach od wytwarzania  w
gospodarstwie w domowej  kuchni.  Wszystko zależy  od zdrowego rozsądku przedstawicieli  inspekcji  i  chęci  podpierania  się
rozporządzeniami KE (852) i Dobrymi Praktykami Higienicznymi i Produkcyjnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde przetwarzanie surowców roślinnych (w celu sprzedaży) we własnym gospodarstwie
wymaga złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu do powiatowego sanepidu. Jeżeli prowadzimy agroturystykę i żywimy naszych
gości  konieczne  jest  złożenie  wniosku  o  rejestracje  zakładu.  Jeżeli  przy  okazji  nadwyżki  np.  dżemów  będziemy  chcieli



sprzedawać  na  jarmarku,  to  już  musimy  mieć  zatwierdzenie  zakładu.  Jeszcze  gorzej  wygląda  sprawa  przy  przetwarzaniu
produktów  zwierzęcych  podlegających  inspekcji  weterynaryjnej.  Inspektor  Weterynaryjny  w  Wojewódzkim  Inspektoracie
Weterynarii  w  Białymstoku  Wojciech  Barszcz, kategorycznie  stwierdził,  że  każde  przetwórstwo  wymaga  wydzielonego
pomieszczenia,  zatwierdzenia  projektu  technologicznego.  Czyli  jeśli  chcemy  zrobić  twarożek  na  sprzedaż  –  musimy  mieć
serowarnie w wydzielonym pomieszczeniu.

Kolejny  stopień  komplikacji  osiągniemy,  jeśli  przyjdzie  nam do głowy wytwarzać  produkty  mieszane roślinno-zwierzęce,  np.
pierogi z mięsem, sernik, makaron jajeczny itp. Dlaczego? Wytwarzanie tego typu produktów podlega obecnie obu inspekcjom,
czyli nie obejdzie się bez wydzielonego pomieszczenia i uzyskania akceptacji obu inspekcji.

Mam jednak na koniec dobrą informacją. W debacie uczestniczyła Barbara Olszewska naczelnik  z Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, która poinformowała, że trwają prace dotyczące rolniczego handlu detalicznego. Pracę są już zaawansowane i
trwają konsultacje międzyresortowe. Planowane jest przekazania projektu do konsultacji społecznych już w kwietniu tego roku, w
czerwcu projekt miałby trafić do Rady Ministrów, a od stycznia przyszłego roku zmiany powinny wejść w życie. Pani Olszewska
nie chciała zdradzać szczegółów, tłumacząc, że cały czas sytuacja jest dynamiczna. Przepisy mają uporządkować wszystkie
aspekty wytwarzania i sprzedaży detalicznej rolników. Na przykład nadzorem nad produktami mieszanymi ma się zająć wyłącznie
inspekcja  weterynaryjna,  nad  roślinnymi  inspekcja  jakości  handlowej  artykułów  rolno-spożywczych.  Planowane  jest
wprowadzenie  limitów produkcji  ale  również  zwolnienie  z  podatku.  Nie  pozostaje  nam nic  innego jak  cierpliwie  poczekać  i
wierzyć, że tym razem przepisy będą spójne, dopasowane do dzisiejszych realiów produkcji i sprzedaży oraz bardziej przyjazne
rolnikom.
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