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Zgodnie z art. 13 ust.3 rozporządzenia 852/2004 oraz art. 10 ust.3

rozporządzenia 853/2004 państwa członkowskie UE mogą przyjąć

krajowe środki dostosowujące w zakresie konstrukcji,

rozplanowania i wyposażenia zakładów produkujących bądź

przetwarzających żywność bez uszczerbku dla osiągnięcia celów

tych rozporządzeń.

Zakłady produkujące żywność

Podmioty- rolnicy prowadzący

tego typu zakłady są

zobowiązane do spełnienia

wymagań dla zakładów

zatwierdzonych, określonych w

przepisach rozporządzenia

852/2004 oraz rozporządzenia

853/2004, przepisach prawa

krajowego oraz innych

przepisach UE.
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Zakłady produkujące żywność



Status zakładu- rzeźni rolniczych
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 Rzeźnie rolnicze podlegają procedurze zatwierdzenia jak rzeźnie

zatwierdzone na rynek UE, a przy nadawaniu weterynaryjnego numeru

indentyfikacyjnego będzie stosowany symbol prowadzenia działalności w

zakładzie zatwierdzonym korzystającym z krajowych środków

dostosowujących.

 Podmioty chcące rozpocząć działalność są zobowiązane – wystąpić z

wnioskiem o zatwierdzenie zakładu.

 We wniosku o zatwierdzenie zakładu, wnioskodawca powinien

poinformować powiatowego lekarza weterynarii o rodzaju działalności

(przy czym powinien wskazać czy wnioskuje tylko o ubój zwierząt czy

również o rozbiór mięsa) oraz zamierza skorzystać z krajowych środków

dostosowujących.

 Decyzja administracyjna wydawana przez IW zatwierdzająca lub

zatwierdzająca warunkowo zakład powinna wskazywać w uzasadnieniu z

jakich odstępstw zakład korzysta.
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 Rzeźnie rolnicze” podlegają nadzorowi i urzędowym kontrolom

Inspekcji Weterynaryjnej, przy czym bezpośredni nadzór będzie

sprawowany przez powiatowych lekarzy weterynarii.

 Ubijane zwierzęta w rzeźniach rolniczych będą poddawane badaniom

przed- i poubojowym przeprowadzanym przez urzędowych lekarzy

weterynarii.

 Podlegają okresowym kontrolom przeprowadzanym przez

powiatowych lekarzy weterynarii na podstawie analizy ryzyka.

 Kontrole te obejmują rozwiązania strukturalne, wyposażenie,

procedury zapewniające bezpieczeństwo mięsa wdrożone w rzeźni

(GHP,GMP, HACCP) oraz wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt.

Nadzór 
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art. 14 i 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 z dnia 28 

stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i 

wymagania prawa żywnościowego

Zgodnie z generalną zasadą żywność znajdująca się 

w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i 

życia człowieka, a odpowiedzialność za jej 

bezpieczeństwo ponosi przedsiębiorca – producent 

lub wprowadzający do obrotu.

Odpowiedzialność
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Realizacja inwestycji

Zakłady prowadzące przetwórstwo produktów

pochodzenia zwierzęcego przed uzyskaniem

pozwolenia na budowę zakładu lub przed

rozpoczęciem dostosowania istniejących

budynków, pomieszczeń, objęte są również

obowiązkiem spełnienia wymagań w zakresie

prawa budowlanego i ochrony środowiska.
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Uzgodnienie lokalizacji obiektu produkcyjnego

Czy posiadamy prawo do dysponowania 

nieruchomością

Urząd Miasta / Urząd Gminy

Decyzja środowiskowa – jeżeli podlega(wójt, burmistrz)

Plan zagospodarowania 

przestrzennego-

wypis i wyrys z planu

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego – decyzja  o 

warunkach zabudowy 
lub lokalizacji inwestycji

Uruchamianie działalności uboju w rzeźniach 

położonych na terenie gospodarstw
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Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

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.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
§3. 1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

 instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub 

zwierzęcych

 instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów 

pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o 

zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;

 instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności 

produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;

 instalacje do uboju zwierząt;

 instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub 

zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;

 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;

Inwestycje mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko
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• Podmioty zamierzające prowadzić  działalność uboju w rzeźniach rolniczych 

przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub adaptację istniejących 
pomieszczeń są obowiązane:

1.sporządzić projekt technologiczny zakładu i przesłać go wraz z wnioskiem o 
zatwierdzenie tego projektu powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu 
ze względu na planowane miejsce prowadzenia tej działalności,

2. powiadomić pisemnie powiatowego lekarza weterynarii o zakres i wielkości 
produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być 
produkowane w tym zakładzie.

3. powiatowy lekarz weterynarii zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, 
projekt technologiczny zakładu, jeżeli odpowiada on wymaganiom określonym 
w przepisach dotyczących projektu technologicznego, w terminie 30 dni od dnia 
wszczęcia postępowania.

OPRACOWANIE PROJEKTU 
TECHNOLOGICZNEGO ZAKŁADU 
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• Wymagania jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu zostały 
określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 
kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie 
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2013 r., poz. 434).

Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona 
działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego obejmuje:
część opisową i 
część graficzną.

OPRACOWANIE PROJEKTU 
TECHNOLOGICZNEGO ZAKŁADU 
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a) określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju 
surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, 
które będą produkowane w zakładzie,

b) dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności 
produkcyjnej zakładu,

c) określenie systemu dostawy wody,

d) opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych 
produktów pochodzenia zwierzęcego,

e) wskazanie planowanej lokalizacji zakładu.

Część opisowa zawiera
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a) zagospodarowanie terenu zakładu, z uwzględnieniem ogrodzeń, bram, dróg
wewnętrznych, obiektów znajdujących się na terenie zakładu, magazynów i miejsc
przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz
myjni środków transportu, jeżeli na terenie zakładu znajduje się taka myjnia,

b) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i ich
funkcji, miejsc, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, oraz
wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych, z wyróżnieniem stref o różnym stopniu
ryzyka mikrobiologicznego,

c) oznaczone numerami punkty poboru wody zimnej, gorącej oraz zmieszanej,

d) układ dróg:
– przemieszczania się osób zatrudnionych w zakładzie,
– przemieszczania surowców, półproduktów i produktów gotowych od przyjęcia 
surowców do wysyłki produktów gotowych,
– przemieszczania substancji dodatkowych, dodatków technologicznych i opakowań,
– usuwania odpadów, w tym opakowań i ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego.

Część graficzna zawiera
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Prace przygotowawcze

1. Założenia produkcyjne

Planowany rodzaj i zakres produkcji oraz zakładana zdolność

produkcyjna zakładu determinują ilość i wielkość pomieszczeń w

nowobudowanym obiekcie.

Odwrotna sytuacja ma miejsce w adaptowanym obiekcie, gdzie

założenia te trzeba dopasować do istniejącej powierzchni zabudowy i

układu pomieszczeń.

2. Projekt koncepcyjny zakładu

Zagadnieniem centralnym w projektowaniu zakładu (…) jest

technologia.”

„(…) budynek jest traktowany jako konieczna obudowa dla maszyn,

ludzi i strumieni materiałowych uczestniczących w procesie

produkcji.”

OPRACOWANIE PROJEKTU 
TECHNOLOGICZNEGO ZAKŁADU 
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Prawo żywnościowe jest ogólne 

– to dobrze, czy źle?

Warunki produkcji weryfikowane są przy kontroli w ramach 
nadzoru właścicielskiego.

to dobrze, czy źle dla inwestora?

Produkcja i sprzedaż w działalności jest ograniczona ilościowo.
- Czy inwestycja   będzie opłacalna?

OPRACOWANIE PROJEKTU 
TECHNOLOGICZNEGO ZAKŁADU 
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Rzeźnie rolnicze będą mogły składać się z co najmniej jednego 

pomieszczenia pod warunkiem rozplanowania produkcji w rzeźni, która 

zapewni bezpieczeństwa produkowanej żywności. 

Jedno i to samo pomieszczenie może być wykorzystywane do

ogłuszania,

wykrwawiania, 

wytrzewiania i patroszenia,

obróbki i czyszczenia podrobów,

a nawet pakowania wysyłki mięsa, 

o ile czynności te są wykonywane w innym czasie.

Wymagania weterynaryjne

Podmiot prowadzący rzeźnię będzie zobowiązany wykazać, że

alternatywne rozwiązania gwarantują zachowanie warunków higieny i

bezpieczeństwa produkowanej żywności.
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Projekt techniczno – budowlany,  projekty branżowe -
warunki techniczne dostawy mediów: energia 
elektryczna, gaz, woda, odbiór ścieków i odpadów 
stałych 

Uruchamianie działalności uboju w rzeźniach 

położonych na terenie gospodarstw

Wniosek o pozwolenie na budowę, w przypadku 
remontu, adaptacji obiektu zgłoszenie – Starostwo 
Powiatowe zgodnie z lokalizacją 

Pozwolenie na budowę

Projekt budowlany opracowuje się (jeśli jest taka konieczność) 

na podstawie projektu technologicznego. 
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Uruchamianie działalności uboju w rzeźniach 

położonych na terenie gospodarstw

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub 
jego części z załącznikami:

1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do 
granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych 
na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części 
obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego, 

2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu 
budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, 
wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem 
obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi

3. rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej 
adaptacji obiektu lub jego część

4. ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez 
rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią 
specjalność 
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Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę w zależności od potrzeb:

- odpowiednie szkice lub rysunki, a także 
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 

odrębnymi przepisami,
- oświadczenie o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 

Uruchamianie działalności uboju w rzeźniach 

położonych na terenie gospodarstw
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Budowa, adaptacja, wyposażenie zakładu 

Odbiór obiektu

Oświadczenie kierownika nadzoru budowy  lub firmy 

budowlanej,  decyzja z urzędu gminy/dzielnicy o 

braku sprzeciwu ,  co do dopuszczenia do 

użytkowania zakładu  

Uruchamianie działalności uboju w rzeźniach 

położonych na terenie gospodarstw
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Po ukończeniu procesu inwestycyjnego, w terminie co najmniej 30 

dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, podmiot 

musi złożyć pisemny wniosek o wpis do rejestru zakładów, do 

powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na 

planowane miejsce prowadzenia tej działalności.

UZYSKANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O WPISIE DO 

REJESTRU ZAKŁADÓW, PROWADZONEGO PRZEZ 

WŁAŚCIWEGO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII 

Wniosek ten zawiera:
- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy,
- numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń
gospodarstwa, o ile taki numer posiada;
- określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona,
w tym rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane
w tym zakładzie,
- określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność.
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• Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na
planowane miejsce prowadzenia działalności wydaje
decyzję administracyjną w sprawie wpisu danego zakładu
do rejestru podmiotów i nadaje takiemu zakładowi
weterynaryjny numer identyfikacyjny.

• Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest możliwe
dopiero po otrzymaniu od powiatowego lekarza weterynarii
ww. decyzji.

UZYSKANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O WPISIE DO 

REJESTRU ZAKŁADÓW, PROWADZONEGO PRZEZ 

WŁAŚCIWEGO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII 
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W rzeźniach rolniczych będą mogły być ubijane zwierzęta utrzymywane w
gospodarstwie, w którym usytuowana jest rzeźnia, a także zwierzęta innych
podmiotów utrzymywane w gospodarstwach położonych w tym samym
powiecie, w którym zlokalizowana jest rzeźnia, lub w powiatach sąsiednich.

Ograniczenia terytorialne

dotyczą wyłącznie zwierząt poddawanych ubojowi w rzeźni rolniczej,
których posiadaczem jest inny podmiot niż podmiot prowadzący rzeźnię. W
przypadku, gdy podmiot prowadzący rzeźnię rolniczą posiada kilka siedzib
stad, w tym siedziby położone poza powiatem i powiatami sąsiadującymi z
tym, w którym zlokalizowana jest rzeźnia ograniczenia terytorialne go nie
dotyczą.

Ograniczenia terytorialne
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Zakłady zatwierdzone co do zasady prowadzą dostawy do innych podmiotów (zakładów 
przetwórczych, hurtowni, sklepów detalicznych)
Sprzedaż konsumentowi końcowemu:
 przy rzeźni może funkcjonować sklep detaliczny – taka działalność polegająca na 

prowadzeniu sprzedaży detalicznej mięsa pozyskanego w zatwierdzonym zakładzie 
podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i powinna być zgłoszona do 
właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami 
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia alb

 podmiot prowadzący rzeźnię rolniczą może posiadać zarejestrowaną działalność RHD, w 
ramach której może prowadzić sprzedaż określonej ilości mięsa zwierząt gospodarskich 
kopytnych, drobiu i zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach 
fermowych. Taka działalność podlega nadzorowi IW i powinna być zgłoszona do 
właściwego PLW, zgodnie z przepisami ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

 podmiot prowadzący rzeźnię rolniczą może posiadać zarejestrowaną działalność SB, w 
ramach której może prowadzić sprzedaż niewielkiej ilości mięsa drobiu i zajęczaków. Taka 
działalność podlega nadzorowi IW i powinna być zgłoszona do właściwego PLW, zgodnie 
z przepisami ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Jak można prowadzić sprzedaż z takiej rzeźni?
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• Mięso pochodzące z rzeźni rolniczych będzie mogło być 
wywożone do innych państw członkowskich oraz do państw 
trzecich w przypadku, gdy właściwe władze państwa trzeciego 
nie określiły wymagań, które nie będą mogły być spełnione.

Przedmiotowe rozporządzenie nie przewiduje 
odrębnego znakowania mięsa pochodzącego z 
rzeźni rolniczych.

Znakowanie mięsa
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 Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

(Dz.U.2019.0.1292) przepisów ustawy nie stosuje się do:

 działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz

chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i

rybactwa śródlądowego,

 wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i

świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z

pobytem turystów.

 wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi do

100 hektolitrów wina z winogron wyprodukowanych w gospodarstwie 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.

 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 2018 r. poz. 200, z późn. zm.).

Działalność  rzeźni rolniczych
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Działalność rzeźni rolniczych

Działalność rolnicza

Art.2 ust.1pkt1ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych wskazuje, że przepisów ustawy nie stosuje

się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem

przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Działalność rolnicza, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych, jest działalnością odrębną od prowadzonej

pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387). :
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Przetwórstwo nie jest objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na

podstawie ogólnego wyłączenia określonego w ustawie o PIT

zawartego w art. 2 ust. 1 pkt 1.

Wyjątkiem jest zwolnienie przedmiotowe zakresu przetwórstwa na

postawie art.21 ust.1pkt 71. – zwolnienia przedmiotowe

Artykuł ten zwalnia z podatku dochody ze sprzedaży produktów

roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw lub

hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej,

przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na

kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka, uboju

zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej, w tym również na rozbiorze,

podziale i klasyfikacji mięsa.

Działalność sprzedaży – rzeźnie rolnicze
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Od 1.01.2016r. Do przychodów z innych źródeł zaliczono także

Przychody uzyskane ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż 
przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych (art.20ust.1c ustawy).

Inne źródła przychodów –
sprzedaż produktów wytworzonych we własnym zakresie

Wyłączeniu z tego źródła podlegają
• Przetworzone produkty roślinne i zwierzęce uzyskane w ramach 

prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz
• Produkty opodatkowane podatkiem akcyzowym  na    podstawie       

odrębnych przepisów

Działalność sprzedaży – rzeźnie rolnicze
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Zgodnie ze znowelizowanymi w roku 2018 przepisami ustawy z dnia 26

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r.

poz. 361, z późn. zm.). :

•art. 20 ust.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, 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:

32

Działalność sprzedaży – rzeźnie rolnicze
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– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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, z wyłączeniem
uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych
zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji
mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz
sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy;”

Zmiany
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Gospodarstwo z działalnością sprzedaży 

żywności - VAT

• Dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności 

rolniczej są  zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (

Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). 

• Zwolnienie obejmuje produkty rolne – rozumie się przez to towary
wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich
przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej
działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w
gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim;.

• W przypadku sprzedaży artykułów żywnościowych

przetworzonych lub pochodzących od innych producentów, mamy

do czynienia z działalnością, która nie może korzystać z ww.

zwolnienia, nawet jeśli jest prowadzona przez rolników.
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 Podmiot może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT ze

względu na wartość sprzedaży.

 Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z

tzw. zwolnienia podmiotowego jest osiągnięcie w

poprzednim i obecnym roku wartości sprzedaży

opodatkowanej włącznie do limitu 200.000 zł.
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USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług  oraz niektórych innych ustaw)

pkt 20 i 21 otrzymują brzmienie: 
„20) produktach rolnych – rozumie się przez to towary 
pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika 
ryczałtowego oraz towary, o których mowa w art. 20 ust. 1c i 
1d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1358 i 1394); 

Ustawa weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
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1) Ułatwienie podmiotom pozyskiwania mięsa z

własnych zwierząt do produkcji żywności na

uproszczonych zasadach, np. w ramach rolniczego

handlu detalicznego lub działalności marginalnej,

lokalnej i ograniczonej, sprzedaży bezpośredniej

2) Umożliwienie powstawania nowych rzeźni na

terenach, na których obecnie one nie funkcjonują,

jak np. na niektórych obszarach górskich,

3) Ułatwienia prowadzenia uboju w celu pozyskania

mięsa do produkcji wyrobów certyfikowanych np.

ekologicznych.

Wpływ regulacji na rozwój KŁŻ 
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Dziękuję za uwagę


