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Sprzedaż żywności przez rolników 



USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz 

chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego;

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych

i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych

z pobytem turystów;

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej 

niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 

1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych

art. 20 ust. 1c. (Za przychody z innych źródeł, uważa się również przychody ze 

sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i 

zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu)
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Dostawy bezpośrednie środków 

spożywczych pochodzenia roślinnego 



Wymagania

Dostawy bezpośrednie mogą być realizowane osobiście 

przez producenta dostarczającego małe ilości środków 

spożywczych konsumentowi finalnemu lub do zakładów 

detalicznych, którzy zaopatrują konsumentów finalnych 

czyli :

Wielkości obrotu w ramach dostaw bezpośrednich nie mogą przekraczać 

wielkości plonów, w skali roku, poszczególnych surowców uzyskanych 

przez producentów produkcji pierwotnej z gospodarstw rolnych, 
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SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA 

PRODUKTÓW POCHODZENIA 

ZWIERZĘCEGO

Reguluje: ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań 

weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej



Produktami przeznaczonymi do sprzedaży bezpośredniej mogą

być wyłącznie produkty wytworzone:

 przez rolnika w prowadzonym przez niego gospodarstwie, 

 przez właściciela pasieki, 

 właściciela stawów rybnych 

sprzedawane mogą być bezpośrednio :

 w gospodarstwie, 

 na targowiskach,  

 w halach targowych,

 do zakładów prowadzących handel detaliczny sprzedających 

konsumentowi końcowemu

Istota sprzedaży bezpośredniej



Sprzedaż bezpośrednia
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Reguluje: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie szczegółowych warunków uznania 

działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 

z dnia 21 marca 2016 r. 

Działalność marginalna, 

lokalna i ograniczona



 rozbiór świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, 

koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków lub

 produkcję mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych

 produkcję produktów mięsnych, w tym gotowych posiłków (potraw) 

wyprodukowanych z mięsa

 mięso powinno być pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w 

rzeźni (poza drobiem i zajęczakami)

Działalność uznaje się za działalność marginalną, lokalną 

i ograniczoną, jeżeli zakład prowadzi: 



 znajduje się na obszarze jednego województwa lub na obszarze 

sąsiadujących z tym województwem powiatów

 zakład prowadzi więcej niż jeden z rodzajów działalności, suma 

wielkości dostaw wszystkich rodzajów produktów nie może przekroczyć 

najwyższego limitu przewidzianego dla jednego z rodzajów produktów 

produkowanych w tym zakładzie

 sprzedaż jest przeznaczona bezpośrednio dla konsumenta 

końcowego oraz dostawy tych produktów są przeznaczone do innych 

zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla 

konsumenta końcowego

Działalność uznaje się za działalność 

marginalną, lokalną i ograniczoną, jeżeli:



Działalność marginalna, lokalna i 

ograniczona 

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona polega

na wytwarzaniu i sprzedaży przez uprawniony podmiot

określonych produktów pochodzenia zwierzęcego,

konsumentowi końcowemu oraz dostaw tych produktów

do innych zakładów prowadzących handel detaliczny.

Prowadzenie dostaw w przypadku tego rodzaju

działalności ma charakter obligatoryjny.

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona 

rodzaje produkcji i  limity sprzedaży





Rolniczy handel detaliczny
USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r.

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 

przez rolników

Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2017 r. 

Podstawowy cel: stworzenie polskim rolnikom

lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży

konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w

całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub

hodowli poprzez uregulowanie kwestii prowadzenia

rolniczego handlu detalicznego z punktu widzenia

bezpieczeństwa żywności i spraw podatkowych.

. 

Rolniczy Handel Detaliczny 

Konsument końcowy: ostateczny konsument 
żywności, który nie wykorzystuje jej w 
ramach działalności przedsiębiorstwa 
spożywczego

Zbywanie żywności na rzecz 
podmiotu, który wykorzystywałby 
nabytą żywność w ramach 
przedsiębiorstw spożywczego( tj. 
sklepy, restauracje hotele, 
stołówki) nie mieści się w pojęciu 
„ handel detaliczny” w rozumieniu 
przepisów unijnych



Rolniczy handel detaliczny

Kryteria uznania działalności za rolniczy handel 

detaliczny: 

1. obsługa lub przetwarzanie żywności (np. surowce, 

produkty mięsne, produkty mleczne, produkty 

złożone, przetwory z owoców i warzyw, pieczywo  

musi odbywać się w gospodarstwie rolnym 

2. zbywanie żywności na rzecz konsumenta finalnego; 

3. zbywana żywność musi pochodzić w całości lub 

części z własnej uprawy, hodowli lub chowu; 

4. zbywanie żywności odbywa się w ramach 

określonych limitów;

5. sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach do tego 

przeznaczonych;

Rolniczy Handel Detaliczny 



Rolniczy handel detaliczny
Przepisy podatkowe 

Kryteria zwolnienia od podatku dochodowego:

1. zwolnieniu podlegają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż

przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych do kwoty 20 000 zł rocznie, w

ilościach nieprzekraczających maksymalnych limitów;

2. uzyskany w roku podatkowym przychód powyżej limitu przewidzianego dla 

rolniczego handlu detalicznego, podatnik może opodatkować ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych (2%); 

3. przerabianie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie może się

odbywać przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia,

umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze (Wyjątki - ubój

zwierząt rzeźnych i obróbka poubojowa tych zwierząt, w tym również rozbiór,

podział i klasyfikacja mięsa, przemiał zbóż, wytłoczenie oleju lub soku oraz

sprzedaż podczas wystaw, festynów, targów);

4. 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;

Rolniczy Handel Detaliczny 

250 tys. euro

Inkubator jest miejscem, w którym rolnik, gospodarstwo agroturystyczne lub inny właściciel 

surowców roślinnych i/lub zwierzęcych może rozpocząć ich przetwarzanie korzystając z 

infrastruktury inkubatora, maszyn i urządzeń oraz doradztwa oferowanego przez podmiot 

prowadzący inkubator. 
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Przepisy podatkowe 

Kryteria zwolnienia od podatku dochodowego cd:

5. za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również 

mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców 

pochodzących z własnej uprawy; 

6. sprzedaż może następować wyłącznie w miejscach: 

a)w których produkty zostały wytworzone (np. w gospodarstwie) lub 

b)przeznaczonych do prowadzenia handlu (np. targowisko);

7. prowadzona jest ewidencja sprzedaży żywności odrębnie za każdy rok 

podatkowy, która zawiera co najmniej: 
– numer kolejnego wpisu, 

– datę uzyskania przychodu, 

– kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku 

– rodzaj i ilość przetworzonych produktów. 

Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży. 

Przechowuje prowadzoną dokumentację przez dwa lata od końca roku 

kalendarzowego, za który została sporządzona. 

Rolniczy Handel Detaliczny 
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Maksymalne ilości 

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

• maksymalna ilość surowców pochodzenia niezwierzęcego zbywana

rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego

• maksymalna ilość żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż

surowce oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze

pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego

zbywana rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego

• maksymalna ilość surowców pochodzenia zwierzęcego zbywana

rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego

Rolniczy Handel Detaliczny 

Kwestie dowodów 

regulują przepisy 

ustawy. –

Ordynacja 

podatkowa, 

zgodnie z którymi 

m.in. jako dowód 

należy dopuścić 

wszystko, co 

może przyczynić 

się do wyjaśnienia 

sprawy, a nie jest 

sprzeczne z 

prawem.



zasady prowadzenia rolniczego handlu 

detalicznego 



zasady prowadzenia rolniczego handlu 

detalicznego 



zasady prowadzenia rolniczego handlu 

detalicznego 



zasady oznakowania miejsc sprzedaży



Ewidencja sprzedaży

Przepisy podatkowe nie zwalniają rolników 
prowadzących RHD od prowadzenia ewidencji 
sprzedaży( nr kolejny wpisu. data 
przychodu, kwota przychodu, przychód 
narastająco od początku roku, rodzaj i ilość 
produktu



Limity sprzedaży



Limity sprzedaży 



Limity sprzedaży




