Formy działalności w zakresie prowadzenia produkcji i zbytu żywności produkowanej w gospodarstwie rolnym

Forma działalności
i rodzaj
produktów

Sprzedaż bezpośrednia

Produkty zwierzęce
nieprzetworzone

Surowce

własne

Odbiorca

a) konsument końcowy
lub
b) zakłady prowadzące handel
detaliczny bezpośrednio

MOL
(marginalna, lokalna
i ograniczona)

Produkty zwierzęce przetworzone

a) własne
b) z zakupu od innych
producentów

a) konsument końcowy
oraz
b) dostawy do innych zakładów
prowadzących handel detaliczny

Dostawy bezpośrednie

RHD

Produkty roślinne
nieprzetworzone

Produkty roślinne
i zwierzęce przetworzone
nieprzetworzone

własne
(również w postaci kiszonej
i suszonej)

a) konsument końcowy
lub
b) zakłady prowadzące handel
detaliczny bezpośrednio

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.
konsument końcowy !

zaopatrujące konsumenta
końcowego

z przeznaczeniem dla konsumenta
końcowego

zaopatrujące konsumenta
końcowego.

Obszar dystrybucji

ograniczony

ograniczony

ograniczony

bez ograniczeń

Limity

ilościowe

Do wielkości plonów, w skali
roku, poszczególnych surowców
i ilości surowców pochodzących
z dokonywanych
osobiście zbiorów ziół i runa
leśnego.

ilościowe





ilościowe - dostawy do
placówek handlu detalicznego
położonych poza miejscem
prowadzenia działalności
brak limitów - do konsumenta
końcowego

Działalność
gospodarcza

zwolnione

obwiązuje

zwolnione

zwolnione

Podatek
dochodowy

zwolnione

częściowo zwolnione - zwolnienie
przedmiotowe

zwolnione




Rejestracja
zakładu

IW

IW

IS

nieprzetworzone
zwolnione
przetworzone zwolnione
do 20 tyś. przychodu
rocznie; powyżej tej kwoty
- 2% podatek ryczałtowy

IS/IW

Projekt
technologiczny

tak – część opisowa

tak – część opisowa i graficzna

nie

nie

(Przy suszeniu i kiszeniu opis
warunków prowadzenia
działalności w zależności od skali
produkcji).
Wymagania
higieniczne

Rozporządzenie SB
(→ Rozp. UE 853/2004 i
852/2004)

Rozporządzenie MOL
(→ Rozp. UE 853/2004 i 852/2004)

Rozporządzenie DB
i część A załącznika I do
rozporządzenia (WE) nr
852/2004, w zakresie
odnoszącym się do surowców
pochodzenia roślinnego.

Rozp. UE 852/2004 –zał II, roz.
II lub zał. II roz. III - przy
wykorzystaniu pomieszczeń
używanych głównie jako
prywatne domy mieszkalne
 roślinne przetworzone –
opracowano Wytyczne GIS
Rozp. UE 853/2004 – produkty
zwierzęce.

