
 
Kwestie podatkowe
W ramach rolniczego handlu detalicznego rolnicy są zwolnieni z opodatkowania przychodów do kwoty  
40 tys. zł rocznie. Zwolnienie przedmiotowe o którym mowa ma charakter pomocy de minimis. Zwolnienia 
z PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) do kwoty 40 tys. zł rocznie obejmuje rolników, którzy
sprzedają przetworzone produkty roślinne i zwierzęce w ilościach dozwolonych w ramach rolniczego han-
dlu detalicznego. 

Rolnik, który w roku podatkowym przekroczy limity ilości określonej dla RHD, może opodatkować przy-
chód z tej działalności 2% podatkiem ryczałtowym. Oświadczenie o wyborze ryczałtu rolnik może złożyć 
na dany rok podatkowy nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał 
przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych lub do końca roku podat-
kowego, jeśli pierwszy taki przychód uzyskał w grudniu roku podatkowego. Zeznanie do Urzędu Skar-
bowego wg ustalonego wzoru o rocznej wysokości uzyskanego przychodu składa się w terminie do dnia  
31 stycznia następnego roku. W zeznaniu wykorzystane są kwoty odliczeń od należnego ryczałtu.

W kwestiach podatkowych przy RHD rolnika obowiązuje: art. 20 ust. 1c-1ea i art. 21 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032).

Ważne:
1. Ryczałt wynosi 2% ewidencjonowanych przychodów i obowiązuje przy przychodach przekraczających 

40 tys. zł i nie więcej niż równowartość w złotych 250 tys. euro.
2. Odnotowywanie przychodu narastająco pozwoli zauważyć w którym momencie przekracza się  kwotę 

40 tys. zł i zaczyna się podlegać obowiązkowi podatkowemu (ryczałtowi).
3. Ewidencję można sporządzać w wersji elektronicznej lub papierowej.
4. Podatnicy powinni swoje dzienne przychody ze sprzedaży ewidencjonować w dniu sprzedaży.
5. Ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące informacje: 
 • numer kolejnego wpisu,
 • datę uzyskania przychodu, 
 • kwotę przychodu, 
 • przychód narastająco od początku roku,
 • ilość i rodzaj przetworzonych produktów.
6. Podatnicy są zobowiązani prowadzić odrębną ewidencję za każdy rok sprzedaży produktów. Rolnik 

sprzedając swoje produkty na targowisku lub w domu powinien mieć przy sobie ewidencję sprzedaży.

Więcej informacji na temat RHD można uzyskać:

• ŚODR Modliszewice dział Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 41 372 22 84 do 86  
oraz na stronach internetowych:

• MRiRW www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-detaliczny-informacje-podstawowe
• GIS www.gis.gov.pl
• GIW www.wetgiw.gov.pl
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1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników (DZ. U. poz. 1961), która wprowadziła nową formę sprzedaży 
produktów żywnościowych wytworzonych przez rolników – działalność RHD. 
Celem tej ustawy było stworzenie rolnikom możliwości produkcji i sprzedaży 
konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub części z własnej
uprawy, hodowli lub chowu. RHD jest jedną z form handlu detalicznego, dla której w polskich 
uregulowaniach prawnych przyjęto odrębne przepisy w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli 
żywności oraz wprowadzono określone preferencje podatkowe. 

2019 rok przyniósł kilka ważnych zmian w funkcjonowaniu RHD. Od stycznia 2019 roku weszły w życie 
dwie ustawy wprowadzające znaczące ułatwienia w produkcji żywności przez rolników w ramach RHD.
► Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 

przez rolników do sklepów i restauracji (Dz.U. poz. 2242)
► Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz 

ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. poz. 2136)

Dzięki nowym przepisom produkty pochodzące z gospodarstw trafią do większej ilości odbiorców 
(możliwość sprzedaży bezpośrednio do sklepów, restauracji, stołówek itp.) oraz pozwolą 
na osiąganie rolnikom wyższych dochodów z prowadzenia tego rodzaju działalności (zwolnienie  
z opodatkowania przychodów do kwoty 40 tys. zł. rocznie).

Definicja
Rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, 
polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu 
podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności: 
a) Konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, czyli

„ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach 
działalności przedsiębiorstwa spożywczego”, lub

b) Do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego”

Gdzie można wytwarzać żywność w ramach RHD?
► W kuchniach i pomieszczeniach przydomowych Przed przystąpieniem do produkcji żywności np. 

w kuchni domowej należy zadbać by była ona odpowiednio przygotowana – sprzątnięta i w razie 
potrzeby zdezynfekowana.

► W małych przydomowych zakładach – dostosowane do produkcji żywności pomieszczenia  
w budynkach na terenie gospodarstwa np. kuchnie letnie, budynki gospodarcze itp.

► W inkubatorach przetwórstwa lokalnego – zakładach przetwórczych udostępnianych lokalnym 
rolnikom w celu przetwarzania pozyskanych z gospodarstwa surowców z produkcji pierwotnej.

Rolnik chcąc wytwarzać mąkę, kaszę, olej czy sok będzie mógł skorzystać z usługi młyna, tłoczni soków, 
olejarni, które są w posiadaniu innych rolników.
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Co można wytwarzać i sprzedawać w ramach RHD?

Gdzie zalegalizować działalność oraz kto sprawuje nadzór nad żywnością 
wytworzoną w ramach RHD?
Konieczne jest złożenie pisemnego wniosku o wpis do rejestru zakładu:
► minimum 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności do właściwego terytorialnie 

powiatowego lekarza weterynarii (PLW) w przypadku prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów 
pochodzenia zwierzęcego i/lub żywności mieszanej tj. zawierającej jednocześnie produkty 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,

► minimum 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności do właściwej terytorialnie powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej (PSSE) w przypadku prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów 
pochodzenia roślinnego.

Ułatwieniem jest zniesienie obowiązku przygotowania i zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu 
przez powiatowego lekarza weterynarii lub inspekcję sanitarną. 
Rolnik prowadzący RHD nie musi zgłaszać ani rejestrować prowadzenia działalności do służb IJHARS. 
Jednostki te korzystają z rejestrów Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.

Wielkość sprzedaży produktów i surowców w ramach RHD
Sprzedaż odbywa się z zachowaniem limitów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach RHD oraz 
zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159). Rolnik w ramach obowiązujących limitów 
może sprzedawać rocznie np.: 1000 litrów olejów, 6700 litrów soków owocowych, 2000 kg. pierogów, 
148 200 jaj od drobiu.

Zasady do uznania działalności za RHD
Jest kilka podstawowych zasad, które należy spełnić aby prowadzić rolniczy handel detaliczny: 
► Sprzedaż może być prowadzona w miejscu, w którym produkty zostały wytworzone (np. w gospodar-

stwie) lub w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu (np. targowisko), oraz do zakładów 
prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, jeżeli zakłady te są
zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywność  
w ramach rolniczego handlu detalicznego lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę 
wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

► Przetwarzanie produktów i ich sprzedaż nie może być prowadzona przy zatrudnieniu osób na 
podstawie umów – o pracę, zleceń, o dzieło etc. z wyłączeniem uboju zwierząt i obróbki poubojowej, 
przemiału zbóż, wytłaczania oleju, soku. Sprzedaż żywności musi być prowadzona przez rolnika lub 
członka rodziny rolnika bez udziału pośredników, z wyjątkiem zbywania żywności podczas festynów, 
wystaw, kiermaszów, targów (wtedy można zbyć żywność za pośrednictwem pośrednika, który 
również musi mieć zarejestrowany RHD).

► Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych  pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, 
użytych do produkcji danego produktu musi stanowić co najmniej 50% tego produktu  
(z wyłączeniem wody). 

► Sprzedaż żywności odbywa się w ramach limitów.
► Konieczne jest prowadzenie ewidencji sprzedaży żywności za każdy rok podatkowy. Ewidencja 

sprzedaży musi być dostępna w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów. 

Wymagania higieniczne 
Rolnicy sprzedający żywność wyprodukowaną we własnym gospodarstwie przy wykorzystaniu pomiesz-
czeń używanych głównie jako prywatne domy mieszalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń go-
spodarstwa domowego w kuchni domowej) zobowiązani są do spełnienia wymagań rozporządzenia (WE) 
nr 852/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków 
spożywczych, określonych w załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne). Przepisy 
prawa unijnego dotyczące powyższej kwestii obowiązują w Polsce wprost i nie wymagają wdrożenia do 
polskiego porządku prawnego, powinny być stosowane w sposób elastyczny biorąc pod uwagę zakres 
prowadzonej działalności , wielkość zakładu i jego specyfikę.

Wymogi higieniczne określone w rozdziale III unijnego rozporządzenia określają, że:

1. Pomieszczenia (i automaty uliczne) na tyle, na ile jest rozsądnie podyktowane, będą tak usytuowa-
ne, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości i dobrym stanie i kondycji technicz-
nej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia w szczególności przez zwierzęta i szkodniki.

2. W szczególności i w miarę potrzeby: 
► muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu włącznie 

ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi 
i przebieralniami)

► powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia i w miarę 
potrzeby, dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję 
i nietoksycznych materiałów, chyba, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić 
właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie

► należy zapewnić warunki do czyszczenia i w miarę potrzeby dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu
► należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody
► należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego składowania i usuwania 

niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych jak i stałych)
► należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymania i monitorowania właściwych 

warunków termicznych żywności
► środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby uniknąć, na tyle na ile jest to rozsądnie 

potraktowane, ryzyka zanieczyszczenia.

Rolnicy, którzy zdecydują się prowadzić produkcję żywności w pomieszczeniach innych niż prywatne domy 
mieszkalne są zobowiązani do spełnienia wymagań, jakie musi spełnić każdy inny podmiot prowadzący 
produkcję żywności w podobnych warunkach lokalowych. Do takich podmiotów maja zastosowanie  wy-
mogi określone w załączniku II w rozdziale I i II rozporządzenia nr 852/2004.

Jakość zdrowotna i mikrobiologiczna żywności
Producent ma obowiązek prowadzenia badań laboratoryjnych żywności w zakresie oceny jakości zdrowot-
nej, mikrobiologicznej i przechowalniczej. Częstość badań determinuje skala produkcji oraz analiza ryzyka 
przy produkcji żywności, ustalona ze służbami nadzorującymi tj.: sanepid i weterynaria.

Jakość handlowa
Nadzór sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Kontrola jakości polega 
między innymi na sprawdzeniu czy produkt jest właściwie oznakowany. Żywność opakowana sprzeda-
wana w ramach RHD musi być oznakowana zgodnie z rozporządzeniem WE 1169/2011 w sprawie prze-
kazywania konsumentom informacji na temat żywności. Na etykiecie żywności pakowanej producent 
powinien umieścić następujące informacje:
► Nazwę produktu (zwyczajowa, opisowa),
► Wykaz składników użytych do przygotowania produktu – w tym ilość najważniejszego, 

charakteryzującego produkt składnika, 
► Waga netto,
► Data minimalnej trwałości/ termin przydatności do spożycia,
► Warunki przechowywania,
► Dane producenta.

Produkty sprzedawane bez opakowań lub pakowane na życzenie konsumenta – informacja o danym pro-
dukcie musi być wywieszona w miejscu jego sprzedaży lub inny jego nośnik informacji dostępny bezpo-
średnio konsumentowi.


