Rolniczy Handel Detaliczny
Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) to handel detaliczny polegający na produkcji
żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu
podmiotu działającego na rynku spożywczymi zbywaniu takiej żywności:


bezpośrednio konsumentowi finalnemu lub



do

zakładów1

prowadzących

handel

detaliczny

z

przeznaczeniem

dla konsumenta finalnego.

Cel RHD:
stworzenie rolnikom możliwości produkcji i sprzedaży żywności wyprodukowanej
w całości lub części z własnej uprawy, chowu lub hodowli poprzez uregulowanie
kwestii

prowadzenia

rolniczego

handlu

detalicznego

z

punktu

widzenia

bezpieczeństwa żywności i prawa podatkowego.

Rodzaj żywności, która może być przedmiotem produkcji lub obrotu
w ramach RHD
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Zakłady powinny być 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.

Rejestracja – krok po kroku
Produkcja i sprzedaż:

Produkcja i sprzedaż:

- żywności pochodzenia niezwierzęcego

- żywności pochodzenia zwierzęcego i/lub
- żywności zawierającej jednocześnie środki
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego
i produkty pochodzenia zwierzęcego
2
tj. żywności złożonej

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego
rolniczy handel detaliczny do rejestru
(do wniosku należy dołączyć zaświadczenie
o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych)
należy złożyć pisemnie w terminie minimum
14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej
działalności do właściwego terytorialnie ze
względu na siedzibę zakładu Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego
rolniczy handel detaliczny do rejestru PLW
należy złożyć pisemnie w terminie minimum
30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej
działalności do właściwego terytorialnie
Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru

PLW wydaje decyzję administracyjną o wpisie
zakładu do rejestru i nadaje weterynaryjny
numer identyfikacyjny takiemu zakładowi

Zakład może rozpocząć działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego

Rejestracja w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego jest obowiązkowa i bezpłatna
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Niezależnie od tego, czy taka żywność złożona zawiera przetworzone czy też nieprzetworzone produkty
pochodzenia zwierzęcego oraz niezależnie od udziału ilościowego produktów pochodzenia zwierzęcego
w składzie produktu złożonego.

Warunki prowadzenia RHD
1. Żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub
chowu.
W przypadku korzystania ze zwolnień podatkowych 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) to oznacza, że dozwolone jest
korzystanie z części surowców pochodzących z obrotu detalicznego lub
hurtowego.
2. 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 rolniczego handlu
detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (oraz limitu
przychodów z takiej sprzedaży do kwoty 40.000 zł, o ile producent chce
korzystać z preferencji podatkowych).
3. Należy przestrzegać obowiązku dokumentowania ilości zbywanej żywności.
Ewidencja sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych
musi zawierać, co najmniej:






numer kolejnego wpisu,
datę uzyskania przychodu,
kwotę przychodu,
przychód narastająco od początku roku,
rodzaj i ilość przetworzonych produktów.

4. Jeśli rolnik chce korzystać z ulg podatkowych jako RHD, musi sprzedawać
swoje produkty wyłącznie: w miejscu produkcji (np. w gospodarstwie) lub
przeznaczonych do handlu miejscach (targowiska, bazary, kiermasze, itp.).
5. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie
mogą być, co do zasady, dokonywane z udziałem pośrednika. Wyjątek
stanowi tutaj możliwość udziału pośrednika w zbywaniu żywności pochodzącej
z RHD podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych
w celu promocji żywności.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności (RHD)
Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej żywności jest
stosowanie:
 Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
 Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
W

celu

zapewnienia

warunków

bezpieczeństwa

żywności

oraz

wymagań

higienicznych należy również opracować i wdrożyć procedury kontroli wewnętrznej
wykorzystując zasady systemu HACCP.

Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa
żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne. Zgodnie z prawem
żywnościowym, za bezpieczeństwo żywności odpowiada producent.

Nadzór nad prowadzeniem działalności rolniczego handlu detalicznego

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności
pochodzenia niezwierzęcego

Inspekcja Weterynaryjna

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności
pochodzenia zwierzęcego
i tzw. żywności złożonej

Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych

Nadzór nad jakością handlową żywności
w rolniczym handlu detalicznym

Oznakowanie żywności
Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi spełniać
wymagania w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów określonych w:
 dla produktów opakowanych należy uwzględnić wymagania zawarte
m. in. w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1169/2011;
 dla produktów bez opakowania (sprzedawanych luzem lub pakowanych
w momencie sprzedaży po przygotowaniu porcji na życzenie klienta) należy
uwzględnić

wymagania

zawarte

m.

in.

w

§

19

rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Miejsce zbywania żywności musi być oznakowane w sposób czytelny
i widoczny dla konsumenta.

Oznakowanie zawiera ściśle określone informacje:
 napis „rolniczy handel detaliczny”,
 dane obejmujące:
o imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego
rolniczy handel detaliczny,
o adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
o weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego
rolniczy handel detaliczny, w przypadku żywności pochodzenia
zwierzęcego i żywności złożonej.

Przepisy prawne:
 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1961).
 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2242).
 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).
 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29

kwietnia

2004

r.

w

sprawie

higieny

środków

spożywczych

(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazania konsumentom
informacji na temat żywności.
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.).
 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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2159).
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