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APEL

26 października 2014

do
Posłów Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Finansów Publicznych i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejmu RP do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i
żywienia ( druk nr 2484) oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw ( druk nr 2685) powołanej w dniu 25 września 2014
Artur Gierada, Klub PO – Przewodniczący
Artur.Gierada@sejm.pl

Dorota Niedziela, Klub PO
Dorota.Niedziela@sejm.pl

Jan Krzysztof Ardanowski, Klub PIS
jkardanowski@wp.pl

Cezary Olejniczak, Klub SLD
Cezary.Olejniczak@sejm.pl

Krzysztof Jurgiel, Klub PIS
Krzysztof.Jurgiel@sejm.pl

Beata Rusinowska, Klub PO
Beata.Rusinowska@sejm.pl

Mirosław Maliszewski, Klub PSL
Miroslaw.Maliszewski@sejm.pl

Adam Rybakowicz, Klub Twój Ruch
Adam.Rybakowicz@sejm.pl

Jagna Marczułajtis-Walczak, Klub PO
Jagna.Marczulajtis-Walczak@sejm.pl

Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie,
Mając na uwadze, że w dniu 25.09.2014 r. powołana została podkomisja nadzwyczajna Komisji
Finansów Publicznych i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP do rozpatrzenia poselskich
projektów:




poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o
swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr
2484),
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2685).

Pragniemy zwrócić uwagę na to co następuje:
1. Projekty rozpatrywane przez podkomisję mają być rozpatrywane łącznie. Zważywszy, że oba
projekty są niemal identyczne oraz zważywszy, że poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2685) w wersji
uwzględniającej autopoprawkę z dnia 2 lipca 2014 r. uzyskał pismem BAS-WAPEiM-1663/14
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pozytywną opinię prawną w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej, proponujemy
rozpatrywanie tylko tego projektu.
2. Podkreślamy, że pomimo iż projekt wprowadza dodatkowe zwolnienie przedmiotowe od podatku
od osób fizycznych (produkcja powiązana) nie powoduje negatywnych skutków dla budżetu
państwa, gdyż dotychczasowe dochody potencjalnych podatników pochodzące z działalności,
którą w projekcie ustawy określa się jako produkcję powiązaną, są aktualnie poza zakresem
jakiejkolwiek ewidencji i kontroli, a proponowane zmiany mogą tylko tę sytuację uzdrowić.
3. Zwracamy uwagę na fakt, że poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2685) w wersji uwzględniającej
autopoprawkę z dnia 2 lipca 2014 r. nie określa pułapu przychodu od produkcji powiązanej
zwolnionego od opodatkowania, ponieważ produkcja ta będzie mogła być prowadzona tylko w
ramach sprzedaży bezpośredniej lub dostaw bezpośrednich. Zarówno zaś sprzedaż
bezpośrednia, jak i dostawy bezpośrednie SĄ OGRANICZONE ILOŚCIOWO odpowiednimi
rozporządzeniami Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Określone w
rozporządzeniach limity wytwarzania poszczególnych środków spożywczych podyktowane są
wprawdzie przede wszystkim względami bezpieczeństwa żywności, ale ponieważ zostały określone
w stosunku do warunków wytwarzania w gospodarstwie, na bazie własnego surowca i bez
zatrudniania dodatkowych osób, to takie ograniczenie ilościowe przekłada się na ograniczenie
przychodu, jaki producent rolny może otrzymać, wykluczając w ten sposób rozwijanie produkcji na
skalę przemysłową. Takie „przydomowe przetwórstwo” nie stwarza też nieuczciwej konkurencji
przedsiębiorcom.
4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulujące sprzedaż i dostawy
bezpośrednie są w fazie uzgodnień międzyresortowych i wkrótce zostaną przekazane do notyfikacji
do Komisji Europejskiej. Mają obowiązywać już od stycznia 2015 roku! Chcielibyśmy uzyskać
zapewnienie, aby gdy tylko okaże się, że producenci rolni którzy uzyskają prawo do wytwarzania
środków spożywczych w ramach dostaw bezpośrednich i sprzedaży bezpośredniej będą mogli je
również legalnie sprzedawać.
Dlatego apelujemy do Pań Posłanek i Panów Posłów, członków podkomisji nadzwyczajnej o jak
najszybsze zakończenie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2685) i wprowadzenie go do porządku obrad
Sejmu.
Pragniemy podkreślić, że:


sprzedaż żywności wytwarzanej przez członków rodziny, w gospodarstwie i na bazie własnego
surowca ma miejsce obecnie powszechnie w Polsce, tyle, że nielegalnie!



konsumenci zabiegają coraz bardziej o zakup żywności przetworzonej prosto od rolnika,
poszukując smacznej, bezpiecznej i lokalnej żywności wiadomego pochodzenia.
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Odpowiednie przepisy prawne są potrzebne aby uzdrowić tą sytuację, w wyniku którego konsumenci
mieliby dostęp do bezpiecznej żywności – wiadomego pochodzenia - prosto od rolnika,
przedsiębiorczość rolników byłaby wynagradzana, a społeczności wiejskie miałyby możliwość
dodatkowych zarobków.
Mielibyśmy legalny dostęp do żywności lokalnej i dołączylibyśmy w ten sposób do praktyki stosowanej
w większości krajów UE już od lat!
Z poważaniem,

Rafał Serafin
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Plac Matejki 5/6, 31-157 Kraków
E: rafal.serafin@fpds.pl
M: 601-402117
T: 12-430-2443
oraz
Zofia Winawer
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Henryk Dankowiakowski
Małopolska Izba Rolnicza
Izabella Byszewska
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
Krzysztof Król-Łęgowski
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury
Renata Bukowska
Stowarzyszenie LGD Gościniec 4 Żywiołów
Barbara Kawa
Stowarzyszenie LGD Korona Północnego Krakowa
Jan Nawieśniak
Małopolskie Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych „Natura”
Krzysztof Kwatera
Stowarzyszenie LGD Dolina Raby
Jan Czaja
Stowarzyszenie LGD Dunajec-Biała
Janusz Kowalski
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
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Do wiadomości:
Henryk Wujec, Kancelaria Prezydenta RP
Czesław Siekierski, Poseł do Parlamentu Europejskiego/Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE
Posłowie Komisji Nadzwyczajnej Komisji Rolnictwa Sejmu RP ds. zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży
bezpośredniej produktów rolnych
Józef Lassota, poseł na Sejm RP
Joanna Bobowska, poseł na Sejm RP
Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Rolnicy zrzeszeni w programie „Produkt Lokalny z Małopolski”
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