
Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa

Oddziat Terenowy Lodz
todz, dn. 06.12.2017

Szanowni Paristwo,

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Lodzi przypomina ze na
podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. ( Dz.U z 2017r. poz. 2160 -j.t), utworzono
9 odrebnych funduszy promocji produktow rolno-spozywczych, tj.:

• Fundusz Promocji Mleka( zasta,pif dotychczasowy Fundusz Promocji Mleczarstwa)
• Fundusz Promocji Miesa Wieprzowego,
• Fundusz Promocji Miesa Wotowego,
• Fundusz Promocji Mi^sa Kohskiego,
• Fundusz Promocji Miesa Owczego,
• Fundusz Promocji Miesa Drobiowego,
• Fundusz Promocji Ziarna Zb6z i Przetwor6w Zbozowych,
• Fundusz Promocji Owocow i Warzyw,
• Fundusz Promocji Ryb.

W art. 3 ww. ustawy okreslono grupy przedsiebiorcow zobowi^zanych do naliczania
i pobrania od dostawcy (tj. podmiotu, kt6ry zbywa na ich rzecz towary) wptety na fundusze
promocji w wysokosci 0,1 % wartosci netto od nastepuja.cych rzeczy ruchomych, bed^cych
przedmiotem czynnosci podlegaja.cych opodatkowaniu podatkiem od towar6w i ustug:
• swinie ±ywe,
• bydlo i ciel^ta zywe,
• konie zywe,
• owce zywe,
• zboza,
• owoce i warzywa,
• drob zywy,
• ryby

Naliczenie i pobranie powinno nastqpic nie p6zniej niz w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury za towary. Wptaty na poszczegolne fundusze promocji sg. naliczane, pobierane i
przekazywane przez:
• przedsiebiorcow prowadza.cych dziatainosc gospodarczq w zakresie uboju swin, bydta

lub ciela.t, koni, jagnigt lub owiec, drobiu
• przedsiebiorc6w bed^cych podatnikami podatku od towar6w i uslug w rozumieniu

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i ushjg (Dz. U. z 2017 r., poz.
1221), kt6rzy prowadza. dzialalnosc gospodarcza. w zakresie wywozu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zywych swih, bydta lub cielgt, koni, jagnia.t lub owiec, drobiu;
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• przedsiebiorc6w prowadz^cych dziatalnosc gospodarcza. w zakresie przetworstwa na
cele konsumpcyjne pszenicy, zyta, jeczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki;

• przedsiebiorcow beda,cych podatntkami podatku od towarow i ustug w rozumieniu
ustawy o VAT, ktbrzy skupuja. owoce lub warzywa od podmiot6w, o kt6rych mowa w art.
2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedazy

• przedsiebiorcow bedqcych podatnikami podatku od towarow i ustug w rozumieniu
ustawy o VAT, kt6rzy skupuja. ryby od podmiotow, o ktorych mowa w art. 2 pkt 19
ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedazy,

Od 01 stycznia 2017 r. do naliczania na fundusze promocji sa_ zobowia,zani takze
przedsiebiorcy prowadz^cy dziaialnosc gospodarcza, w zakresie uboju: swiri rzeznych, bydta
rzeznego, owiec oraz drobiu rzeznego, w wysokosci 0,1% wartosci netto tych zwierza,t
poddanych ubojowi a niebeda.cych przedmiotem czynnosci podlegaja.cych opodatkowaniu
podatkiem od towarbw i ustug w rozumieniu ustawy o VAT, tj. od zwierzaj: pochodza.cych
z wlasnych ferm.

Przedsiebiorcy:
• beda_cy podatnikami podatku od towarow i ustug, ktorzy wytwarzajq owoce i warzywa,
• b§da_cy podatnikami podatku od towarow i uslug, kt6rzy prowadza, dzialalnost

w zakresie potowu ryb w wodach srddl^dowych i morskich,
• bed^cy podatnikami podatku od towarow i ustug, ktdrzy prowadzg dziatalnosc

w zakresie chowu lub hodowli ryb

samodzielnie naliczajq wplaty na poszczeg6lne fundusze promocji na podstawie faktur za
zbyte przez nich towary objete obowia.zkiem wptat na fundusze.

Zarowno wptaty pobrane od dostawcow w terminie nie przekraczaj^cym 14 dni od daty
wystawienia faktur za towary objete obowia.zkiem wpiat na fundusze promocji jak i kwoty
naliczone za towary zbyte powinny bye odprowadzone przez zobowia.zanych
przedsiebiorc6w na rachunek funduszu promocji po zakohczeniu kwartatu, lecz nie pbzniej
niz do 25 dnia miesiqca nastepuja.cego po zakohczeniu kwartatu.

Przedsiebiorcy zobowia,zani do dokonywania wptat na fundusze promocji wraz z wptatq
powinni ztozyc do Dyrektora Generalnego za posrednictwem Oddzialu Terenowego KOWR
wtasciwego terytorialnie dla siedziby przedsiebiorcy deklaracje wp^aty na fundusze promocji
produktow rolno-spozywczych Fpz_f1, kt6ra. KOWR udostepnia zgodnie z art. 6 ust. 2 ww.
ustawy (w przypadku wojewbdztwa todzkiego: Krajowy OSrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddziat Terenowy w Lodzi, dane adresowe: 91-420 L6dz, ul. Polnocna 27/29. ) Zgodnie
z art. art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy deklaracje nalezy sktedac w terminie do 25 dnia miesigca
nastepuja_cego po kazdym kolejnym kwartale.

Od dnia 01.09.2017 r. obowia_zuje wersja 1.0. ,,Deklaracji Wptat na Fundusze Promocji
Produktow Rolno-Spozywczych FPZ_f1" stanowiqca zal^cznik nr 1 do Zasad Obstugi
Funduszy Promocji Produktow Rolno-Spozywczych. Deklaracja wptat FPZ_f1 winna bye
podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania przedsiebiorstwa, a w przypadku
sktadnia podpisu przez osoby sporza.dzaja.ee deklaracje nale±y dostarczyc stosowne
pelnomocnictwo upowazniaja.ee do sktadania podpisu na deklaracji wpiat.
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Na mocy zapisow art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzaja.ce
ustawy o Krajowym Osrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem
1 wrzesnia 2017 roku Centralny Rejestr Przedsiebiorcow (CRP) prowadzony przez ARR
przestar funkcjonowac, a dane w nim zgromadzone zostaty przekazane do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Jednoczesnie na mocy art. 20 ww.
ustawy wprowadzono wymaganie stanowiqce, ze we wspotfinansowanych lub
finansowanych ze srodkow Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez KOWR
mogq uczestniczyc podmioty wpisane do ewidencji producentow (EP) prowadzonej przez
ARiMR.

Uczestnicy funduszy promocji produktow rolno-spozywczych (tj. beneficienci
wplacaiacy na fundusze promocji lub korzystaiacv ze srodk6w funduszv promocii).
zobowia^zani s$ do uzyskania wpisu do ewidencji przedsiebiorcow (EP) zgodnie z art. 11
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producent6w, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnioskow o przyznanie ptatnosci
( Dz.U. z 2017r. poz. 1853). Do dnia 31 sierpnia 2018 r. mozliwe jest posfugiwanie sie nr
CRP nadanym w Agencji Rynku Rolnego, w przypadku gdy podmiot nie ma jeszcze
nadanego numeru EP.

Po dacie 31 sierpnia 2018 roku wszvscv uczestnicy funduszv promocii musza.
postugiwad sig wvtacznie nr EP.

Wpis (lub aktualizacj^ danych) do ewidencji producentow uzyskuje si§ poprzez
ztozenie wniosku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wtasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub siedzib?
wnioskodawcy. Formularz wniosku wraz z instrukcjq wypelniania jest dostepny na stronie
ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficienta/wnioski/ewidencia-producentow.html

Ponadto nalezy zaznaczyc , ze we wniosku o wpis do ewidencji producentow dane
podmiotu musza. bye zgodne z danymi podanymi w deklaracji wpiat na fundusze promocji
( Fpz_f1), w szczegolnosci: nazwa podmiotu. dane adresowe. numer rachunku bankowego.

Wszelkie informacje i wzory dokumentow dotycza.ce funduszy promocji produkt6w rolno -
spozywczych dostepne 53 na stronie internetowej Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa:
www.kowr.gov.pl.

W przypadku koniecznosci zorganizowania spotkan informacyjnych w zakresie obowiqzku
dokonywania wptat na fundusze promocji produktow rolno-spozywczych wynikaja.cych
z przepis6w ustawy o funduszach promocji produktow rolno-spozywczych prosimy o kontakt
z oddziatem terenowym Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa w todzi (91-420 Lodz, ul.
Polnocna 27/29, Infolinia: +48 42 636-53-26, 636-12-39, 636-29-72)
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