
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami

i organizacji rynku wina

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia

2011 r. ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami

i organizacji rynku wina, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 2 po pkt 20 dodaje się pkt … w brzmieniu:

"…) producent - osobę fizyczną lub prawną, która wyrabia lub rozlewa wino

z upraw własnych w celu wprowadzenia go do obrotu;";

2) w art. 17 w ust. 3 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazem "producentów";

3) w art. 18 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia użyty po raz drugi wyraz

"przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazem "producenta";

4) w art. 20 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres

przedsiębiorcy;";

5) w art. 22 w pkt 2 skreśla się wyrazy "i 4";

6) w art. 24 w ust. 1 i 2 wyraz "Przedsiębiorca" zastępuje się wyrazem "Producent";
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7) w art. 28 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazami "producentów

i przedsiębiorców";

8) w art. 29:

a) w ust. 2 i w ust. 4 w pkt 1 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami

"producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem",

b) w ust. 5:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "przedsiębiorca" zastępuje się

wyrazami "producent albo przedsiębiorca niebędący producentem",

- w pkt 1 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami "producenta albo

przedsiębiorcy niebędącego producentem",

c) w ust. 7 w pkt 1 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami "producenta

albo przedsiębiorcy niebędącego producentem";

9) w art. 34 wyraz "przedsiębiorca" zastępuje się wyrazami "producent albo

przedsiębiorca niebędący producentem";

10) w art. 35 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "Przedsiębiorca"

zastępuje się wyrazami "Producent albo przedsiębiorca niebędący producentem";

11) w art. 35 w ust. 6 wyrazy "oznaczenie tych przedsiębiorców, ich siedzib i adresów"

zastępuje się wyrazami "imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę,

siedzibę i adres tych przedsiębiorców";

12) w art. 42 w pkt 2 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazami "producentów

albo przedsiębiorców niebędących producentami";

13) w art. 44:

a) w ust. 3 wyraz "przedsiębiorcy" zastępuje się wyrazami "producenta albo

przedsiębiorcy niebędącego producentem",

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres

producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem wyrabiającego
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wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada

uprawy winorośli, z której wyrabia się wino przeznaczone do

wprowadzenia do obrotu – również imię i nazwisko, miejsce zamieszkania

i adres albo firmę, siedzibę i adres właściciela uprawy winorośli;";

14) w art. 60 w ust. 2 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazami "producentów

lub przedsiębiorców niebędących producentami";

15) w art. 63 w ust. 1 i 2 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazami

"producentów lub przedsiębiorców niebędących producentami";

16) w art. 64 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "stwierdzeniu spełniania wymagań, o których

mowa w art. 118b i 118c rozporządzenia nr 1234/2007, i oddaleniu zastrzeżenia"

zastępuje się wyrazami "stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art.

118b i 118c rozporządzenia nr 1234/2007, albo stwierdzeniu spełniania wymagań,

o których mowa w art. 118b i 118c rozporządzenia nr 1234/2007, i oddaleniu

zastrzeżenia";

17) w art. 71 wyraz "Przedsiębiorca" zastępuje się wyrazami "Producent albo

przedsiębiorca niebędący producentem";

18) w rozdziale 8 dodaje się art. 89a w brzmieniu:

"Art. 89a. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473,

z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 96 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się

ust. 2 w brzmieniu:

"2. Producenci określeni w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia …

o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi

wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr ..., poz. ...)

mogą prowadzić sprzedaż detaliczną win gronowych

pochodzących z upraw własnych przeznaczonych do spożycia
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w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży,

którym jest lokalizacja w miejscu wytworzenia wina

uzyskanego z winogron pochodzących z upraw własnych.";

2) po art. 185 dodaje się art. 186 w brzmieniu:

"Art. 186. Do działalności podmiotu, o którym mowa w art. 17 ust. 3

ustawy z dnia … o wyrobie i rozlewie wyrobów

winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku

wina, w zakresie sprzedaży wyprodukowanego przez

siebie wina przeznaczonego do spożycia w miejscu lub

poza miejscem sprzedaży, stosuje się odpowiednio

przepisy niniejszego rozdziału o działalności

przedsiębiorcy.".";

19) w rozdziale 8 dodaje się art. 89b w brzmieniu:

"Art. 89b. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) w art. 20 po

ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt

9, uważa się również należne, choćby nie zostały faktycznie

otrzymane przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie

w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami

wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku

podatkowego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia …

o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami

i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr ..., poz. ...). U podatników

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej

sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od

towarów i usług.".";

20) dodaje się art. 92a w brzmieniu:

"Art. 92a. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) art. 3 otrzymuje

brzmienie:
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"Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej

w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli

zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa

śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi,

sprzedaży posiłków domowych i świadczenia

w gospodarstwach rolnych innych usług związanych

z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów

będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów

wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17

ust. 3 ustawy z dnia … o wyrobie i rozlewie wyrobów

winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(Dz. U. Nr ..., poz. ...).".".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. Senat rozpatrzył ustawę o wyrobie

i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina i uchwalił

do niej 20 poprawek.

Przyjmując poprawki nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 i 20 Senat

uznał za zasadne wprowadzenie rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności rolnikom

– producentom win gronowych, wyrabiających i rozlewających wino z upraw własnych.

Poprawka nr 1 wprowadza definicję producenta jako osoby fizycznej lub prawnej,

która wyrabia lub rozlewa wino z upraw własnych w celu wprowadzenia go do obrotu.

Poprawki nr 19 i 20 przesądzają, że producent, który wyrabia i rozlewa wino z upraw

własnych w ilości nieprzekraczającej 100 hektolitrów, nie prowadzi działalności gospodarczej

w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz w rozumieniu ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poprawka nr 18 zakłada, że do działalności podmiotów niebędących

przedsiębiorcami wyrabiających i rozlewających wino uzyskane z winogron pochodzących z

upraw własnych znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału pierwszego ustawy o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poprawka ta pozwala także na

prowadzenie sprzedaży detalicznej win gronowych pochodzących z upraw własnych w

miejscu wytworzenia wina.

Poprawki nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 i 17 stanowią konsekwencje

wprowadzonych rozwiązań.

Wprowadzenie poprawek między innymi pozwoli na uniknięcie obowiązków

rejestracyjnych rolników – producentów wina oraz na pozostanie takich osób w reżimie

ubezpieczeń społecznych rolników, bez konieczności objęcia obowiązkiem ubezpieczeń z

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także spowoduje

obniżenie stawek podatkowych podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną

działalnością producenta – rolnika.

Przyjmując poprawkę nr 5 Senat nie znalazł uzasadnienia dla rozwiązania

zakładającego obligatoryjność wydania decyzji zakazującej wykonywania działalności

gospodarczej w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,

dokonanego na wniosek podmiotu prowadzącego skład.

Poprawki nr 4, 11 i 16, mają charakter doprecyzowujący. Porządkują regulacje

uchwalone przez Sejm.
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Poprawki nr 4 i 11 ujednolicają przepisy ustawy.

Poprawka nr 16 przyjmuje, że zgodnie z wprowadzeniem do wyliczenia w art. 64

ust. 1 minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje decyzję w przypadku, gdy nie

zostało zgłoszone zastrzeżenie do wniosku o objęcie ochroną albo w przypadku, gdy

zastrzeżenie jest nieuzasadnione. Powyższe nie zostało uwzględnione w brzmieniu pkt 1 art.

64 ust. 1 ustawy przekazanej do Senatu.


