PROCEDURY PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA PFHBiPM

W 1.9
Nr obory SYMLEK:………………………..

……………………………………
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne w celu ustalenia statusu podatnika VAT :
zwolnionego z podatku VAT lub czynnego podatnika VAT, wg stanu na dzień podpisania oświadczenia
..................................................................................................................................................................
/nazwa podmiotu, kontrahenta/adres siedziby/NIP/REGON/PESEL

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
Prowadzę indywidualne gospodarstwo rolne:
zaznaczyć właściwe:
jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług i nie wystawiam faktur
z podatkiem VAT za sprzedawane produkty i usługi, nie składam deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego.
Rolnikiem ryczałtowym jest wyłącznie pojedyncza osoba, nie małżeństwo!!!
jestem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i wystawiam faktury z podatkiem VAT za
sprzedawane produkty i usługi oraz składam deklaracje VAT do Urzędu Skarbowego
W przypadku zaznaczenia drugiego kwadratu proszę podać prawidłowe dane podatnika VAT do celu
wystawienia faktury VAT. (Podatnikiem podatku VAT w przypadku indywidualnego gospodarstwa
rolnego jest wyłącznie pojedyncza osoba, nie małżeństwo!!!)
nazwa podmiotu, imię i nazwisko ………………………………………………………………….
adres podatnika VAT

………………………………………………………………….

NIP

……………………………………...…………………………..

.........………………………………..…..
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu/kontrahenta)

W przypadku zmiany w zakresie statusu podatnika podatku VAT prosimy o informację zwrotną.

UWAGA:
Niniejsza informacja jest uzupełnieniem danych podmiotów/kontrahentów przetwarzanych przez PFHBiPM.
Imię i Nazwisko zootechnika:…………………………………….……………………………………………….
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą
w Warszawie, ul. Żurawia 22,00-515 Warszawa, NIP 527-24-06-693, nr KRS: 0000112165.
2. Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: daneosobowe@pfhb.pl lub pisemnie –
wysyłając list na adres siedziby administratora [z dopiskiem „Ochrona danych”].
3. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.pfhb.pl.
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W 1.9
Informacje na temat rolnika ryczałtowego i zwolnienia przedmiotowego
sprzedaży usług rolniczych i produktów rolnych

Do rolników ryczałtowych zaliczani są rolnicy , którzy :
1) dostarczają produkty rolne z własnej działalności rolniczej
2) świadczą usługi rolnicze
3) nie są obowiązani na podstawie przepisów o rachunkowości - do prowadzenia ksiąg
Są rolnikami ryczałtowymi tylko w zakresie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej
działalności rolniczej lub świadczenia usług rolniczych ( zwolnienie z podatku na podstawie art.43
ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług ).
Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy
ryczałtowi podlega, co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych.
Innego rodzaju działalność świadczona przez rolnika ryczałtowego nieuprawniająca go do
zwolnienia przedmiotowego (np. agroturystyka, dostawa produktów rolnych innych niż z własnej
produkcji ) – podlegać będzie opodatkowaniu.
Rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku:
o składania w urzędzie skarbowym deklaracji VAT
o wystawiania faktur
o prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług
o dokonania zgłoszenia rejestracyjnego – art.96

Rolnikiem ryczałtowym jest wyłącznie pojedyncza osoba, nie małżeństwo!!!

Podatnikiem podatku VAT w przypadku indywidualnego gospodarstwa
rolnego jest wyłącznie pojedyncza osoba, nie małżeństwo!!!
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