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Rzeszów, 22 października 2019 r.

Komunikat nr 12/2019
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

w sprawie przeciwdziałania marnowaniu żywności

             

    Informuję,  że w dniu 18 września  2019 r.  weszła  w życie  ustawa z  dnia 19 lipca 2019 r.
o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U z 2019 r. poz. 1680). Zgodnie z jej przepisami
od 18 września 2019 r.  sprzedawcy żywności,  którzy prowadzą sprzedaż żywności w jednostce
handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m² zostali zobowiązani
do:

 zawarcia  umowy  w  formie  pisemnej  lub  elektronicznej  pod  rygorem  nieważności
z organizacją pozarządową dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności spełniającej
wymogi  prawa  żywnościowego  (pierwszą  umowę  należy  zawrzeć  w  ciągu  5  miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy),

 prowadzenia  w  jednostce  handlu  kampanii  edukacyjno-informacyjnych  w  zakresie
racjonalnego  gospodarowania  żywnością  oraz  przeciwdziałania  marnowaniu  żywności
co najmniej raz w roku przez co najmniej dwa kolejne tygodnie, w każdym dniu działalności
jednostki handlu.

Ponadto od 1 marca 2020 r. sprzedawcy żywności zostali zobowiązani do:
 ponoszenia  opłaty  za  marnowanie  żywności.  Stawka  opłaty  wynosi  0,10  zł  za  1  kg

marnowanej  żywności.  Opłatę  pomniejsza  się  o  koszty  poniesione  przez  sprzedawcę
żywności  na  prowadzone  kampanie  edukacyjno-informacyjne  oraz  o  poniesione  przez
sprzedawcę  żywności  koszty  wykonania  umowy  z  organizacją  pozarządową,
w szczególności koszty transportu i dystrybucji żywności. Sprzedawca wysokość należnej
opłaty ustala samodzielnie i wnosi ją do 30 kwietnia roku następującego po roku, którego
opłata dotyczy,

 składania pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności.
Ustawodawca za niewykonanie obowiązków wynikających z  ustawy przewidział  kary grzywny,
które będą nakładane na sprzedawcę, między innymi za:

 nie zawarcie umowy z organizacją pozarządową – kara pieniężna w wysokości 5 000 zł,
 nie  wnoszenie  opłat  lub  wniesienie  jej  w  niepełnej  wysokości  albo  nie  wnoszenie  jej

w terminie – kara pieniężna w wysokości od 500 zł do 10 000 zł.
W okresie przejściowym, zakreślonym na 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy opisane w niej
obowiązki  dotyczą  tylko  tych  sprzedawców  żywności,  którzy  prowadzą  sprzedaż  żywności
w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², w której
przychody  ze  sprzedaży  środków  spożywczych  stanowią  co  najmniej  50%  przychodów
ze sprzedaży wszystkich towarów.
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