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Spółdzielnie rolników wprowadzone zostały do polskiego prawa
na mocy ustawy o spółdzielniach rolników, która weszła w życie
1.12.2018 r. Jest to nowa konstrukcja prawna, której przydatność
we współczesnej gospodarce rynkowej będzie można ocenić dopiero
w przyszłości. Zgodnie z intencjami ustawodawcy ustawa ma służyć
wzmocnieniu roli spółdzielczości w rolnictwie i jest odpowiedzią na potrzeby oraz oczekiwania rolników dotyczące wspierania w zrzeszaniu się
w spółdzielnie oraz ich funkcjonowania w takich podmiotach. Sposobem
na rozwój tego rodzaju spółdzielczości mają być liczne zachęty, przede
wszystkim o charakterze fiskalnym.
Różnice między istniejącymi spółdzielniami regulowanymi prawem
spółdzielczym a spółdzielniami rolników mają polegać przede wszystkim
na tym, że spółdzielnie o charakterze rolniczym regulowane prawem spółdzielczym obejmują jedynie wybrany zakres działalności – zdefiniowany
zarówno dla rolniczej spółdzielni produkcyjnej, jak i dla spółdzielni kółek
rolniczych. Nowa regulacja ma dużo szerzej traktować działalność rolniczą
prowadzoną wspólnie i odnosić się przede wszystkim do zacieśnienia kooperacji rolników, np. w zakresie koncentracji podaży, marketingu, działań
optymalizujących koszty produkcji oraz zwiększających dochodowość.
Celem komentarza jest przybliżenie treści ustawy spółdzielniach rolników. Z pewnością jest to interesująca forma prowadzenia działalności
gospodarczej. Czas pokaże, na ile wprowadzona konstrukcja nowej osoby
prawnej jest przydatna w praktyce, jednak z pewnością ułatwienia i ulgi
mogą być mechanizmem zachęcającym do utworzenia spółdzielni rolników. Udogodnienia fiskalne w tym zwolnienia z podatku dochodowego
od osób prawnych, z podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków
i darowizn mogą być brane pod uwagę przez rolników w rachunku ekonomicznym decydującym o sposobie i formie prowadzenia działalności
w zakresie sprzedaży produktów rolnych.
Niniejszy komentarz adresowany jest do wszystkich, którzy w codziennej pracy stykają się z podmiotami funkcjonującymi w polskim rolnictwie. Tak więc adresatami publikacji są przede wszystkim osoby, które
zamierzają utworzyć lub utworzyli spółdzielnię rolników, ale również
notariusze, radcowie prawni i adwokaci, sędziowie, komornicy. Istotnym
odbiorcą treści ustawowych są również studenci i aplikanci.
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