Samostatne hospodáriaci roľník
Jednou z foriem podnikania fyzických osôb sú aj samostatne hospodáriaci
roľníci. Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990Zb.
o súkromnom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákon č. 219/1991 Zb.
o SHR .
Samostatne hospodáriacim roľníkom ( ďalej len SHR ) je podnikateľ, ktorého
činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia
v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá :
-vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja
príjmov, najmä ich predajom, prípadne
-vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie (
pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto
súhlasom ), alebo
-poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou
výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace
poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne
nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.
Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka
1.Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako SHR, musí v prvom rade navštíviť
obecný úrad v mieste , kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí,
s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Na tomto obecnom úrade
požiada o registráciu a musí so sebou priniesť :
-platný občiansky preukaz,
-vyplnenú žiadosť o registráciu SHR
-doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku ( LV, nájomná zmluva ),
-doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu
činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje,
-peňažné prostriedky v hotovosti vo výške 6,50 € ( správny poplatok , ktorý
zaplatí do pokladne obce)
Obec na základe jeho žiadosti vydá Osvedčenie o zápise SHR do 30 dní od
zaregistrovania žiadosti s požadovanými prílohami .

2.Po obdržaní Osvedčenia o zápise SHR je potrebné navštíviť štatistický úrad (
Pracovisko ŠÚ SR Nitra, Rázusova 9, smer na Nové Zámky, v blízkosti Colného
úradu, telefón 037/7752234 alebo 7752237 ) a požiadať o pridelenie
identifikačného čísla = IČO, vyplní žiadosť ( nájde ju na internetovej stránke
štatistického úradu cez služby-prideľovanie IČO a kódy SK NACE ku IČO a zaplatí
poplatok 3,- €.
Osoba, ktorá podniká ako SHR musí mať pridelené IČO.
3.Po obdržaní IČO sa registruje na príslušnom daňovom úrade podľa miesta
trvalého bydliska. Na základe žiadosti o registráciu mu je pridelené daňové
identifikačné číslo = DIČ. Ak bude mať samostatne hospodáriaci roľník
zamestnancov, musí sa registrovať aj na daň zo závislej činnosti. Prípadne, ak sa
chce stať SHR dobrovoľným platiteľom DPH, je potrebná registrácia aj na túto
daň.
Poznámka : Povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty je až po splnení
obratu vo výške 49790,-€ za posledných 12 mesiacov .
4.Ak bude mat podnikateľ zamestnancov, musí sa tiež registrovať v sociálnej
a zdravotnej poisťovni, v opačnom prípade, keď nebude mať zamestnancov,
musí sa pri začatí uvedeného typu podnikania zaregistrovať len v zdravotnej
poisťovni.
Na výkon svojej činnosti ako SHR môže požiadať o dotáciu podaním žiadosti cez
Poľnohospodársku platobnú agentúru ( minimálna pomoc predstavuje pomoc,
ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov, určených na
základe účtovného obdobia príjemcu dotácie neprekročí limit stanovený
príslušnou európskou legislatívou, ktorý v prípade prvovýrobcov predstavuje
7500,- €, v prípade rybného hospodárstva 30000,- € a v prípade spracovateľov
až 200000,-€ .

