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Rejestracja winnicy 

 

I. Wprowadzenie  

Ścieżka rejestracji winnicy, aby mogła być pełnoprawnym przedsiębiorstwem jest dość 

skomplikowana jedynie w Polsce. 

 

 

II. Model postępowania podczas rejestracji winnicy w Polsce 

Schemat 1: 

 

 

 

Rejestracja winnicy punkt po punkcie:  

1. Agencja Rynku Rolnego  (do 15 lipca) 

Wypełniamy 2 dokumenty: 

 Formularz rejestracyjny producenta rolnego. (Wpr_P1_f1) 
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 wniosek o wpis do ewidencji producenta wina (Ppw_P1_f1) 

http://www.arr.gov.pl/warunki-uczestnictwa-podmiotow-wyrabiajcych-wino-gronowe-i-moszcze-

gronowe-oraz-podmiotow-prowadzcych-handel-hurtowy-w-mechanizmie-administrowanie-potencjaem-

produkcyjnym-winoroli-i-wina 

 

Oba dokumenty (WPR_P1_f1 i Ppw_P1_f1) można wysłać jednocześnie do Agencji Rynku Rolnego 

(ARR) w terminie do 15 lipca na adres: 

Agencja Rynku Rolnego 

ul. Karolkowa 30 

01-207 Warszawa 

Telefoniczny Punkt Informacyjny: 

22 661-72-72 

 

Do wypełnienia wniosku Ppw_P1_f1 potrzebne są dane z Wypisu z rejestru gruntów, jeżeli ktoś nie 

posiada - można zadzwonić do Urzędu Gminy i poprosić o podanie danych w szczególności - Nazwa 

Obrębu Ewidencyjnego, Numer Obrębu Ewidencyjnego, Numer Arkusza Mapy. 

Po wysłaniu dokumentów (najlepiej list polecony za potwierdzeniem odbioru) - czekamy na decyzję z 

ARR (ARR w tym czasie powiadamia również IJHARS (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych), oraz PIORiN (Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa). 

  

Agencja Rynku Rolnego w Warszawie przesyła w ciągu kilku dni, Świadectwo Rejestracji w ARR na 

druku WPR_P1_z3, oraz Decyzję o Wpisie do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających 

wino z winogron. 

W kolejnych latach produkcji wina wysyła się corocznie do 15 lipca do ARR skrócony wniosek o wpis do 

ewidencji producentów wina 

 

2. Urząd Statystyczny - (po otrzymaniu decyzji z ARR) 

Rejestracja osoby fizycznej prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne – podstawa prawna: 

Art. 42 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1068 ze 

zm.), 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych. 

Na formularzu RG-OF wnioskuje się w Urzędzie Statystycznym o nadanie numeru REGON dla osoby 

fizycznej prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne. 

W formularzu RG-OF jest pole do wypełnienia (nieobowiązkowe) kratka  07 - nazwa zwyczajowa 

jednostki, gdzie podajemy nazwę swojej winnicy oraz imię i nazwisko, które będzie można 

wykorzystywać na pieczątkach, drukach itp. (pomimo nieposiadania Firmy i wpisu CEIDG) 

http://www.arr.gov.pl/warunki-uczestnictwa-podmiotow-wyrabiajcych-wino-gronowe-i-moszcze-gronowe-oraz-podmiotow-prowadzcych-handel-hurtowy-w-mechanizmie-administrowanie-potencjaem-produkcyjnym-winoroli-i-wina
http://www.arr.gov.pl/warunki-uczestnictwa-podmiotow-wyrabiajcych-wino-gronowe-i-moszcze-gronowe-oraz-podmiotow-prowadzcych-handel-hurtowy-w-mechanizmie-administrowanie-potencjaem-produkcyjnym-winoroli-i-wina
http://www.arr.gov.pl/warunki-uczestnictwa-podmiotow-wyrabiajcych-wino-gronowe-i-moszcze-gronowe-oraz-podmiotow-prowadzcych-handel-hurtowy-w-mechanizmie-administrowanie-potencjaem-produkcyjnym-winoroli-i-wina
http://arr.gov.pl/kontakt-arr/centrala
http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=327
http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=327
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UWAGA: do 1999 roku wszystkie gospodarstwa rolne powinny mieć nadany numer REGON – wynika 

to z powszechnego spisu rolnego, który był zinwentaryzowany do 2000 roku, dlatego należy sprawdzić 

w wyszukiwarce numerów regon – czy przypadkiem numer REGON już nie istnieje. Adres www 

wyszukiwarki: http://www.stat.gov.pl/regon/ 

Art. 42 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1068 ze 

zm.). 

 

3. Urząd Skarbowy – (po otrzymaniu numeru REGON) 

W Urzędzie Skarbowym, właściwym ze względu na adres zamieszkania dokonuje się rejestracji 

w zakresie podatku od towarów i usług na druku VAT-R, oraz wniosek o ujęcie w ewidencji EURO-NIP 

na druku NIP-7. 

Oznacza to że rolnik staje się płatnikiem podatku VAT, rejestracja jest konieczna, gdyż 

będziemy sprzedawać własne wino, które jest towarem akcyzowym i podlega opodatkowaniu (obecnie 

stawką 23% VAT). Natomiast plusy rejestracji są takie, że wszelkie koszty produkcji będzie można 

odliczyć od przychodu. Należy pamiętać o zaznaczeniu kratki Nr 59 w VAT-R, aby zostać unijnym 

płatnikiem VAT (możliwość zakupu w krajach unijnych sprzętu, od którego odliczymy podatek VAT).  

Jeżeli w przeciągu pół roku nie dokonamy zakupów w krajach unijnych – nie odliczymy VAT), 

Urząd wykreśli nas z rejestru podatników unijnych. 

W druku VAT-R można zaznaczyć, że księgowość będzie prowadziło biuro rachunkowe – 

podając jego dane, lub zaznaczamy, że księgowość prowadzimy we własnym zakresie na zasadach 

ogólnych tj. prowadząc księgi rachunkowe (do zakupu w każdym sklepie papierniczym). 

Po rejestracji w US – otrzymamy pocztą decyzję o wpisie do ewidencji płatników VAT, oraz na stronach 

internetowych www będziemy widoczni jako europejski płatnik podatku VAT, adres strony www do 

sprawdzenia podatnika VAT: http://ec.europa.eu/ _ taxation customs/vies/ 

koszt opłaty skarbowej – 170 zł. 

 

Zgodnie z Art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, produkujący 

rocznie poniżej 100 hl wina rolnicy mają przychody z innych źródeł. Jeśli są ponadto podatnikami VAT, 

to ich przychodem jest kwota pomniejszona o VAT należny. 

 

4. Urząd Celno Skarbowy (Dawny Urząd Celny) 

Procedura opisana dla Województwa Małopolskiego. 

Nową, skonsolidowaną Krajową Administrację Skarbową w województwie małopolskim tworzą: Izba 

Administracji Skarbowej w Krakowie wraz z dotychczasowymi urzędami skarbowymi i 

wyspecjalizowanym Małopolskim Urzędem Skarbowym do obsługi największych przedsiębiorców, 

http://www.stat.gov.pl/regon/
http://ec.europa.eu/%20_%20taxation%20customs/vies/
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Małopolski Urząd Celno-Skarbowym z siedzibą w Krakowie z dwoma delegaturami UCS w Krakowie i 

Nowym Sączu oraz sześcioma podległymi oddziałami celnymi (OC). Pod Delegaturę Małopolskiego 

UCS w Krakowie podlegają: OC II w Krakowie, 

OC Port Lotniczy Kraków-Balice, OC w Andrychowie, OC w Chyżnem. Natomiast pod Delegaturę 

Małopolskiego UCS w Nowym Sączu podlegają: OC w Nowym Sączu oraz OC w Tarnowie. 

 

podstawa prawna: art. 47 Ustawy o podatku akcyzowym z 2008r. (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 43 ze zm.) 

 

Kolejny krok w legalizacji sprzedaży wina z własnych upraw to UCS, należy pamiętać, że zgłoszenie do 

UCS musi być wysłane co najmniej 3 tygodnie przed planowanymi zbiorami (dodanie drożdży 

fermentacyjnych do nastawu - czynność podlegająca dozorowi UCS), ponieważ 1 tydzień ma Naczelnik 

UCS na potwierdzenie przyjęcia „zgłoszenia rejestracyjnego”, a 2 tygodnie na przygotowanie i 

podpisanie „Akt weryfikacyjnych”. 

Wypełniamy deklarację AKC-R (zgłoszenie rejestracyjne)  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów 

związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego załącznik Nr 1. 

Zgłoszenie wypełniamy i składamy do właściwego UCS (podległość wg starych województw). W 

regionie tarnowskim składane w UCS w Nowym Sączu 

Naczelnik UCS w terminie do 7 dni ma potwierdzić przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego. Zgłoszenie jest 

bardzo proste do wypełnienia, jeśli producent jest osobą fizyczną - podaje Nr NIP, a nie PESEL 

ponieważ zamawianie i wydawanie banderol akcyzowych wykonuje się na drukach z numerem NIP 

(inaczej nie zostaną wydane znaki akcyzy - banderole), mając już numer NIP i REGON osoba fizyczna 

(rolnik) podaje je oraz Numer PKD (11.02.Z), podajemy również datę (miesiąc i rok) pierwszego 

obowiązku akcyzowego tj. naklejenie banderoli na butelkę. (może to być przyszły rok kalendarzowy). 

Do AKC-R dołączamy: 

- ksero decyzji z ARR o wpisie do ewidencji producentów wyrabiających wino z winogron.... na rok 

gospodarczy.... 

- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej dla właściwego Urzędu Miasta (jest to 170 zł.) z tytułu: 

Rejestracja w zakresie podatku akcyzowego. (może być wydruk przelewu z konta ROR). 

Należy pamiętać że po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego wypełnia się kolejny 

wniosek o „Urzędowe sprawdzenie”, a to kolejne 14 dni czekania więc nie będzie można zacząć 

produkcji wcześniej niż po 7+14+1=22 dni. 1 dzień jest potrzebny na zgłoszenie rozpoczęcia 

działalności (moment rozpoczęcia fermentacji). 

5. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (do 15 sierpnia) 

Kolejnym krokiem, którym można lub nie się zająć to zgłoszenie zamiaru certyfikacji rocznika 

produkowanego wina, oraz nazwy odmiany winogron ( jeśli producent takie dane będzie chciał umieścić 

na etykiecie). Termin składania wniosku do WIJHARS to 15.08 każdego roku kalendarzowego. 
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Certyfikacja nie jest obowiązkowa, (zgodna z Rozporządzeniem Komisji WE Nr 607/2009) jednak 

dość kosztowna - przykładowe koszty poniżej. 

202 PLN - jeśli uprawiana winnica ma do 1 ha powierzchni 

19 PLN - za każdy rozpoczęty ha uprawy 

10 PLN - za certyfikację jednej odmiany winorośli 

21 PLN - za dojazd do 50 km od WIJHARS do winnicy (w moim przypadku) 

21 PLN - za jedną godzinę pracy urzędnika (zawsze jest możliwość dodania swoich informacji na kontr-

etykiecie). 

6. ARR – deklaracje  (do 31 sierpnia) 

PRZYPOMNIENIE: 

31 sierpnia  upływa termin składania deklaracji do ARR - zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 9-

12-2011 Pozycja 20. (na stronach ARR, rynek wina, podane są aktualne terminy składania deklaracji). 

Wykaz deklaracji składanych do ARR znajduje się w linku: 

http://www.arr.gov.pl/deklaracje-skladane-przez-uczestnikow-rynku-wina-gronowego  

7. Oddział celny  (sierpień – po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji AKC-R) 

Następny etap – Oddział Celny w przypadku regionu tarnowskiego Oddział celny w Tarnowie.  

ZGŁOSZENIE rozpoczęcia działalności podlegającej kontroli. (tzw. urzędowe sprawdzenie), nie ma 

specjalnego wniosku w tej czynności, jednak są podane wytyczne co zgłoszenie w sprawie urzędowego 

sprawdzenie powinno zawierać. 

 

Zgłoszenie jest przesyłane w dwóch egzemplarzach do właściwego naczelnika urzędu celnego. 

 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

 dane identyfikacyjne podmiotu, w tym pełną nazwę podmiotu, a w przypadku osoby 

fizycznej — imię i nazwisko; 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

 osoba fizyczna (rolnik) może podać PESEL; 

 numer krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON; 

 adres siedziby podmiotu; 

 określenie rodzaju działalności podlegającej kontroli; 

 określenie miejsca prowadzenia działalności podlegającej kontroli. 

 

Do zgłoszenia przesyłanego przed rozpoczęciem działalności dołącza się załączniki: 

http://www.arr.gov.pl/deklaracje-skladane-przez-uczestnikow-rynku-wina-gronowego
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 Szkic sytuacyjny 

 Wykaz przyrządów 

 Opis procesu technologicznego produkcji wina białego i czerwonego 

 Instrukcja obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej 

 Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków w zakresie objętym kontrolą 

 

Przy zgłoszeniu (osobiste) należy mieć ze sobą: 

 dowód osobisty 

 akt własności obiektów w których prowadzona jest produkcja (nie tylko akt własności ziemi). 

 decyzja o wpisie do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z 

winogron na rok gospodarczy ... (z ARR) 

Uwaga: rolnik na tym etapie nie musi posiadać tzw. koncesji na sprzedaż alkoholu – przedsiębiorca 

powinien dołączyć koncesję (trzeba wytłumaczyć urzędnikom, że sprzedaż tego wino może się 

rozpocząć dopiero za rok i nie ma potrzeby ubiegać się o koncesję już teraz). 

Po wysłaniu dokumentów Urząd Celny ma 2 tygodnie na Urzędowe sprawdzenie i wydanie „Akt 

weryfikacyjnych”. 

 

8. SANEPID (przed złożeniem wniosku do Urzędu Gminy o wydanie koncesji ) 

Ponieważ informacja "Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej" potrzebna jest do uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu - należy 

wniosek wypełnić wcześniej tj. przed wnioskiem do U. Gminy o koncesję. 

Wniosek o „wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej" odbieramy w Powiatowej Stacji SANEPID w wydziale Żywności i bezpieczeństwa 

Żywienia. 

Osoba fizyczna (rolnik nie prowadzący działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej) podaje : Imię, Nazwisko Nr producenta rolnego z ARMiR, 

PESEL, nazwa winnicy i adres zakładu (czyli miejsca produkcji wina) 

W rodzaju i zakresie prowadzonej działalności .... podajemy "Uprawa winogron, produkcja i sprzedaż 

win gronowych z własnych upraw". 

 

W rodzaju żywności będącym przedmiotem produkcji lub obrotu podajemy: "owoce winogron, 

wino gronowe (jeśli ktoś chce sprzedawać soki, kompoty, warzywa, sadzonki to dopisuje to wszystko 

razem. 

Uwaga - kody PKD, do wniosku: 01.21.Z ; 11.02.Z ; 47.21.Z ; 47.25.Z 
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Czytelny podpis. 

 

Ważna informacja: w obecnym stanie prawnym do produkcji wina potrzebny jest „wpis do rejestru 

zakładów podlegających urzędowej kontroli”, natomiast do sprzedaży wina „decyzja o zatwierdzeniu 

lokalu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli”. 

Stacja SANEPID-u taki wniosek rejestruje i wydaje Informację o wpisie, którą dołączamy do wniosku do 

U. Gminy/Miasta o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ważne jest, żeby na "wpisie" była 

informacja "Sprzedaż win gronowych". 

 

9. Urząd Gminy-Miasta   (po uzyskaniu wpisu/decyzji z SANEPID-u) 

WNIOSEK do Urzędu Gminy-Miasta, o wydanie "koncesji na sprzedaż alkoholu" Ustawa z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 

poz.487 ze zm.) 

Aby sprzedawać wino do hurtowni oraz odbiorcom indywidualnym - pozostawiamy nie skreślone we 

wniosku "poza miejscem sprzedaży", (wtedy mamy koncesję na minimum 2 lata), jeśli interesuje nas 

tylko "wyszynk" w winiarni-winnicy (bez sprzedaży detalicznej) pozostawiamy nie skreślone słowa "w 

miejscu sprzedaży" (wtedy koncesja jest na minimum 4 lata, ale z SANEPIDU wówczas musimy mieć 

decyzję o zatwierdzeniu lokalu, a nie sam wpis zakładu). 

Każdy kto chce sprzedawać wina z naklejoną banderolą musi pozostawić nie skreślone "poza miejscem 

sprzedaży". 

W jednym wniosku można ubiegać się o koncesję zarówno na sprzedaż do konsumpcji poza miejscem, 

jak i w miejscu sprzedaży. 

Ponieważ każda gmina ma określoną ilość punktów sprzedaży alkoholu (określoną uchwałą rady 

gminy) należy dobrze rozeznać temat i wcześniej złożyć wniosek (przed powstaniem obowiązku 

akcyzowego – czyli przed naklejeniem banderol) o wydanie "koncesji". 

 

Druk wniosku do wypełnienia pobiera się z U. Gminy, wypełnia się i dołącza załączniki: 

 świadectwo rejestracji w ARR jako producenta rolnego 

 decyzja z ARR o wpisie do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z 

winogron ..... na rok gospodarczy … 

 akt własności obiektów, w których prowadzona jest sprzedaż wina ( lub pisemna zgoda 

właściciela - zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży zlokalizowany jest 

w budynku wielorodzinnym) 

 dowód osobisty 

 zaświadczenie z SANEPIDU o wpisie do rejestru zakładu podlegającego urzędowej kontroli 

i/lub decyzję. 
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Po rozpatrzeniu wniosku (komisja gminna ds. alkoholowych zbiera się średnio 1 raz na miesiąc) Gmina 

przesyła informację pozytywną lub negatywną, oraz info o opłacie i terminie rozpoczęcia sprzedaży 

alkoholu. (wielkość opłat przedstawia Art 11 - Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r.)   

 

10. Urząd Celno Skarbowy (urzędowe sprawdzenie) 

Oddział Celny umawia się na kontrolę i odbiór pomieszczenia WINIARNI - tzw. "urzędowe 

sprawdzenie". 

Po "urzędowym sprawdzeniu - będzie można wysłać zgłoszenie do UCS o czynności podlegającej 

kontroli - tj. przerób winogron, a dokładnie moment zaszczepienia drożdżami winiarskimi nastawu na 

wino. Za kilka dni będą gotowe dokumenty „Akta weryfikacyjne” do podpisu. 

 

11. Urząd Celny Skarbowy – Urząd Gminy 

Z Urzędu Gminy - po posiedzeniu komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych otrzymujemy 

informację, o pozytywnym (bądź negatywnym) rozpatrzeniu wniosku i udzieleniu pozwolenia na 

sprzedaż alkoholu. 

 

Warto jeszcze przed rozpoczęciem procedury rejestracji spotkać się w Wójtem, Burmistrzem i 

poinformować go o chęci  sprzedaży detalicznej wina. Rady gmin podejmują uchwały regulujące 

sprzedaż alkoholu na terenie gminy: zasady te określone są w gminnym programie profilaktyki i 

przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz w uchwale określającej zasady i ilość punktów 

sprzedaży detalicznej wyrobów alkoholowych. Ilość punktów może się po prostu wyczerpać i nasza 

rejestracja może okazać się bez sensu gdyż możemy nie uzyskać koncesji. W takim przypadku 

koniecznym będzie zmiana ilości punktów sprzedaży detalicznej na terenie gminy.  

 

Po informacji telefonicznej z Oddziału Celnego podpisuje się „Akta weryfikacyjne” które odbiera 

się wraz z decyzją zatwierdzającą te akta. 

 

12. Urząd Celno- Skarbowy – (wstępne zapotrzebowanie na banderole) 

Sprawą ważną jest wstępne zapotrzebowanie na banderole - składane do 30.10. każdego roku 

kalendarzowego, do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem U. Celnego właściwego ds. znaków 

akcyzy - nazwa druku to: "WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I 

LEGALIZACYJNE". 
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Producenci do 1000 hl wina gronowego nie muszą prowadzić składu podatkowego. Wynika to z 

ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 poz. 43  ze zm.) Przepis (art. 47 ust. 1 pkt 2) mówi, że 

produkcja win gronowych uzyskanych z winogron z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000 hl w 

ciągu roku kalendarzowego może odbywać się poza składem podatkowym. Stawka akcyzy na wino 

wynosi 158 zł od 1 hl gotowego wyrobu. 

 

Opracowanie można z powodzeniem stosować przy rejestracjach winnic w Polsce, do czasu 

kolejnych zmian, które niestety są bardzo potrzebne – zwłaszcza w Ustawie o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i podatku akcyzowym. 

 

13. Urząd Skarbowy - (fiskalizacja kasy fiskalnej) 

Zakupu kasy fiskalnej dokonujemy przed planowaną sprzedażą wina, można to uczynić po 

zlaniu i banderolowaniu wina. Nauka obsługi kasy przebiega w trybie niefiskalnym tzn. nie jest nadany i 

zarejestrowany numer kasy i nie jest zgłoszona w Urzędzie skarbowym fiskalizacja. Po zapoznaniu się 

z działaniem kasy i jej obsługą - firma sprzedająca kasy dokonuje fiskalizacji i wypełnia potrzebne 

dokumenty, które należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego. 

14. Zgłoszenie do Urzędu miar i wag. 

Zgłoszenia dokonujemy na podstawi art.12 ustawy o towarach paczkwanych  t.j. Dz.U. z 2015 

poz. 1161 ze zm.) w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności paczkowania. 

Zgłoszenie może wyglądać jak w linku poniżej. 

https://gum.gov.pl/pl/strona-glowna/inne/towary-paczkowane/formularze/ 

II. Registrace vinice České Republiky 

 

Osoba, která chce zaregistrovat vinici v České republice, by se měla zaregistrovat na portálu 

ministerstva zemědělství. 

 

Úplné znění: Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) 

 

Ministerstvo zemědělství 

Těšnov 65/17, 11000 Praha 1 

Adresa WWW: eagri.cz 

E-mailová adresa: podatelna@mze.cz 
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Telefon: 221 811 111 

 

Vyplňte formulář: 

vzor č.1 Žádost o registraci vinice  

dle § 28 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. 

 

 

 
Žádost o registraci vinice           

 

 

 

Informace o subjektu: 

ID SZR: IČ: RČ: 

Titul: Jméno: Příjmení: 

Obchodní jméno: Obec: 

Ulice: Č.p./č.o.: PSČ: 

Telefon: E-mail: 

Kontaktní osoba: (titul, jméno, příjmení) 

Telefon: E-mail: 

 

Možnosti registrací (vyberte):    

□ Po pozemkové úpravě 

□ Vinice založené před 1. 5. 2004 

□ Na základě povolení pro novou výsadbu:  (rozhodnutí č.j.)……………………………….. 

□ Vinice k pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů na dobu ………let* 

□ Vinice, jejichž výrobky jsou určené výhradně ke spotřebě v domácnosti vinaře o ploše 

menší než 1000 m
2
. 

□ Vinice podnožová 

□ Z povolení pro opětovnou výsadbu - POOV (specifikujte vinici, ze které  POOV  vzniklo) 

Registrační  číslo 
vinice, ze které 
pochází POOV 

Odrůda Rok výsadby Plocha (m
2
) Počet 

vyklučených 
keřů 

Typ vedení 

      

      

Úřední záznamy 

  

  

  

  

  
  

  

Vzor č. 1 
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Údaje o registrované vinici: 

Obec: Viniční trať: 

Katastrální území: Celková plocha vinice: 

Číslo navrženého dílu půdního bloku v LPIS: 

 

Pokud je uvedeno více dílů půdních bloků, žádám, aby byla ke každému dílu půdního bloku 

registrována samostatná vinice: 

 ANO (povinné, pokud je nově vysazená vinice předmětem žádosti o poskytnutí podpory v rámci dotačního titulu 

„Restrukturalizace a přeměna vinic“; nepovinné v ostatních případech) 

 NE 

 

Parcely registrované vinice: 

Parcelní číslo 
podle katastru 
nemovitostí 

Celková plocha 
parcely dle 
katastru 
nemovitostí (m

2
) 

Z toho 
osázená 
plocha 
(m

2
) 

Vztah k pozemku:* 
vlastník/spoluvlastník/SJM/ 
nájemce/nedohledatelný 
majitel/neuvedeno 

Možnost 
závlahy:* 
Ano/ne 

Využití 
závlahy:* 
Ano/ne 

      

      

      

      

      

      
 

Odrůdová skladba registrované vinice: 

Odrůda Rok výsadby Plocha (m
2
) Počet keřů (ks) Typ vedení 

     

     

     

     

     

     

     

 

Datum, razítko, podpis: 

 

 

     

Povinné přílohy:  
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U nahlašovaných parcelních čísel - prokázání vlastnického práva, pokud Ústav nemůže toto právo 

ověřit v katastru nemovitostí, nebo nájemní právo k vinici, která je uvedena v žádosti o registraci. 

Zákres vinice v katastrální mapě (pokud není vinice zakreslena do půdního bloku v  LPIS). 

V případě registrace odrůd, které nejsou  ve Státní odrůdové knize, je nutné doložit kopii úřední 

návěsky nebo jiný doklad.  

* podle § 8 odst.5 zákona č.321/2004 o vinařství a vinohradnictví je nejkratší doba pěstování 7 let. 

Žadatel dále musí splňovat předpoklady podle č. 219/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu osiva a 

sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 

Zaslat na: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení registru vinic, Oblekovice 16, 671 

81 Znojmo  

 

 

III. Registracija vinograda v Sloveniji 

 

Oseba, ki želi registrirati vinograd na Češkem, se mora registrirati na portalu Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano. 

 

Pridelovalci, ki pridelujejo grozdje (namenjeno pridelavi vina) za promet ali obdelujejo 0,05 ha ali več 

vinogradov pa se morajo vpisati v register pridelovalcev grozdja in vina. Pri pridelavi grozdja za 

vrhunska vina, mora pridelovalec upoštevati še dodatne pogoje. 

 

Pridelovalci, ki prideluje namizno grozdje in obdelujejo skupaj najmanj 0,2 ha intenzivnega sadovnjaka, 

pa se morajo vpisati v register kmetijskih gospodarstev. 

 

Pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, morajo upravni enoti letno poročati 

podatke o pridelku (velja samo za pridelovalce, ki obdelujejo najmanj 0,1 ha vinogradov oziroma svoj 

pridelek tržijo). 

 

Pridelovalec, ki namerava obnoviti vinograd za pridelavo vina ali ga zasaditi na novo, mora vlogo za 

dovoljenje za obnovo vinograda v predpisanem roku vložiti na upravno enoto. 

 

Vinogradnik, ki pri svojem delu uporablja fitofarmacevtska sredstva, mora pri uporabi le teh upoštevati 

pravila za pravilno rabo FFS, uporabljati le FFS, ki so registrirana v Sloveniji in po potrebi pridobiti 

dovoljenje za nujne primere oziroma dovoljenje za vzporedno trgovanje. 
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Fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja s pridelavo mošta oziroma neustekleničenega vina, 

mora biti vpisana v register pridelovalcev grozdja in vina pod ustrezno dejavnost. Zavezanci za vpis v 

register so pridelovalci, ki obdelujejo vsaj 0,05 ha oziroma manj, če dajejo grozdje v promet oziroma vsi, 

ki pridelujejo vino za promet. Pridelovalci, ki so vpisani v register, morajo upravni enoti letno poročati 

podatke o pridelku. 

 

V postopku pridelave mošta oziroma vina je potrebno uporabljati predpisana enološka sredstva. 

Pridelovalec, ki prideluje vino z oznako porekla ali sorte, mora vzorce vina dati na ocenjevanje za 

ugotavljanje kakovosti vina. Pridelovalci, ki vino tržijo, morajo voditi kletarsko evidenco. 

 

Neustekleničeno vino lahko dajo v promet končnemu potrošniku le pridelovalci, ki so registrirani kot 

pridelovalci grozdja in vina ter ponujajo vino iz lastne pridelave v svojem proizvodnem obratu. Drugje je 

prodaja neustekleničenega vina končnemu potrošniku prepovedana. 

 

Pred začetkom opravljanja kmetijske dejavnosti se je potrebno registrirati. Najpogostejša oblika 

je kmetijsko gospodarstvo. 

 

Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno 

ali več proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, ima enotno 

vodstvo, naslov ali sedež, ime ali firmo in je organizirano kot: 

 

pravna oseba, 

 samostojni podjetnik posameznik, 

 kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 

 kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik, 

 kmetijsko gospodarstvo – planina. 

 Kmetijsko gospodarstvo mora imeti nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je lahko pravna ali 

fizična oseba. 

 

Kmetijska gospodarstva na območju republike Slovenije so vpisana v Register kmetijskih gospodarstev 

(RKG). V RKG se enotno vodijo podatki o kmetijskem gospodarstvu ter subjektih vezanih na kmetijsko 

gospodarstvo. 

 

V RKG se morajo vpisati kmetijska gospodarstva, ki: 
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 morajo biti v skladu s predpisi z delovnega področja ministrstva vpisana v obvezne zbirke 

podatkov ministrstva, 

 uveljavljajo finančne podpore po Zakonu o kmetijstvu ali kakršnekoli druge ukrepe kmetijske 

politike, 

 so za opravljanje kmetijske dejavnosti vpisana v uradne evidence oziroma registre po drugih 

predpisih, 

 imajo v uporabi najmanj en hektar zemljišč, ki po evidenci dejanske rabe kmetijskih in 

gozdnih zemljišč sodijo med kmetijska zemljišča ali 0,1 ha oljčnika ali 0,2 ha intenzivnega 

sadovnjaka ali 0,1 ha jagodičja ali lupinarja ali hmeljišče, 

 tržijo pridelke, ki jih pridelujejo. 

 

Vlogo za pridobitev statusa kmeta se vloži na upravno enoto, na območju katere leži večji del 

kmetijskega zemljišča, ki ga posameznik uporablja. Gospodarska družba mora izvesti vpis v Poslovni 

register Slovenije. Oseba s statusom kmeta je obdavčena s katastrskim dohodkov, medtem ko je 

gospodarska družba z davkom na dobiček. 

 

Primer: 

 

Upravna enota _____________________  Datum prvega vpisa: _________________ 
 

Številka vpisa v register: _______________  Številka odločbe: ____________________

  
(ob vpisu v register izpolni UE, ob prijavi sprememb pa pridelovalec) 

 

VLOGA ZA VPIS PRIDELOVALCA  

V REGISTER PRIDELOVALCEV GROZDJA IN VINA  
 

 

1. PODATKI O PRIDELOVALCU OZIROMA PREDELOVALCU: 
 

Priimek in ime / naziv: _____________________________________________________________ 
 

EMŠO:                Davčna številka:         
/izpolni fizična oseba in s.p./  

Matična številka:            
 /izpolni pravna oseba in s.p./          matična številka        enota v sestavi 

 

Naslov oziroma sedež: občina: ______________________    naselje: 

_____________________________ 
 

ulica: _________________________________ hišna številka:      
 

pošta:       ________________________ telefon: ___________________ 
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2. PODATKI O DODATNIH LOKACIJAH, KJER SE VRŠI DEJAVNOST: 
 

2.1. Naslov:  občina: ______________________    naselje: 

_____________________________ 
 

ulica: _________________________________ hišna številka:      

 

Dejavnosti, ki se vršijo na tem naslovu: ___________________________________________________ 
 

 

2.2. Naslov:  občina: ______________________    naselje: 

_____________________________ 
 

ulica: _________________________________ hišna številka:      

 

Dejavnosti, ki se vršijo na tem naslovu: ___________________________________________________ 
 

3. DEJAVNOST(I) ZA KATERO SE PRIDELOVALEC (PREDELOVALEC) VPISUJE V 

REGISTER:   

 

1. pridelava grozdja;  
 

2. pridelava mošta in neustekleničenega vina;  
 

3. predelava grozdja v druge proizvode iz grozdja;  
 

4. predelava mošta, neustekleničenega vina oziroma stranskih proizvodov iz grozdja in vina v druge 

proizvode, razen predelave v zgoščen grozdni sok, mošt in rektificiran zgoščen grozdni sok, mošt; 
 

5. predelava grozdja oziroma mošta v zgoščen grozdni sok, mošt oziroma rektificiran zgoščen grozdni 

sok, mošt; 
 

6. dodelava in ustekleničenje vina; 
 

7.  storitveno polnjenje vina.  

   

 

 

 

Kraj in datum: _______________________ Podpis: 

_______________________________________ 

 
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 

 

Vlogo za vpis pridelovalca v register pridelovalcev grozdja in vina izpolnite v primeru vpisa v register in ob prijavi spremembe 

vpisanih podatkov. 

 

Podatke v okvirčku v zgornjem delu obrazca ob prvem vpisu v register po novem pravilniku izpolni upravna enota, ob prijavi 

sprememb pa jih izpolnite sami. Ob prijavi sprememb izpolnite le rubrike, kjer je nastala sprememba. 

 

1. PODATKI O PRIDELOVALCU OZIROMA PREDELOVALCU: 

- Vpišete PRIIMEK in IME oziroma naziv, če gre za firmo.* 

- Fizične osebe (tudi samostojni podjetniki) vpišejo EMŠO (enotna matična številka občana). 

- Samostojni podjetniki in pravne osebe vpišejo matično številko. 

- Vpišete davčno številko. 

- Vpišete naslov stalnega prebivališča oziroma sedež firme in sicer: občino, naselje, ulico in hišno številko, poštno številko in 

pošto ter telefonsko številko na kateri ste dosegljivi v dopoldanskem času. 
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* V register se pod enim vpisom praviloma vpiše le ena fizična oseba, samostojni podjetnik ali pravna oseba. 

Če želite, da je v register pod en vpis vpisanih več oseb - pod eno številko vpisa v register - podatke o ostalih vpisanih v 

register vpišite na enak obrazec in ga pripnite k osnovnemu obrazcu. 

 

2. PODATKI O DODATNIH LOKACIJAH, KJER SE VRŠI DEJAVNOST: 

Če vršite dejavnost 2-7 (iz 3.točke obrazca) na lokaciji, ki je različna od vašega stalnega prebivališča oziroma sedeža firme, 

naslov te lokacije vpišite v rubriko 2: Podatki o dodatnih lokacijah, kjer se vrši dejavnost, in navedite dejavnosti, ki jih vršite 

na tem naslovu (zaporedne številke iz 3. točke obrazca).  

Če dejavnosti 2-7 vršite na več kot dveh različnih lokacijah, dodatne lokacije vpišite na enak obrazec in ga pripnite k 

osnovnemu obrazcu. 

 

3. DEJAVNOSTI ZA KATERE SE VPISUJETE V REGISTER: 
V register se lahko vpišete za eno ali več naštetih dejavnosti - obkrožite številko pred dejavnostjo oziroma dejavnostmi, s 

katerimi se ukvarjate in se želite zanje registrirati ter menite, da zanje izpolnjujete pogoje v skladu s pravilnikom o registru 

pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov. 

 

Vpišite kraj in datum ter se podpišite  

- če se pod enim vpisom v register vpisujeta dve ali več fizične osebe, se podpišejo vsi  

 

OBVEZNE PRILOGE: kopija dokazila o ustrezni izobrazbi za vpis v register za dejavnost 5, 6 in  

 
 

Zakon o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR, 111/13 in 27/17 – ZKme-1D) 

 

Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/07, 62/09 in 4/16) 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4488
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3119
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0795
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0196

