Instrukcja wypełnienia oświadczenia Wnioskodawcy.
1. Jak obliczamy wartość rocznych przychodów ze sprzedaży netto stanowiącej sumę wartości netto
produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego
oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych
urządzeniach służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności Chów
i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, oznaczonej na
podstawie sprawozdania statystycznego RRW–22 za rok sprawozdawczy 2018?
Do wyliczania wartości sprzedanych ryb służą dane zawarte w Tabeli nr. 4 „Produkcja ryb,
skorupiaków, mięczaków oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji pochodzących z chowu lub hodowli
w stawach i innych urządzeniach w roku sprawozdawczym” (kolumna „Produkcja sprzedana”), Tabeli
nr 7 „Sprzedaż materiału obsadowego ryb, skorupiaków i mięczaków pochodzących z chowu lub
hodowli” lub Tabeli nr 10 „Sprzedaż materiału zarybieniowego”.
Wartość netto sprzedanych ryb obliczamy oddzielnie dla każdego gatunku poprzez
pomnożenie ilości (kg lub szt.) przez cenę za kg lub szt., zadeklarowane w tabelach nr 4, 7, 10. Jeśli w
formularzu statystycznym RRW-22 nie zostały zadeklarowane wartości ceny netto sprzedanych ryb,
wówczas osoba wypełniająca „oświadczenie wnioskodawcy” musi przyjąć do obliczeń średnie
ważone ceny netto poszczególnych gatunków ryb lub stadiów rozwojowych materiału
obsadowego/zarybieniowego wskazane w oficjalnych tabelach Eurostat. Dla ułatwienia tabele ze
średnimi cenami zostały opublikowane na stronie internetowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego w
materiale „Informacja dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc finansową „COVID-19””.
Następnie po zsumowaniu wartości wszystkich sprzedanych gatunków ryb, skorupiaków,
mięczaków, materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji,
obliczoną wartość wpisujemy do „oświadczenia wnioskodawcy”.
2. Jak obliczamy wartość sprzedaży rocznych odłowów ryb towarowych i raków za pomocą narzędzi
i urządzeń rybackich dokonanych w publicznych śródlądowych powierzchniowych wodach
płynących będących obwodami rybackimi, stanowiącej sumę wartości netto sprzedaży
odłowionych gatunków ryb towarowych, oznaczonej na podstawie sprawozdania statystycznego
RRW–23 za rok sprawozdawczy 2018?
Do wyliczania wartości sprzedaży odłowionych ryb i raków służą dane zawarte w Tabeli nr 2
kwestionariusza RRW-23 „Połowy ryb i raków narzędziami i urządzeniami rybackimi łącznie we
wszystkich obwodach rybackich regionu wodnego, użytkowanych przez uprawnionego do rybactwa
w roku 2018”.
Wartość netto ryb towarowych obliczamy oddzielnie dla każdego gatunku poprzez
pomnożenie zadeklarowanej w formularzu RRW-23 ilości (kg) przez cenę 1 kg danego gatunku. Jeśli w
formularzu statystycznym RRW-23 nie zostały zadeklarowane wartości netto sprzedaży odłowionych
ryb i raków, wówczas osoba wypełniająca „oświadczenie wnioskodawcy” musi przyjąć do obliczeń
średnie ważone ceny netto poszczególnych gatunków ryb wyliczone na podstawie dokumentów
księgowych, a przypadku gdy Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości (np.
rolnik ryczałtowy) wskazane w tabelach ze średnimi cenami netto wyliczonymi przez Instytut
Rybactwa Śródlądowego i opublikowanymi na stronie internetowej Instytutu w materiale „Informacja
dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc finansową „COVID-19”.
Po zsumowaniu wartości sprzedaży wszystkich odłowionych gatunków ryb obliczoną wartość
wpisujemy do „oświadczenia wnioskodawcy”.

