Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 – 2020.
Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc
publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy publicznej w
rolnictwie określonych w:
1) wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i
leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (2014/C 204/01) (Dz.
Urz. UE z dnia 1.07.2014, C 204),
2) rozporządzeniu Komisji (UE) NR 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym
niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach
wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 1.07.2014, L
193),
3) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1305/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE z dnia 20.12.2013, L 347),
4) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 26.06.2014, L 187),
5) rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1408/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE z dnia 24.12.2013, L 352).
Wznowienie udzielania pomocy publicznej w rolnictwie możliwe po uzyskaniu notyfikacji
programów w Komisji Europejskiej lub zatwierdzeniu programów przez Komisję
Europejską. Jedynie pomoc udzielana w formie pomocy de minimis nie podlega ani
notyfikacji ani zgłoszeniu do Komisji Europejskiej i może być udzielana na podstawie
przepisów prawa krajowego jednakże musi uwzględniać zasady określone w rozporządzeniu
Komisji (UE) NR 1408/2014.
Zgodnie z stanem prawnym na dzień 24 lutego 2015 r. producenci rolni mogą otrzymać
pomoc w ramach następujących notyfikowanych i zgłoszonych do Komisji Europejskiej
programów pomocy publicznej:
I. Programy notyfikowane:
1) Pomoc nr SA.39562 (2014/N) – Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowe dofinansowanie odszkodowań
wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja).
II. Programy zatwierdzone w Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia
Komisji (UE) NR 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie
pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 1.07.2014, L 193):
1) Pomoc SA.40223 (2014/XA) - Ulga inwestycyjna w podatku rolnym;
2) Pomoc SA.40663 (2014/XA) - Pomoc w zakresie zbioru, transportu i
unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich;
3) Pomoc SA.40666 (2015/XA) - Młodzi rolnicy – częściowa spłata kapitału kredytu.

III. Programy zatwierdzone w Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE z dnia 26.06.2014, L 187):
1) Pomoc SA. 39937 (2014/X) - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki
minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE.
Powyższe programy krajowe umożliwiają producentom rolnym uzyskanie pomocy w
ramach:
1. Pomoc nr SA.39562 (2014/N) – Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich oraz częściowe dofinansowanie odszkodowań wypłacanych
producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja) udzielana będzie do końca 2020 roku
stanowi kontynuację pomocy SA. 19461 (N260/2005) udzielanej producentom rolnym na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.).
Z dopłat do składek ubezpieczenia od szkód spowodowanych w uprawach rolnych (zbóż,
kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów
owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych i roślin strączkowych) przez:
- huragan,
- powódź,
- deszcz nawalny,
- grad,
- uderzenie pioruna,
- obsunięcie się ziemi,
- lawiny,
- susze,
- ujemne skutki przezimowania
- przymrozki wiosenne
i szkód zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, świń i drobiu) od skutków z tytułu
wystąpienia:
- huraganu,
- powodzi,
- deszczu nawalnego,
- gradu,
- uderzenia pioruna,
- obsunięcia się ziemi,
- lawiny
mogą korzystać producenci rolni, jeżeli dokonają zakupu polis ubezpieczenia .
Notyfikacja obejmuje również projektowane zmiany ww. ustawy, przyjęte przez Radę
Ministrów w dniu 9 września 2014 r. Po wejściu w życie zmian w ustawie o
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłat do ubezpieczenia upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich będą mogły korzystać również:
1) duże przedsiębiorstwa rolne, po przedstawieniu tzw. scenariusza alternatywnego,
2) producenci owoców i warzyw, ubezpieczających uprawy drzew i krzewów
owocowych oraz warzyw gruntowych przy stawkach taryfowych przekraczających 6
% sumy ubezpieczenia.

2. Pomoc SA.40223 (2014/XA) - Ulga inwestycyjna w podatku rolnym.
Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i
utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii
(wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków
publicznych
jest udzielana przez wójta lub burmistrza albo prezydenta podatnikom podatku rolnego na
podstawie art. 13 i art. 13 d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).
Ulga inwestycyjna polega na odliczeniu od podatku rolnego 25 % udokumentowanych
rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga może być stosowana maksymalnie przez okres
15 lat. Z ulgi inwestycyjnej mogą korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa rolne nie
korzystające z innej pomocy publicznej na finansowanie w całości lub części zrealizowanej
inwestycji .
3. Pomoc SA.40663 (2014/XA) - Pomoc w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania
padłych zwierząt gospodarskich.
Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) rolnicy mogą korzystać z pomocy na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych
zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie. Wypłata pomocy jest
realizowana na warunkach określonych w umowie zawartej przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa z podmiotami utylizacyjnymi. Pomoc jest wypłacana do
wysokości:
- 100% kosztów zbioru i transportu każdej sztuki padłego zwierzęcia z gatunku bydło, owce,
kozy, świnie lub konie,
- 100 % kosztów unieszkodliwiania każdej sztuki padłego zwierzęcia z gatunku bydło, owce,
lub kozy, podlegającej badaniu w kierunku zakaźnych encefalopatii zwierząt (TSE),
- 75 % kosztów unieszkodliwiania każdej sztuki padłego zwierzęcia z gatunku bydło, owce,
lub kozy, niepodlegającej badaniu w kierunku zakaźnych encefalopatii zwierząt (TSE) lub z
gatunku świnie lub konie.
Kosztem jest opłata za usługi świadczone przez podmioty utylizacyjne, z tym, że dla
producentów rolnych będących rolnikami ryczałtowymi – według cenny brutto, a dla
pozostałych producentów rolnych – według cen netto.
4. Pomoc SA.40666 (2015/XA) - Młodzi rolnicy – częściowa spłata kapitału kredytu.
Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) młodzi rolnicy mogą korzystać z pomocy
w formie częściowej spłaty kredytu zaciągniętego na tworzenie lub powiększenie
gospodarstw rolnych. Młody rolnik oznacza osobę, która w dniu złożenia wniosku o kredyt na

tworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego ma nie więcej niż 40 lat i posiada
kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub
dyplomem lub zobowiąże się do uzyskania, w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu
bankowego, kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania pomocy w spłacie kredytu jest przedstawienie do
wniosku o kredyt bankowy planu inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w
okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu bankowego.
Młody rolnik może otrzymać pomoc w spłacie kredytu na tworzenie lub powiększenie
gospodarstwa rolnego w wysokości 60 % kwoty udzielonego kredytu ale nie więcej niż
równowartość 70 tys. euro. Kwota kredytu bankowego z częściową spłatą kredytu
przeznaczone na sfinansowanie części kosztów zakupu użytków rolnych nie może
przekroczyć 90 % wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i nie może
wynosić więcej niż 5 mln zł.
Pierwsza rata pomocy w wysokości 80 % tej pomocy jest wypłacana po przedstawieniu
dowodów wpłat za zakupione użytki rolne wraz z aktem notarialnym lub prawomocnym
postanowieniem sądu o przysądzeniu własności albo wraz z prawomocnym postanowieniem
organu egzekucyjnego o przyznaniu własności, potwierdzającym nabycie tych użytków
rolnych. Druga rata pomocy jest wypłacana po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu
bankowego, chyba że kredyt został wcześniej spłacony.
5.
Pomoc SA. 39937 (2014/X) - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki
minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE.
Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 52, poz.
379, z późn. zm) producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta)
właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub
współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni składają w dwóch terminach, tj.:
- od 1 do 28 lutego danego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi
zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31
stycznia danego roku,
- od 1 sierpnia do 1 września danego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31
lipca danego roku.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego
zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra
określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok, z tym, że kwota zwrotu podatku
nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego
(w 2015 r. - 0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu
lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie
uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w
rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Warszawa, 2015.02.24

