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Będzie większe dofinansowanie do paliwa rolniczego
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„Plan dla wsi” ogłoszony przez premiera i ministra rolnictwa zakłada większe
dofinansowanie do paliwa rolniczego. Sprawdzamy, co to w praktyce będzie
oznaczało dla gospodarzy.
Jak zapowiada minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, podniesiona zostanie ilość paliwa, do
którego będzie się należał zwrot akcyzy.

Jakie dofinansowanie do paliwa rolniczego?
– Nie można sobie wyobrazić gospodarstw bez maszyn, sprzętu rolniczego. W gospodarstwach
rolnych poważnym problemem są duże koszty prowadzenia produkcji rolniczej. Zwiększamy więc
do 100 litrów na hektar zwrot akcyzy. Rolnicy będą rozliczać się z tego dwa razy w roku,
faktury dokumenty zakupu będą składane w gminach. Te zmiany będą obowiązywały od
przyszłego roku – mówił podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan
Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.

Nowość! Paliwo dla rolników produkujących bydło

„Plan dla wsi” zakłada większe dofinansowanie do paliwa rolniczego.
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Wprowadzone ma być również – po raz pierwszy w historii -dodatkowe paliwo dla rolników
produkujących bydło.
– Kiedy w gospodarstwach nie mających bydła traktor stoi w stodole, to u rolników, którzy mają
bydło trzeba transportować kiszonkę, sianokiszonkę, odchody. W związku z tym będzie
wprowadzony zwrot akcyzy do 30 litrów do dużej jednostki przeliczeniowej. To generuje
koszty dodatkowe dla budżetu w wysokości 320 milionów złotych – informuje minister
rolnictwa.

Realizacja zgłaszanych postulatów
Od przyszłego roku państwo będzie dopłacać 1 miliard 180 milionów złotych do paliwa
rolniczego. Zmiany zapowiadane przez resort rolnictwa mają wejść w życie od przyszłego roku.
O rozwiązanie zaproponowane przez ministra rolnictwa przez wiele lat walczył samorząd rolniczy.
– Izby Rolnicze wielokrotnie postulowały, aby zwiększone zostało wsparcie finansowe do
zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła. Cieszy nas więc
zawarcie tego postulatu w „Planie dla wsi” – mówił w rozmowie z portalem agroFakt Wiktor
Szmulewicz, prezes KRIR.

Specjalny program paliwowy
To nie koniec zapowiadanych zmian. Resort rolnictwa zapowiada również stworzenie specjalnego
programu paliwowego dla rolników.
– To nie jest zawarte w „Planie dla wsi”, ale ja wystąpię do dużych operatorów na rynku
paliwowym, w szczególności do Orlenu o stworzenie programu dedykowanego dla rolników.
Programu, który również będzie uwzględniał upusty przy zakupie paliwa przez rolników,
zarówno w wymiarze indywidualnym jak i w formie zorganizowania gospodarzy do tego
zakupu – podkreślił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
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