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Dopłaty do paliwa rolniczego powinny być wyższe
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Dopłaty do paliwa rolniczego powinny zostać podwyższone do 126 l ON/ha.
Z takim apelem do resortu rolnictwa zwraca się Polski Związek Producentów
Roślin Zbożowych. – Tylko taki limit zrekompensuje nam koszty związane
z produkcją rolniczą – przekonują gospodarze.

Dopłaty do paliwa rolniczego powinny zostać zwiększone do 126 l ON/ha – apeluje Polski Związek
Producentów Roślin Zbożowych.

Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego to jeden z postulatów ogłoszonego niedawno przez premiera
Mateusza Morawieckiego „Planu dla wsi”. Limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych
objęty zwrotem podatku akcyzowego ma zostać zwiększony do 100 l ON/ha. Jednak zdaniem
rolników to wciąż za mało.
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Będzie większe dofinansowanie do paliwa rolniczego! Przeczytaj więcej!

Jakie dopłaty do paliwa rolniczego?
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych chce podniesienia zwrotu akcyzy do 126 l
ON/ha. Według rolników tylko taki limit zrekompensuje im nakłady poniesione na
produkcję rolniczą i przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.
– Od lat postulujemy o przyjęcie tej stawki, a także o podniesienie wysokości zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego do wysokości 1,17/l i zmniejszenie biurokracji,
która pozwoli obniżyć koszty obsługi prowadzonej przez gminy – czytamy w apelu Polskiego
Związku Producentów Roślin Zbożowych do ministra rolnictwa.

Wyższe dopłaty zrekompensują straty?

Koszty związane z prowadzeniem produkcji rolniczej systematycznie rosną – donoszą rolnicy.

Tadeusz Szymańczak z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych wyjaśnia, że
zaproponowane zwiększenie stawki zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze mogłoby chociaż
częściowo zniwelować straty ponoszone przez gospodarzy. Chodzi o szkody
spowodowane przez przymrozki, nawałnice, suszę czy też afrykański pomór świń (ASF).
– Ma to duże znaczenie, szczególnie w kontekście ostatnich doniesień o tym, że bezpośrednia
pomoc ma być skierowana do rolników, których straty przekroczą 70%. W tym roku nie ma
rolników, którzy nie ucierpieliby z powodu suszy, albo innych niekorzystnych zjawisk
pogodowych. Straty w gospodarstwach są różne, w jednych są większe, w innych mniejsze – mówi
dla portalu agroFakt Tadeusz Szymańczak.
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