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Dopłaty do paliwa rolniczego na nowych zasadach
Autor: Mariusz Drożdż
Data: 24 stycznia 2019

Od tego roku limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wzrasta do 100 złotych
na hektar. Dopłaty do paliwa są jednak związane z prawem do użytkowania
gruntów.

Zainteresowani rolnicy muszą dopełnić formalności

fot. Mariusz Drożdż
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Jerzy Treffon, wójt gminy Pawłowiczki

Jak wyjaśnia wójt gminy Pawłowiczki, pan Jerzy Treffon, w pierwszym półroczu przepisy nie są
jeszcze tak rygorystyczne jak zapowiadano. Rolnik ubiegający się o dotację w formie akcyzy musi
złożyć wniosek oraz przedstawić prawo użytkowania danej ziemi. Jeżeli nie mamy pisemnej umowy
albo grunt nie ma uregulowanego prawa własności, wystarczy złożyć oświadczenie o prawie do
samoistnego użytkowania ziemi.

Urzędnicy sprawdzą, czy wnioskujący nie obracał nielegalnie
paliwem
– (…) sprawdzamy takiego rolnika, czy w centralnym rejestrze nie ma informacji o prowadzonych
w jego sprawie dochodzeniach, bądź sprawach związanych z nielegalnym obrotem paliwami –
mówi wójt Treffon. Dopiero na tej podstawie urząd wydaje decyzję, a pieniądze będą mogły trafić na
konto rolnika.

Dodatkowe dopłaty do paliwa dla hodowców bydła

fot. Mariusz Drożdż
Marek Froelich – sołtys Grudyni Wielkiej i wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu

Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie zwrotu akcyzy dla hodowców bydła. Limit ustalony został
w wysokości 30-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP), czyli
30 zł na każdą dużą sztukę bydła. Marek Froelich – sołtys Grudyni Wielkiej i wiceprezes Izby
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Rolniczej w Opolu uważa, że jest to bardzo korzystne rozwiązanie. – (…) te gospodarstwa były
w sytuacji nieciekawej i oni jednak tymi ciągnikami muszą jeździć codziennie, nawet zimową porą,
gdzie gospodarstwa nie posiadające produkcji zwierzęcej, mogą te ciągniki w zimowej porze
odstawić – zauważa.

Pierwszy problem: nieuregulowane sprawy spadkowe

fot. Mariusz Drożdż
Grażyna Hernos, sołtys Mierzęcina

Wyższe stawki cieszą rolników. Ale zwłaszcza tych, którzy są właścicielami gruntów. Inni mogą mieć
problemy. – (…) Nie wszyscy mają sprawy spadkowe poukładane, podoprowadzane do końca. Jeśli
ktoś ma taką sytuację, to nie będzie też mógł dostać pieniędzy do tego hektara – mówi pani Grażyna
Hernos, sołtys Mierzęcina.

Drugi problem: brak pisemnej umowy

fot. Mariusz Drożdż
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Tomasz Cichoń, rolnik z Ostrożnicy

Dużym problemem może być też wypełnienie wniosków przez tych, którzy dzierżawią użytki rolne,
a umowy z właścicielami tych gruntów zawarli w formie ustnej. – W tym momencie trzeba do
każdego właściciela od którego dzierżawimy grunty, trzeba pojechać z osobnym papierkiem, prosić
go o ten podpis, żeby wyraził zgodę – mówi Tomasz Cichoń, rolnik z Ostrożnicy. – To może się
wiązać z pewnymi komplikacjami, bo nie wszyscy ludzie będą wiedzieć do końca o co chodzi,
niektórzy ludzie nie chcą podpisywać pewnych spraw. Także nie wiem jak to wyjdzie, ale to jest
kolejny kłopot dla rolników.

fot. Mariusz Drożdż
Herbert Czaja, prezes Izby Rolniczej w Opolu

Herbert Czaja, prezes Izby Rolniczej w Opolu uważa, że brak pisemnej umowy może się skończyć
dla wnioskującego podwyżką czynszu – (…) Ci którzy rzeczywiście nie mają umów tylko mają umowy
ustne, będą się bać na pewno pójść do właściciela, bo to może zagrażać tym, że zechce ten
właściciel podwyższyć czynsz. I ten czynsz może być wielokroć wyższy niż korzyści płynące z tego
dodatkowego paliwa.

Kiedy składać wnioski?
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fot. Mariusz Drożdż
Szkolenie ws. dopłat do paliwa rolniczego organizowanie przez Związek Śląskich Rolników

Wnioski o zwrot akcyzy w 2019 roku będzie można składać w dwóch terminach: od 1 do 28 lutego
i od 1 do 30 sierpnia. Dokumenty przyjmować będą urzędy gmin. O nowych przepisach zaczął
informować swoich członków m.in. Związek Śląskich Rolników podczas szkoleń i spotkań
w powiatach.

Będą potrzebne faktury za paliwo i dokument z ARiMR
W celu otrzymania dopłaty do paliwa, będzie trzeba udokumentować zakup paliwa fakturami.
Hodowcy bydła do samego wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur
potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę
bydła. Po takie zaświadczenie trzeba będzie się udać wcześniej do biura ARiMR.
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