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Koronawirus wpływa negatywnie na funkcjonowanie poszczególnych sektorów
rolnictwa w Polsce. Skutki epidemii odczuwa również branża zbożowa.
Obserwując rozwijającą się epidemię w Polsce Prezes PZPRZ wystosował list
do resortu rolnictwa. Producenci zbóż apelują do ministra m.in. o skrócenie
okresu zwrotu VAT przez Urzędy Skarbowe.

Producenci zbóż apelują do ministra: nie mamy gdzie sprzedać
ziarna!
Analizując sytuację epidemiologiczną prezes Polskiego Związku Producentów Roślin
Zbożowych Stanisław Kacperczyk zwrócił się do ministra Ardanowskiego z prośbą o pomoc.
Producenci zbóż apelują w liście do szefa resortu:
„Jednym z bezpośrednich skutków epidemii dla (…) producentów zbóż, jest pełne lub
czasowe zamykanie punktów skupu (…). Rolnicy w wielu rejonach kraju nie mają
możliwości sprzedaży swojego ziarna. Sytuacja ta powoduje ograniczenia
w pozyskiwaniu środków finansowych na bieżącą działalność gospodarstwa. Niestety
okoliczności tych nie poprawiają opóźnienia w realizacji wypłat przyznanych rolnikom
płatności bezpośrednich, mimo posiadanych decyzji, oraz brak realizacji płatności
suszowych i dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

Paraliż na rynku nawozów i środków ochrony roślin
Producenci zbóż apelują do ministra o podjęcie konkretnych działań, z powodu paraliżu jaki
powoduje koronawirus również na rynku nawozów i środków ochrony roślin. Rolnicy coraz częściej
mają problem z zaopatrzeniem się z powodu ograniczonego transportu, który występuje
wewnątrz UE. Niektóre zamówienia mają nawet 2-3 tygodnie opóźnienia, co wpływa na
zaburzenia w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych.
Na dodatek występują ograniczenia w podaży tych produktów, co powoduje, że ceny idą
w górę. Producenci zbóż nie mogą na to się zgodzić, ponieważ ceny zbóż nie pokrywają już
kosztów produkcji.
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Apel o czasową rezygnację z rozliczeń w systemie split payment
Producenci zbóż i roślin zbożowych nawołują także o skrócenie okresu zwrotu VAT przez
Urzędy Skarbowe. Ponadto, proszą o czasową rezygnację z rozliczeń w systemie split
payment w stosunku do rolników będących płatnikami podatku VAT. Producenci zbóż
uważają, że zaproponowane rozwiązania poprawiłyby funkcjonowanie gospodarstw rolnych, które
borykają się z problemami na skutek epidemii koronawirusa.
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