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PzPRz chce zwaększenia
zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego

przeProwadziliśmy _ zaznacza
J- prezes _ szczegółowe wylicze-
nia w oparciu o dostępne publikacje
naukowe dotyczące zużycia oleju na-
pędowego na 1ha, zktórychwynika,
ze średnie zużyciejest dużo wyższe
od obowiązującego limitu, co obra-
zuje tabela r.

Z odpowiedzi uzyskanych przez
Związek od Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w latach ŻoL5 oraz
2014 Wynika, że również Minister
zdaje sobie sprawę ztego' że aktualny
limit zużycia nie ma odzwierciedle-
nia w realiach pracy w gospodarstwie
rolnym. W odpowiedziach wska-
Zywano bowiem, że podwyższenie
obowiązującego limitu zużycia ole-
ju napędowego na potrzeby ustalenia

wysokości zwrotu podatku akcyzo-
wego zostanie rozważone przy ko-
lejnej nowelizacji ustawy z 10 marca
zoo6 r. o zwrocie podatku akcyzowe-
go. Należy podkreślić, że inicjatywa
ustawodawc za przy sługuj e również
Radzie Ministrów i, biorąc to pod
uwagę' Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi moze i powinien zainicjo-
wać procedury zmiany wyżej wspo-
mnianej ustawy' tak aby urealnić
zawarty w niej limit zwrotu. Nie na-
lezy oczekiwać _ ocenia szef PZPRZ
- że jakikolwiek inny organ mniej
zorientowany W sprawach realiów
pracy w rolnictwie podejmie w tym
zakresie inicjatywę ustawodawczą.

Biorąc to pod uwagę oraz mając
świadomo ść zaniżenia limitu zuży cia

ON na t ha zawartego w ustawie,
oczekujemy - stwierdzono w piś-
mie skierowanym do Ministra Rol-
nictwa otaz Przewodniczących
Sejmowej i Senackiej Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi - realnych
d,ziaŁań W tym zakresie ze stro-
ny resoItu rolnictwa, polegają-
cych w szczególności na przygo-
towaniu odpowiedniego projektu
zmiany ustawy w wyżej wymienio-
nym zakresie oraz podjęcia dysku-
sji w tym temacie na forum Rady
Ministrów. W tej dyskusji Minister
może liczyć - zapewniają autorzy
postulowanych zmian - na pełne
wsparcie Polskiego Związku Produ-
centów Roślin Zbożowych oraz Sa-
mych rolników. l

Tabela 1. Szacunkowe zużycie paliwa w rolnictwie przez wybrane grupy środków energetycznych
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1527,4
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Ciągniki (śred. 33,9 kW, 24,7 lar) 1450,0
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Kombajny zbożowe {85 kW 23lata) - 95%
zb oża, r zei pak, kukuiydza 129 8,7 mln ha 22llha 198,1 16ąo

Sieczkarnie samobieżne 5,4 75 25 10,1 8,4

Kombajny samobieżne do zbioru buraków
iziemniaków

0,5
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200 50 5,0 4,Ż

Ładowarki samobieżne 15,0 r00 4,0 6,0 5,0

lnne 0,1 0,!

Razem 2046,3 170s,1

'16,177 mln ha UR
= 126 litrów oN/ha UR

. Według ]. Pawlaka (2007) = l14llha UR (rolnictwo).

Według Z. Wójcickiego (2001) = l14_l48 liha UR (gospodarstwo).

Dopłaty do pa1iwa do 86 1/ha (zwrot części podatku akcyzowego).

Technologie prod. roślinnej = 68 (90) - 2l0 (300) Ilha (zboza _ okopowe).
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