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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING)  
ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM OD A DO Z  

WRAZ Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH 
 
TERMIN: 14 CZERWCA 2022 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 

 
 
 

PROWADZĄCY: 
DR HAB. BOGUMIŁ PAHL, PROF. UWM – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalizuje się 
w zakresie prawa podatkowego, a w szczególności w problematyce podatków i opłat samorządowych, autor licznych opracowań z zakresu 

prawa podatkowego (monografii, glos, artykułów, opinii), doradca instytucji samorządowych, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i 

Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, członek Zespołu Eksperckiego ds. 

Lokalnego Prawa Podatkowego. 

 

W TRAKCIE SZKOLENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA W FORMIE CZATU BĘDZIE UDZIELAŁ: 
PROF. DR HAB. MARIUSZ POPŁAWSKI – kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w 

Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa 

Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji 

podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów 

Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa 

Podatkowego. 

 
 

KOSZT: 440 zł*  (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie w wersji elektronicznej wydawane na życzenie ) 

 

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 390 zł* (kod dostępu na jedno 
stanowisko komputerowe) 
 

(* Cena dotyczy szkoleń  finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%) 

 
 
Zasadniczym celem szkolenia jest wszechstronne omówienie problemów powstających na etapie stosowania 

przepisów normujących ulgę inwestycyjną w podatku rolnym. Wielość i różnorodność inwestycji w gospodarstwach 

rolnych, rozmaite formy ich finansowania skłaniają do pogłębionej analizy wielu stanów faktycznych.  

 

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ 
PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI. 
UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ: 

−−−− W WERSJI ELEKTRONICZNEJ MATERIAŁY SZKOLENIOWE (NAJNOWSZE 
ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ PISMA I 
INTERPRETACJE MINISTERSTWA FINANSÓW) ORAZ 

−−−− WZÓR DECYZJI W SPRAWIE ULGI INWESTYCYJNEJ Z TYTUŁU MODERNIZACJI 
BUDYNKÓW INWENTARSKICH; 

−−−− WZÓR DECYZJI W SPRAWIE PRZYZNANIA ULGI INWESTYCYJNEJ ZWIĄZANEJ 
Z ZAKUPEM I MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ; 

−−−− WZÓR DECYZJI W SPRAWIE ODMOWY PRZYZNANIA ULGI INWESTYCYJNEJ 
ZWIĄZANEJ Z ZAKUPEM I MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ; 

−−−− WZÓR DECYZJI O WYGAŚNIĘCIU DECYZJI W SPRAWIE PRZYZNANIA ULGI 
INWESTYCYJNEJ; 

−−−− WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEKORZYSTANIU PRZEZ PODATNIKA Z 
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH; 

−−−− INNE WZORY PISM PROCESOWYCH ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM 
PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ULGĘ INWESTYCYJNĄ W PODATKU ROLNYM. 
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PROGRAM SZKOLENIA: 
 

I. Aspekty podmiotowe ulgi inwestycyjnej 

−−−− pojęcie podatnika podatku rolnego; 

−−−− czy można przyznać ulgę inwestycyjną podmiotowi, który nie posiada gospodarstwa rolnego w 

rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym? 

−−−− czy rolnik który dokonał zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych na budynkach 

dzierżawionych uprawniony jest do złożenia wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej? 

−−−− wydatki ponosi żona a faktura jest na męża - czy można przyznać ulgę? 

−−−− wydatki ponosi ojciec, a prąd wykorzystuje syn - czy można przyznać ulgę? 

−−−− jak postąpić gdy rolnik posiada grunty własne i we współwłasności? Czy w tej sytuacji ulga 

inwestycyjna może być odliczana od wszystkich gruntów w zakresie których rolnik jest 

podatnikiem? 

−−−− czy w przypadku dokonania inwestycji na terenie sąsiedniej gminy rolnik może korzystać z ulgi w 

obu gminach? 

−−−− czy w przypadku małżonków każdy z nich powinien podpisać się pod wnioskiem o przyznanie ulgi 

inwestycyjnej z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych? 

−−−− czy można stosować ulgę do gruntów, które nie stanowią wyłącznej własności wnioskodawcy? 

−−−− umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie a prawo do ulgi inwestycyjnej. 

II. Przedmiot ulgi inwestycyjnej 

1. Zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych 

−−−− czy warunkiem przyznania ulgi inwestycyjnej jest usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na 

budynku gospodarczym? 

−−−− czy zamontowanie paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym umożliwia przyznanie 

ulgi inwestycyjnej? 

−−−− 8% stawka podatku VAT na zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych; 

−−−− czy panele mogą być umieszczone na gruncie aby skorzystać z ulgi? 

−−−− odsprzedaż wytworzonej energii odbiorcom zewnętrznym a prawo do ulgi inwestycyjnej; 

−−−− czy podatnik, który wykorzystuje energię zarówno do celów mieszkalnych, jak i 

produkcyjnych ma prawo do ulgi? 

−−−− czy podatnik podatku rolnego prowadzący wyłącznie działalność w zakresie produkcji 

roślinnej może ubiegać się o ulgę inwestycyjną? 

−−−− czy można przyznać ulgę inwestycyjną w przypadku rolników prowadzących jednocześnie 

działalność gospodarczą? 

2. Zakup i zainstalowanie deszczowni oraz urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia 

gospodarstwa w wodę 

−−−− czy ulga inwestycyjna przysługuje na zakup przenośnej deszczowni? 

−−−− co należy rozumieć pod pojęciem urządzeń melioracyjnych? 

−−−− czy zakup pompy wody uprawnia do ubiegania się o ulgę inwestycyjną? 

−−−− czy koszty odwiertu studni można uwzględnić jako wydatek inwestycyjny? 
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3. Budowa i modernizacja obiektów inwentarskich i obiektów służących ochronie środowiska a 

prawo do ulgi inwestycyjnej 

−−−− pojęcie modernizacji na potrzeby stosowania przepisów regulujących ulgę inwestycyjną; 

−−−− płyty obornikowe i zbiorniki na gnojowicę a ulga inwestycyjna; 

−−−− czy wydatki poniesione na budowę wiaty uprawniają do korzystania z ulgi inwestycyjnej? 

−−−− czy wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego stanowi modernizację? 

−−−− czy można uwzględnić wydatki poniesione na zakup systemu udoju krów? 

−−−− budowa zbiorników na zboże, sianokiszonkę i inne pasze dla zwierząt gospodarskich a ulga 

inwestycyjna? 

−−−− pismo Ministerstwa Finansów w sprawie ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy silosów na zboże; 

−−−− budowa budynków inwentarskich na cudzych gruntach (np. rodziców) a ulga inwestycyjna; 

−−−− pompy ciepła a prawo do ulgi inwestycyjnej. 

III. Dofinansowanie inwestycji a prawo do ulgi 

−−−− jak uzyskać informacje, czy wydatki były w całości lub w części finansowane ze środków 

publicznych? 

−−−− finansowanie inwestycji z kredytu z dopłatami a prawo do ulgi; 

−−−− oświadczenie podatnika o braku finansowania wydatków ze środków publicznych - czy można 

je przyjąć i na jakich zasadach? 

−−−− programy rządowe a ulga inwestycyjna, tj. program „Czyste powietrze” lub „Mój prąd IV 

edycja –2022”;  

−−−− ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo do ulgi z 

tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. 

IV. Różne formy finansowania inwestycji a prawo do ulgi inwestycyjnej 

−−−− leasing operacyjny, a prawo do ulgi inwestycyjnej; 

−−−− leasing finansowy a ulga inwestycyjna; 

−−−− finansowanie inwestycji z kredytu lub pożyczki. 

V. Procedura przyznania ulgi inwestycyjnej. Dokumentacja wydatków inwestycyjnych 

−−−− czy można dopiero po 3 latach złożyć wniosek o ulgę? 

−−−− czy można stosować ulgę do gruntów, które nie stanowią wyłącznej własności wnioskodawcy? 

−−−− co zrobić z wnioskiem o ulgę, gdy podatnik korzysta już ze zwolnienia gruntów z tytułu ich 

nabycia? 

−−−− elementy decyzji przyznającej ulgę inwestycyjną; 

−−−− czy podatnik może przedstawić kopie faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki 

inwestycyjne? 

−−−− jakie wydatki mogą być uwzględnione przy udzielaniu ulgi? 

−−−− co należy rozumieć pod pojęciem „zakończenie inwestycji” – czy w tym zakresie niezbędne jest 

podpisanie umowy z zakładem energetycznym? 

−−−− czy organ podatkowy zobowiązany jest przeprowadzić oględziny zrealizowanej inwestycji? 

−−−− czy w każdym przypadku wydatek inwestycyjny powinien być udokumentowany fakturą VAT? 
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−−−− jak rozliczać ulgę inwestycyjną u rolników będących podatnikami podatku VAT? 

−−−− kiedy ulga od kwoty netto a kiedy od kwoty brutto? 

−−−− w jakich sytuacjach ulga inwestycyjna z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych 

może być kontynuowana przez następców prawnych podatnika? 

−−−− jak postąpić gdy podatnik podatku rolnego korzysta z ulgi inwestycyjnej i składa kolejny wniosek 

o jej przyznanie z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych? 

−−−− czy odliczenie ulgi może być w innej gminie, gdzie podatnik również posiada grunty rolne? 

−−−− jak postąpić gdy kwota wydatków inwestycyjnych ujawniona na fakturze wyrażona jest w obcej 

walucie (np. w euro)? 

−−−− utrata prawa do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w 

przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia 

ich na inne cele niż określone w ustawie. 

VI. Ulga inwestycyjna jako pomoc inna niż pomoc de minimis 

−−−− jaki formularz pomocowy powinien złożyć rolnik ubiegający się o ulgę inwestycyjną?  

−−−− jak wypełnić formularz pomocowy? 

−−−− jak postąpić w sytuacji gdy podatnik nie przedłoży dokumentów związanych z udzieleniem 

pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis? 

−−−− sprawozdania z udzielenia pomocy publicznej w formie ulgi inwestycyjnej? 

−−−− ustawa o finansach publicznych a obowiązek wykazania podmiotów, którym udzielono ulgę 

inwestycyjną w podatku rolnym. 

VII. Kwota niewykorzystanej ulgi inwestycyjnej a następcy prawni podatnika 

−−−− w jakich przypadkach kwota niewykorzystanej ulgi inwestycyjnej przechodzi na następców 

prawnych podatnika? 

−−−− co należy rozumieć pod pojęciem nabycia gospodarstwa rolnego stosownie do przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników? 

−−−− czy dzierżawa gospodarstwa rolnego to jego nabycie? 

−−−− czy następcom prawnym należy wydać decyzję o kontynuacji kwoty niewykorzystanej ulgi 

inwestycyjnej? 

VIII. Bieżące problemy realizacji podatków lokalnych 

IX. Opodatkowanie łączników sterowanych zdalnie, instalowanych na liniach napowietrznych średniego 

napięcia 

−−−− czy zasadne są wnioski zakładów energetycznych o stwierdzenie nadpłaty?  

−−−− kwalifikacja prawna łączników sterowanych zdalnie; 

−−−− jakie dowody trzeba zebrać aby odmówić stwierdzenia nadpłaty? 

−−−− orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie opodatkowania łączników – podlegają 

opodatkowaniu!!! 

−−−− jakie elementy powinna zawierać decyzja o odmowie stwierdzenia nadpłaty? 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 13 czerwca 2022 r. 

NABYWCA: 
Nazwa instytucji: ……...…………………………………. 
 

……………………………………………………………… 
 

Adres: .…………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:.…………..…………Fax:……….……………… 
 

E-mail:………….………………………….……………… 

ODBIORCA: 
Nazwa instytucji: ..…………………….………………... 
 

………………………………………………….……….…. 
 

Adres: .…………………………………………..….…….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:………………………Fax:………………..…….. 
 

E-mail:…………………………………………………….. 
ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU:  

14 CZERWCA 2022 R.  SZKOLENIE ONLINE – ULGA INWESTYCYJNA 
 

PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) VAT I WYSŁANIE JEJ  

NA ADRES E-MAIL: …………………………………………… 

LP. 
UCZESTNIK 

 

OPŁATA ZA   
1 OSOBĘ 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

1. 

TELEFON  

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

2. 

TELEFON  

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail. 
 

  

…..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez TAXPRESS s. c. jest finansowany ze środków publicznych zgodnie  

 z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami. 
  

 

           …..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ  
e-mailem: szkolenie@taxpress.com.pl 

lub: kontakt@taxpress.com.pl 
faxem: (22) 740 94 33, (22) 740 94 31 

 

PROSIMY O NIEDOKONYWANIE PRZEDPŁAT!!! 
W przypadku problemów z bieżącym regulowaniem należności  wydłużamy terminy płatności, nie naliczamy również odsetek od 
zaległych wpłat. 
Realizując prawny obowiązek, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Jacek Senderowicz oraz Sylwia Senderowicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Taxpress S.C. 

z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, NIP 527-23-15-097, REGON 016384063. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora przy realizacji umów oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) . 

 

 

RAZEM: 


