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SZKOLENIE ONLINE (TRANSMISJA VOD) 
POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE 

 
TERMIN: 27 WRZEŚNIA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 

 
 

 
PROWADZĄCY: 
ALEKSANDRA SZELĄGOWSKA – ekspert w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie z doświadczeniem szkoleniowym. Od wielu 

lat, jako urzędnik służby cywilnej, odpowiadała za tworzenie, uzgadnianie i notyfikację w Komisji Europejskiej oraz wdrażanie programów 

pomocy krajowej w rolnictwie. Autorka artykułów na temat pomocy publicznej w rolnictwie. 

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. 

 
 

KOSZT: 400 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...”: 350 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%) 

 

Podczas szkolenia przedstawimy aktualny katalog programów pomocy krajowej w rolnictwie uwzględniających 

pomoc w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Omówione zostaną 

również podstawy prawne regulujące koszty kwalifikujące się do pomocy krajowej w rolnictwie, a także przepisy 

dotyczące sprawozdawczości z pomocy udzielanej w rolnictwie prowadzonej elektronicznie w Systemie Rejestracji 

Pomocy Publicznej, w tym dostępie do SRPP w zakresie wprowadzanych danych oraz możliwości pozyskiwania 

informacji z tego systemu. 

Przeanalizujemy także wybrane zwolnienia i ulgi w podatku rolnym, które stanowią pomoc publiczną, takie jak 

ulga inwestycyjna, czy zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych. 

 

 
PROGRAM SZKOLENIA: 

 

I. Podstawy prawne realizacji programów pomocy w rolnictwie i rybołówstwie. Przepisy i zasady 
udzielania pomocy publicznej określone w: 
1. Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na 

obszarach wiejskich. 

2. Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie 

pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

3. Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. 

4. Wytycznych do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury. 

5. Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i 

akwakultury. 

6. Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie 

pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i 

wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
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II. Zasady udzielania pomocy inwestycyjnej oraz pomocy ad hoc gospodarstwom rolnym i 
gospodarstwom rybackim. Określenie kosztów kwalifikowalnych i ustalenie intensywności pomocy 
oraz przykłady programów pomocy. 

III. Pomoc dla gospodarstw rolnych i gospodarstw rybackich w okresie epidemii COVID-19. Przepisy i 
zasady udzielania pomocy publicznej na podstawie Tymczasowych ram środków pomocy państwa w 
celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 ze wskazaniem różnic w 
pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. 

IV. Sprawozdawczość i monitorowanie udzielonej pomocy. Zasady przygotowywania 
sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie z wykorzystaniem 
systemu rejestracji pomocy publicznej. 

V. Analiza wybranych zwolnień i ulg w podatku rolnym stanowiących pomoc publiczną 
1. Ulga inwestycyjna 

a) Zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych 
−−−− dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna; 
−−−− finansowanie inwestycji z kredytu a prawo do ulgi; 

−−−− program 5000+ a ulga inwestycyjna; 

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

ulgi z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych; 

−−−− jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku gdy przyzna podatnikowi ulgę 
inwestycyjną a ten następnie dostanie dofinansowanie do zakupu i montażu paneli 

fotowoltaicznych? 

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

przyznanie ulgi inwestycyjnej? 

−−−− 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? 

−−−− jak należy postąpić z ulgą inwestycyjną w przypadku rolników prowadzących 

jednocześnie działalność gospodarczą? 

b) 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? 

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

inwestycyjna. 

c) Procedura przyznania ulgi inwestycyjnej. Dokumentacja wydatków inwestycyjnych 

−−−− nowe wzory informacji o gruntach a ulga inwestycyjna; 

−−−− elementy decyzji przyznającej ulgę inwestycyjną; 
−−−− czy podatnik może przedstawić kopie faktur VAT dokumentujące poniesione 

wydatki inwestycyjne? 

−−−− jakie wydatki mogą być uwzględnione przy udzielaniu ulgi? 
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−−−− co należy rozumieć pod pojęciem „zakończenie inwestycji” – czy wymagane jest 

uzyskanie pozwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego? 

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

inwestycji? 

−−−− czy w każdym przypadku wydatek inwestycyjny powinien być udokumentowany 

fakturą VAT? 

−−−− jak rozliczać ulgę inwestycyjną u rolników będących podatnikami podatku VAT? 

−−−− czy można uwzględnić ulgę inwestycyjną u rolnika, który wybudował oborę na 

własnym gruncie a jest również współwłaścicielem użytków rolnych z innymi 

osobami? 

−−−− w jakich sytuacja ulga inwestycyjna może być kontynuowana przez następców 

prawnych podatnika? 

2. Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych 
a) Przesłanki stosowania zwolnienia i ulgi: 

−−−− nabycie gruntów dzierżawionych a prawo do zwolnienia i ulgi z art. 12 ust. 1 pkt. 4 

ustawy o podatku rolnym; 

−−−− umowa przedwstępna a zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych; 

−−−− nabycie udziału w użytku rolnym a prawo do zwolnienia i ulgi; 

−−−− czy nabycie gruntów w drodze licytacji komorniczej uprawnia do zwolnienia i ulgi? 

−−−− pojęcie „trwałe zagospodarowanie”; 

−−−− co ze zwolnieniem i ulgą w przypadku gdy rolnik rozwiąże umowę dzierżawy 

(użytkowania) gruntów przed upływem 10 lat? 

−−−− sprzedaż gruntów w trakcie okresu korzystania ze zwolnienia i ulgi. 

−−−− czy przysługuje zwolnienie i ulga w przypadku gdy w momencie nabycia grunty nie 

były użytkami rolnymi a uzyskały taki status w okresie późniejszym? 

−−−− przekroczenie limitu 100 ha a prawo do zwolnienia; 

−−−− jakie grunty należy uwzględniać przy obliczaniu limitu 100 ha? 

−−−− zakup gruntów ze środków publicznych a dopuszczalność przyznania zwolnienia i 

ulgi; 

−−−− czy nabycie gruntów między rodzeństwem uprawnia do zwolnienia i ulgi? 

−−−− przekazanie gruntów w drodze umowy darowizny, użyczenia a prawo do zwolnienia 

i ulgi. 

b) Procedura przyznawania zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów: 
−−−− nowe wzory informacji o gruntach a zwolnienie i ulga z tytułu nabycia; 

−−−− jakie elementy powinna zawierać decyzja przyznająca (odmawiająca) zwolnienie i 

ulgę z tytułu nabycia? 

−−−− dokumenty, które powinien złożyć podatnik ubiegający się o zwolnienie i ulgę z 

tytułu nabycia; 

−−−− jak należy liczyć ustawowy okres na który przyznawane jest zwolnienie i ulga z 

tytułu nabycia? 

−−−− wpływ zmiany stawek podatku rolnego na wydaną decyzję w sprawie zwolnienia i 

ulgi; 

−−−− czy niewykorzystane zwolnienie i ulga z tytułu nabycia może być kontynuowane 

przez kolejnych właścicieli gruntu (użytkowników wieczystych)? 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 24 września 2021 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:  

27 WRZEŚNIA 2021 R.  SZKOLENIE ONLINE(TRANSMISJA VOD) – POMOC W ROLNICTWIE 
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: 


