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Serdecznie zachęcamy do sięgnięcia po najnowsze wydanie Kuriera, w

którym znajdą Państwo, najnowsze informacje branżowe, zaproszenia na

wiele atrakcyjnych najbliższych wydarzeń wspieranych przez Izbę oraz

porównanie cenowe surowców z ubiegłorocznymi danymi.

Redakcja

Przyjemnej lektury!

Nowy projekt ustawy „biopaliwowej” 

wprowadza tzw. opłatę emisyjną

W dniu 5 marca Ministerstwo Energii

ogłosiło najnowszą wersję projektu

nowelizacji Ustawy o biokomponentach i

biopaliwach ciekłych i innych ustaw.

Nowelizacja ta była przedmiotem prac

legislacyjnych jeszcze od 2016 r. a jej

głównym celem jest utworzenie „Funduszu

Niskoemisyjnego Transportu” (funduszu,

który wspierałby rozwój BIO w Polsce).

Wpływy z opłaty mają trafiać przede

wszystkim do tworzonego właśnie

przedmiotowego funduszu. Jego priorytete

będzie wsparcie rozwoju transportu

wodorowego i elektrycznego. Projekt

zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej w

wysokości 80 zł na 1000 litrów benzyny lub

oleju napędowego. Wpływy z opłaty mają

wspomóc budowę infrastruktury paliw

alternatywnych w transporcie, m.in. energii

elektrycznej, CNG, LNG, wodoru. Niniejszy

parapodatek paliwowy miałby płacić

producent, importer paliw silnikowych lub

podmiot dokonujący nabycia

wewnątrzwspólnotowego. Nowa opłata

emisyjna:

• będzie płacona razem z akcyzą (gdy

obowiązek zapłaty akcyzy, wtedy

obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej), czyli

tak jak opłata paliwowa;

• będzie miała swoje osobne miesięczne

deklaracje („informacje”);

• nie będzie zwiększać podstawy

opodatkowania akcyzą, ale będzie

zwiększać podstawę opodatkowania VAT;

• organem właściwym będzie Urząd

Skarbowy właściwy dla akcyzy.

Jednak jak informuje PKN ORLEN „Analizy

dotyczące efektów planowanych regulacji

dotyczących dodatkowej opłaty emisyjnej,

nie wykazują wpływu na finalną cenę dla

klienta detalicznego”.

Źródło: Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Rada Ministrów w dniu 6 marca przyjęła

projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych

źródłach energii i niektórych innych ustaw.

Nowe regulacje przyczynią się do

efektywniejszego wykorzystania

odnawialnych źródeł energii (OZE),

wypełnienia zobowiązań międzynarodowych,

a także zwiększenia wykorzystania

produktów ubocznych z rolnictwa i

przemysłu wykorzystującego surowce

rolnicze do celów energetycznych.

Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw:

o odnawialnych źródłach energii, o

inwestycjach w zakresie elektrowni

wiatrowych oraz Prawo budowlane.

Proponowane rozwiązania wychodzą

naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców

działających w obszarze energetyki

odnawialnej. Zapewniają też harmonizację

polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi

pomocy publicznej, określonymi w

Nowelizacja ustawy o OZE
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Standard E10 w Ekwadorze

Według najnowszych danych Ekwador staje się nowym obiecującym rynkiem etanolu.

Obecnie kraj ma mandat E5, którego nie spełnia, jednak jak donosi raport złożony w

Globalnej Sieci Informacji Rolnej Departamentu Usług Zagranicznych (USDA Foreign

Agricultural Services) krajowy przemysł cukrowniczy zamierza rozszerzyć się o produkty

nieżywnościowe. Z raportu wynika, że w zeszłym roku w Ekwadorze wyprodukowano 83

mln litrów etanolu (tj. 21,93 mln galonów). Obecnie paliwo jest sprzedawane na 41%

krajowych stacji benzynowych. Ekwador w 2001 roku po raz pierwszy przyjął rządową

politykę zachęcającą do produkcji pliw odnawialnych. W 2005 roku zostały przyjęte nowe

przepisy prawne uwzględniające zniżki podatkowe motywujące do produkcji dodatków do

paliw odnawialnych włącznie z etanolem. Program pilotażowy E5 został wprowadzony w

wybranych miastach w 2010 roku, natomiast w 2015 roku rząd ogłosił zamiar rozszerzenia

mandatu do E10. złożony raport informuje również, że Ekwador będzie musiał znacznie

zwiększyć swoje moce produkcyjne bioetanolu celem osiągnięcia 10%-wego poziomu

mieszania. Szacuje się, że będzie potrzebnych około 314 mln litrów etanolu, aby przesunąć

krajową stopę mieszania ze standardu E5 na E10, nie wliczając w ten wolumen już

wyprodukowanych 83 mln litrów. W sprawozdaniu przyjęto, że aby osiągnąć ten cel kraj

ten będzie musiał nadal rozwijać swoją infrastrukturę etanolową, w tym znaczącą

ekspansję pól trzciny cukrowej, zdolności rafineryjnych i magazynowych, przyjmowanie

nowych technologii i praktyk zarządzania oraz tworzenie zachęt dla krajowego przemysłu

do zwiększenia produkcji.

W raporcie zostało wymienionych także kilka aktualnych barier w eksporcie etanolu do

Ekwadoru. Stwierdzono, że jeśli kraj zwiększył stopę mieszania w celu stworzenia bardziej

sprzyjającego otoczenia, aby uzupełnić swój krajowy przemysł etanolowy o zagraniczne

źródła, potencjalne bariery handlowe mogłyby obejmować obecne taryfy i podatki od

importu alkoholu, które uniemożliwiałyby pozyskiwanie etanolu z innych krajów. W

raporcie stwierdza się również, że sektor petrochemiczny w tym kraju mógłby otrzymać

wyższy mandat mieszania jako kosztowny w eksploatacji i jako substytut paliw

ropopochodnych, które stanowią rdzeń ich działalności.

Źródło: Ethanol Producer Magazine

„Wytycznych w sprawie pomocy państwa na

ochronę środowiska i cele związane z energią

w latach 2014-2020”, a także usuwają

wątpliwości interpretacyjne, prawne i

redakcyjne w różnych obszarach obecnej

ustawy. Nowe regulacje wpisują się również w

realizację celów wskazanych w dokumentach

strategicznych: Strategii na rzecz

Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowym

Planie Działania w zakresie energii ze źródeł

odnawialnych (KPD) oraz projekcie Polityki

Energetycznej Polski do roku 2030 (PEP

2030).

Zaproponowane zmiany w przepisach m.in.

wprowadzają nowe brzmienie

definicji: biomasy, biomasy pochodzenia

rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji

spalania biomasy, hybrydowej instalacji oze,

instalacji oze, małej instalacji, mikroinstalacji,

modernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej

ceny zakupu i toryfikatu (chodzi o

wysokoenergetyczne paliwo stałe).

Jeśli chodzi o rozwój biogazowni to zapewni on

lepsze zagospodarowanie odpadów

pochodzenia organicznego z oczyszczalni

ścieków i składowisk odpadów oraz produktów

ubocznych produkcji rolnej, a ponadto

przyczyni się do poprawy środowiska

naturalnego oraz jakości życia mieszkańców

dzięki dodatkowej redukcji odoru,

pochodzącego m.in. ze składowisk odpadów i

oczyszczalni ścieków.

Źródło: www.me.gov.pl
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Komunikat prasowy PSPO – przerób nasion rzepaku na olej w 2017 roku

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie oleju

przerobiły w 2017 roku łącznie 2,564 mln ton nasion rzepaku, co jest

drugim wynikiem w historii organizacji. Podkreślić również należy

bardzo niewielką różnicę w stosunku do rekordowego pod tym

względem 2015 roku, kiedy to Członkowie PSPO przerobili 2,6 mln

ton tego surowca przy znacznie wyższych wówczas zbiorach rzepaku

w Polsce. Wskazuje to, że zdecydowana większość zebranych nasion

została zakupiona przez krajowe tłocznie potwierdzając po raz kolejny duże znaczenie

branży olejarskiej dla krajowego rolnictwa i opłacalności uprawy rzepaku.

W porównaniu do 2016 roku przerób nasion rzepaku w zakładach skupionych w PSPO

wzrósł w 2017 roku o 106 tys. ton. Tradycyjnie już był on wyższy w drugiej połowie roku,

kiedy to wytłoczono ok. 56% wolumenu rzepaku, co wiąże się oczywiście z terminem zbiorów

nasion. Wraz ze wzrostem samego przerobu nastąpił proporcjonalny progres w produkcji

oleju. I tak, w przypadku oleju surowego jego produkcja wyniosła w 2017 roku 1084 tys. ton

i była wyższa w stosunku do roku 2016 o 30 tys. ton. Z kolei w przypadku oleju

rafinowanego Członkowie PSPO wyprodukowali go łącznie w ubiegłym roku 416 tys. ton, a

więc o 11 tys. ton więcej niż w 2016 roku.
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„Zarówno w ujęciu rocznym, jak i sezonowym dane przerobowe PSPO wskazują, że o

sytuacji w branży olejarskiej wprost decyduje krajowa podaż surowca, który nie musi

martwić się o efektywne zagospodarowanie i szukać zagranicznych rynków zbytu.

Ubiegłoroczne zbiory były znacznie lepsze niż te, które rozpoczynały sezon 2016/2017,

dzięki czemu mogliśmy zanotować wzrost przerobu nasion w drugiej połowie ubiegłego

roku. Jesteśmy silnie zespoleni z rolnikami, którzy dostarczają nam swoje zbiory i mam

nadzieję, że ten układ będzie tylko umacniał pozycję branży olejarskiej w przemyśle

spożywczym. Warto przy tej okazji podkreślić, że w procesie przerobu rzepaku, oprócz

oleju powstaje cenny produkt białkowy, który jest niezwykle istotny w osiągnięciu

poprawy krajowego bilansu białka. Uzysk śruty, bo o niej tutaj mowa, to ponad połowa

przerobionego rzepaku"

podsumował Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju
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„Gdyby nie problemy, jakie rolnicy mieli ze zbiorem

rzepaku w lipcu 2017, zapewne mielibyśmy jeszcze

więcej surowca na rynku, bo pierwsze zapowiedzi

szacunków były wręcz znakomite. Jednak nasze

dane pokazują, że niewielki, ale jednak, spadek

przerobu rzepaku w Polsce w sezonie 2015/2016 nie

stanowi trwałej tendencji rynkowej, co czego

absolutnie nie ma podstaw z perspektywy popytowej

w najbliższych latach kreowanych mocno przez

sektor biopaliw. Polski biodiesel to przede wszystkim

biodiesel właśnie z krajowego oleju rzepakowego,

który stanowi ponad 90% wszystkich surowców

wykorzystywanych na ten cel”

skomentował Radosław Stasiuk, Wiceprezes PSPO

„Za nami kolejny rok, który był trudny dla rolnictwa, jak również niezwykle intensywny pod

względem dyskusji o przyszłości branży biopaliw. Zarówno PSPO, jak i cała Koalicja Na

Rzecz Biopaliw, staraliśmy się aktywnie uczestniczyć w debacie rozgrywającej się tak na

szczeblu krajowym dotyczącym nowelizacji ustawy biopaliwowej, jak i tej ogólnoeuropejskiej

odnoszącej się do projektu nowej dyrektywy REDII, jaka ma obwiązywać od 2021 roku,

podkreślając istotność sektora olejarskiego i uprawy rzepaku na cele paliwowe dla rolnictwa

i rozwoju obszarów wiejskich. Dane PSPO dotyczące przerobu nasion i produkcji rzepaku

pokazują, że nie jest to niszowa dziedzina w Polsce, a ważna część naszej gospodarki, która

zasługuje na uwagę, w szczególności wobec niemal pewnego uszczuplenia budżetu na

Wspólną Politykę Rolną UE w kolejnej perspektywie finansowej UE”

podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

Stowarzyszenie Paliw Odnawialnych (The Renewable Fuels Association) ogłosiło wyniki

badań prowadzonych przez Departament Energii, z których wynika, że paliwa

wysokooktanowe oparte na etanolu mogą zapewnić znaczną poprawę zużycia paliwa i

redukcję emisji w połączeniu ze zoptymalizowanymi silnikami spalinowymi.

Na poprawę wydajności silnika i zmniejszenie emisji?- ETANOL!

Badanie wykazało, że paliwa alkoholowe, w tym etanol,

oferują wiele pożądanych właściwości, które pomogą

osiągnąć cele związane z większą oszczędnością paliwa i

niższymi emisjami. „Jak pokazują nowe badania DOE,

bioetanol jest fenomenalnym źródłem oktanu dla

wysokooktanowych mieszanek paliwowych. Unikalne cechy

bioetanolu - w tym wysoka wrażliwość na oktan i ciepło
parowania - sprawiają, że jest on bardzo atrakcyjnym składnikiem mieszanek paliw

przyszłości o wysokiej liczbie oktanowej”- powiedział Bob Dinneen, prezes i dyrektor

generalny RFA. "Zdecydowanie zachęcamy Agencję Ochrony Środowiska, aby zapoznała się

z tymi badaniami po zakończeniu ostatecznego określenia przeglądu średniookresowego w

zakresie oszczędności paliwa i norm GHG na lata 2022-2025. Łączenie zaawansowanych

technologii silników spalinowych z wysokooktanowymi paliwami o niskiej zawartości węgla,

takimi jak E25 lub E30, byłoby najtańszym sposobem na spełnienie coraz bardziej

rygorystycznych wymogów dotyczących emisji gazów cieplarnianych i zużycia paliwa w

2025 r. i później.”

Źródło: ePURE
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Aktualne nowości przedstawione rolnikom na Polagra-Premiery

W dniach 18-21 stycznia po raz kolejny na terenie obiektów Międzynarodowych Targów

Poznańskich odbyły się targi rolnicze Polagra-Premiery. Rolnicy przybyli do Poznania z

praktycznie każdego rejonu Polski, przy czym nie brakowało także zwiedzających z

zagranicy. Tegoroczne targi zostały podzielone na trzy bloki: technika (zaprezentowane

zostały maszyny, urządzenia, osprzęt oraz akcesoria), uprawa (nawozy oraz nasiona), a także

sprzęt i artykuły hodowlane. Nie zabrakło także sektorów z produktami regionalnymi

polskich producentów. Podczas targów zostało zaprezentowane wiele maszyn, począwszy od

uprawy a kończąc na zbiorze płodów rolnych. Wielu producentów przedstawiło maszyny do

uprawy bezorkowej, które w ostatnim czasie są coraz bardziej popularne. Dużym

zainteresowaniem cieszyła się maszyna do zbierania kamieni, między innymi przez to, że

została wykonana w Polsce. Liczną grupę stanowiły ciągniki rolnicze, w tym te wyposażone

w systemy nawigacji, niezbędne w rolnictwie precyzyjnym. Podczas imprezy można było

zapoznać się bardzo szeroką ofertą nowoczesnych rozwiązań do rolnictwa precyzyjnego,

które coraz częściej stosowane są przez rolników. W ofercie producentów były między innymi

systemy sterowania maszyn, drony oraz programy do zarządzania gospodarstwem. Oprócz

sprzętu w czasie odbywania się targów odbywały się liczne konferencje, wykłady szkolenia, a

także fora producentów roślin, między innymi rzepaku i roślin białkowych oraz zbóż.

Podczas imprezy zostały wręczone Złote Medale targów w kategorii maszyny rolnicze oraz

odmiany roślin uprawnych. Tego typy imprezy to dobra okazja dla rolników, aby móc

zapoznać się z nowościami, które w przyszłości mogą zawitać do gospodarstw.

Źródło: agropolska.pl

Będzie postępowanie antysubsydyjne

W dniu 31 stycznia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w

związku z realizacją wspólnej polityki handlowej, a dokładniej realizacją

polityki konkurencji, wydano oficjalną informację o wszczęciu

postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu biodiesla

pochodzącego z Argentyny. Ogłoszono również, że w związku

postępowaniem wytypowane zostały trzy firmy z całej Unii Europejskiej,

które będą objęte szczegółową analizą Komisji Europejskiej. Do takiego

rodzaju kontroli wyrywkowej, jako tzw. producenci eksportujący, zostali

wytypowani Masol Iberia Biofuel S.L.U. z Hiszpani, Saipol z Francj i

polska firma Bioagra- OIL S.A.
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Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, Square Commodities

Porównanie notowań rynkowych z 2017 i 2016 roku

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2016 694 680 666 658 670 704 720 641 649 565 588 612

2017 642 644 660 676 696 711 715 738 725 614 611 607

300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

zł
/t
o
n
ę

Kukurydza

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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Zaproszenia na najbliższe wydarzenia

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w

warsztatach pt. „Skuteczne metody

rozwiązywania sporów podatkowych”.

Celem warsztatów jest zaprezentowanie niekonwencjonalnych metod rozwiązywania

sporów podatkowych, które Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi s.c. mieli okazję

wykorzystać w swojej praktyce ostatnich kilkunastu lat. Doświadczenia te pokazują, że

samo przejście formalnej drogi instancyjnej nie jest wystarczające dla zabezpieczenia

pozycji podatnika tj. pozytywnego zakończenia danego sporu. Stąd też pojawia się

konieczność wykorzystania szeregu niestandardowych instrumentów, już od początku

sporu podatkowego. Część z nich może okazać się dla Państwa przydatna. Doświadczenia

Doradców dotyczą wszystkich etapów postępowań (od czynności sprawdzających pod

skargę kasacyjną) oraz różnych organów podatkowych i celnych począwszy od dawnych

urzędów skarbowych i celnych a kończąc na sądach administracyjnych.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. w godzinach 10:00-13:00 w Warszawie

w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37. Ze względu na określoną ilość

miejsc prosimy o zgłaszanie swojego udziału do dnia 7 marca 2018 r. na adres:

achwedkowska@parulski.com

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI Spotkaniu Branży Paliwowej Polski Rynek Biopaliw

planowanych w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu. Wydarzenie zostało objęte

przez Izbę Patronatem Merytorycznym.

Już po raz jedenasty przedstawiciele firm z sektora polskiego rynku biopaliw i

biokomponentów spotkają się na konferencji branżowej, organizowanej przez Information

Market S.A. W tym roku zapraszamy do hotelu Mercure Wrocław Centrum, usytuowanego

w samym sercu stolicy Dolnego Śląska.

Spotkania Branży Biopaliw to doskonała okazja do rozmów i budowania relacji

biznesowych w gronie firm, znajdujących się w ścisłej czołówce podmiotów działających w

tym sektorze gospodarki. Licznym kontaktom sprzyja zarówno atmosfera bankietu

organizowanego na rozpoczęcie - wieczorem 18 kwietnia 2018 - jak i część konferencyjna,

która zaplanowana jest na czwartek 19 kwietnia 2018 r.

Prelekcje i wystąpienia ekspertów dotyczyć będą aktualnych tematów, istotnych dla

prowadzenia biznesu i rozwoju różnych sektorów szeroko rozumianej branży 'bio'. Wśród

zagadnień są m.in nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach, wpływ zniesienia

cła na import z Ameryki Południowej na opłacalność krajowej produkcji estrów, czy realne

możliwości rozwoju nowych technologii, jak instalacje HVO. Pojawią się również aktualne

interpretacje dotyczące przepisów podatkowych w zakresie obowiązujących stawek VAT na

produkty biopaliwowe czy komponenty do ich produkcji, omówione będzie też nowe

rozwiązanie dla firm, czyli mechanizmu podzielonej płatności – split payment.

mailto:achwedkowska@parulski.com
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Krajowa Izba Biopaliw to działająca od 2003 r.

organizacja branżowa zrzeszająca i reprezentująca

sektor wytwórczy biopaliw i biokomponentów.

Priorytetowym celem działalności KIB jest podniesienie

konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez

Główne cele Krajowej Izby Biopaliw to:

✓ Koncentracja działań na podnoszeniu

zdolności firm do sprostania konkurencji w

warunkach rynku globalnego – Unii

Europejskiego.

✓ Powiększanie zdolności przedsiębiorstw do

absorpcji innowacji i wyników programów

badawczych oraz działania na rzecz poprawy

współpracy technologicznej pomiędzy

firmami a instytucjami badawczymi.

Kurier BiopaliwowY

miesięcznik Krajowej Izby Biopaliw

Redakcja: Oliwia Dominikowska

oliwia.dominikowska@kib.pl

tel. 22 436 06 11

ul. Grzybowska 2 lok. 49

00-131 Warszawa

Zdjęcia: pixabay.com, materiały organizatorów 

imprez, materiały własne

wspomaganie ich efektywnego funkcjonowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

Zapraszamy na stronę internetową KIB: www.kib.pl

Izba, jako patronat branżowy pragnie w imieniu Europejskiego

Centrum Biznesu zaprosić Państwa do udziału w VI edycji

Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2018,

który odbędzie się w Gdańsku w Europejskim Centrum

Solidarności w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. Temat przewodni

najbliższej edycji Szczytu brzmi: „Energetyka dla gospodarki –

gospodarka dla energetyki”. Dyrektor KIB będzie

uczestniczył w przedmiotowym wydarzeniu w charakterze

prelegenta.
Już po raz szósty Europejskie

Centrum Biznesu pragnie zaprosić

czołowych przedstawicieli świata

polityki, gospodarki, nauki i

biznesu na Ogólnopolski Szczyt

Energetyczny do Gdańska. Podczas

najbliższej edycji Szczytu wśród

poruszanych zagadnień odniesiemy

się do reorganizacji polskiego rynku

energii jako konsekwencji polityki
surowcowej Państwa. Rewitalizacja narodowego potencjału gospodarczego jest priorytetem

polityki Rządu oraz poszczególnych resortów, a tym samym tematem zapewniającym niezwykle

ciekawą i inspirującą dyskusję. Uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, pewność

zaopatrzenia w surowce, stabilność relacji międzynarodowych to tematy przewodnie, które

zostaną poruszone w poszczególnych panelach. Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane

elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego,

chemicznego i infrastruktury nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom w celu

wyłonienia laureata nagrody Fale Innowacji. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny to nie tylko

możliwość wymiany doświadczeń, ale także poznania nowych trendów w energetyce,

innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przemyśle oraz rozwiązań służących

zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Podczas Szczytu ponownie zostaną wręczone

statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki” nagrody, którą otrzymują osoby, firmy, instytucje lub

samorządy za działania, które w sposób szczególny przyczyniły się w ostatnim czasie do rozwoju

polskiej energetyki.


