Pomoc sektorowa
Jest to pomoc publiczna udzielana wyłącznie przedsiębiorcom z konkretnego sektora
gospodarczego (np. z sektora transportu), jak również w sektorach wrażliwych: przemysł
węglowy, hutnictwo żelaza i stali, przemysł stoczniowy. Do pomocy publicznej udzielanej w
tych sektorach, z uwagi na ich specyficzny charakter, występujące problemy dotyczące np.
nadwyżki mocy produkcyjnych, kapitałochłonnego charakteru inwestycji, stosuje się często
odmienne, bardziej restrykcyjne zasady udzielania pomocy publicznej niż zasady ogólne.
W praktyce gminnej największe zastosowanie ma pomoc w sektorze rolnictwa, w sektorze
rybołówstwa oraz w sektorze transportu.
1. Pomoc w sektorze rolnictwa
Sektor rolnictwa obejmuje produkcję podstawową, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu
artykułów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu UE.
Artykuły rolne to przede wszystkim zwierzęta żywe, mięso, przetwory mięsne, rośliny, w
tym warzywa, owoce, zboża, ponadto niektóre alkohole, ocet, cukier.
Produkcja podstawowa artykułów rolnych oznacza ich uprawę, chów lub hodowlę, jak
również czynności wykonywane w gospodarstwach, niezbędne do przygotowania produktu
do pierwszej sprzedaży oraz pierwszą sprzedaż przez producenta surowców na rzecz
podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem.
Przetwarzanie artykułów rolnych oznacza czynności wykonywane na produkcie rolnym, w
wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności
wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych
lub roślinnych do pierwszej sprzedaży.
Wprowadzanie do obrotu produktów rolnych oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w
celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania
produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta podstawowego na
rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności
przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży.
W sektorze produkcji rolnej może być udzielana pomoc de minimis, na podstawie
rozporządzenia 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. Wielkość pomocy przyznana określonemu beneficjentowi nie może przekroczyć
15.000 euro brutto w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat
podatkowych.
W sektorze przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych pomoc de minimis
udzielana jest na podstawie rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis. Wielkość pomocy przyznana określonemu beneficjentowi nie może

przekroczyć 200.000 euro brutto w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich
lat podatkowych.
1.1. Pomoc publiczna w zakresie ulg i zwolnień podatkowych
Zwolnienia i ulgi przyznawane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 13 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381) stanowią pomoc
publiczną w rolnictwie, jednak ustawa ta nie wskazuje konkretnej kategorii pomocy. Oznacza
to, że mogą być co do zasady, udzielane jako pomoc de minimis w rolnictwie.
Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym dotyczą:
1) gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie
już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w
drodze umowy sprzedaży,
b) będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe
zagospodarowanie,
2) gruntów gospodarstw rolnych powstałych z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat,
licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania,
3) inwestycji z tytułu wydatków poniesionych na:
a) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i
utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
b) zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia
gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł
energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Od dnia 1 stycznia 2014 r. ulgi w podatku rolnym udzielne na podstawie przepisów art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym z tytułu nabycia użytków rolnych
są stosowane w formule pomocy de minimis zgodnej z rozporządzeniem Komisji 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.
1.2. Zwrot podatku akcyzowego
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Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o
zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) jest pomocą udzielaną na podstawie
programu pomocowego o numerze SA.37729. Pomoc publiczna w wyżej wymienionej formie
jest zgodna z przepisami unijnymi, w tym z: Wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie
pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–
2020 oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27.10.2003 r. w sprawie restrukturyzacji
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ramowych
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2. Pomoc w sektorze rybołówstwa
Sektor rybołówstwa obejmuje produkcję (poławianie), przetwarzanie i wprowadzanie do na
rynek produktów rybołówstwa, przy czym przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu oznacza
wszelkie czynności, w tym składowanie, przetwarzanie, produkcję i dystrybucję, od chwili
wyładunku lub odłowu, aż do etapu końcowego.
Produkty rybołówstwa to produkty pochodzące z połowów w morzu bądź na wodach
śródlądowych oraz produkty akwakultury wymienione w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr
104/2000 z 17.12.1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i
akwakultury. Akwakultura zaś jest działalnością w zakresie chowu i hodowli wybranych
rodzajów organizmów wodnych, głównie zwierzęcych w naturalnych lub sztucznych
zbiornikach wodnych.
Dla sektora rybołówstwa obowiązuje Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L
190 z 28.06.2014). Wielkość pomocy de minimis przyznana określonemu beneficjentowi
działającemu w tym sektorze nie może przekroczyć 30 000 euro brutto w okresie trzech lat
danego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych.
3. Pomoc w sektorze transportu
W praktyce gminnej najczęściej spotykanymi kategoriami pomocy w sektorze transportu są:
pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 18.12.2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz
pomoc udzielana gminnym przedsiębiorstwom transportowym, która stanowi rekompensatę za
świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym, zgodnie z przepisami
Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r.
dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. UE L 315 z

3.12.2007 r., str.1).
Pomoc przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie transportu drogowego
uważana jest za pomoc szczególnie zakłócającą konkurencję, ponieważ w sektorze tym działa
wiele małych podmiotów i nawet niewielka kwota pomocy udzielona jednemu z nich może
wpłynąć niekorzystnie na pozycję konkurencyjną jego rywali. Dlatego też unijne akty prawa
określające warunki dopuszczalności pomocy przewidują bardziej restrykcyjne zasady
udzielania pomocy dla przedsiębiorstw sektora transportowego. Rozporządzenie Komisji
(UE) Nr 1407/2013 przewiduje niższy pułap dla sektora drogowego transportu towarów, tj.
100 tys.euro w okresie danego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat, podczas
gdy ogólny limit pomocy de minimis wynosi 200 tys.euro. Ponadto nie jest możliwe
uzyskanie pomocy regionalnej na działalność w sektorze transportu.

