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Montaż instalacji opierają-
cych się na odnawialnych 
źródłach energii to dziś 
standard. Aby zmniejszyć 
koszt inwestycji, skorzy-
stajmy z do� nansowania, 
jakie oferuje nam rząd oraz 
Unia Europejska.

JUSTYNA LESIUK-KLUJEWSKA

Dofi nansowanie może 
przyjąć różne formy. Może to 
być pożyczka, którą po latach 
trzeba będzie zwrócić, albo 
pomoc bezzwrotna. Wyróż-
niamy też dofi nansowania 
oferowane przez instytucje 
rządowe lub samorządowe 
oraz instytucje prywatne (ni-
skooprocentowane kredyty, 
oferowane przez banki). Waż-
nym czynnikiem, dzięki które-
mu można liczyć na mnogość 
programów fi nansowania jest 
Unia Europejska.

Mój Prąd 

Ministerstwo Energii we 
współpracy Ministerstwem 
Środowiska przygotowało 
ogłoszony 23 lipca program 
dofi nansowania instalacji fo-
towoltaicznych w Polsce „Mój 
Prąd”. Głównym jego celem 
jest zwiększenie produkcji 
energii z mikroźródeł fotowol-
taicznych, a jego budżet to 1 
mld złotych. – Dofi nansowa-
nie obejmuje do 50 procent 
kosztów instalacji i wynosi nie 
więcej niż 5000 zł. Wsparciem 
mogą zostać objęte instalacje 
o 2-10 kW mocy zainstalowa-
nej. Program skierowany jest 
do gospodarstw domowych. 
Termin ogłoszenia naboru 
i początek przyjmowania wnio-
sków planowany jest na prze-
łom sierpnia i września 2019 
roku. Będzie prowadzony przez 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej NFOŚiGW – wyjaśnia Kamil 
Knapik z fi rmy Synteza, oddział 
w Łukowie. Jeżeli wniosko-

dawca otrzymał dofi nansowa-
nie lub jest w trakcie realizacji 
inwestycji w ramach innego 
programu, nie może ubiegać 
się o ponowne wsparcie w ra-
mach programu „Mój Prąd”. 
Instalacja PV obejmuje panele 
fotowoltaiczne z niezbędnym 
oprzyrządowaniem. Benefi -
cjentem programu jest osoba 
fi zyczna, która jest stroną umo-
wy przyłączeniowej. Wnioski 
o dofi nansowanie składane 
będą w formie papierowej. 
Można je przesłać np. pocztą, 
kurierem lub złożyć osobiście 
w NFOŚiGW. Kwalifi kowane 
będą koszty poniesione od 
23 sierpnia (datą poniesienia 
wydatku jest data opłacenia 
faktury). Projekt nie może zo-
stać zakończony (instalacja 
przyłączona przez OSD) przed 
ogłoszeniem naboru, nato-
miast musi być zakończony na 
moment składania wniosku 

o dofi nansowanie. Wnioski 
mogą być składane po zaku-
pie i montażu instalacji PV, 
podpisaniu umowy dwustron-
nej z dystrybutorem energii 
i montażu licznika dwukierun-
kowego (co jest równoznaczne 
z zakończeniem inwestycji). Do 
wniosku o dofi nansowanie na-
leży załączyć: fakturę za zakup 
i montaż instalacji PV, dowód 
zapłaty faktury, dokument po-
twierdzający instalację licznika 
wraz z danymi identyfi kacyj-
nymi konkretnej umowy kom-
pleksowej (wzór dokumentu 
zostanie opublikowany wraz 
z ogłoszeniem naboru na stro-
nach NFOŚiGW). Dofi nansowa-
nie może być udzielone jedynie 
na nowe urządzenia (wyprodu-
kowane nie później niż 24 mie-
siące przed instalacją).

Ulga 
termomodernizacyjna

Zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Inwestycji i Roz-
woju z 29 grudnia 2018 r., od 
1 stycznia osoby fi zyczne od 
podstawy podatku dochodo-
wego będą mogły odliczyć 
wydatki poniesione m.in. na 
ogniwa fotowoltaiczne wraz 
z osprzętem, a także ich mon-
taż. – Odliczenie nie może 
przekroczyć kwoty 53 tys. zł, 

a kwota odliczenia nieznaj-
dująca pokrycia w rocznym 
dochodzie podatnika będzie 
podlegać odliczeniu w kolej-
nych latach, nie dłużej jednak 
niż przez 6 lat, licząc od końca 
roku podatkowego, w którym 
poniesiono pierwszy wydatek. 
Podatek może zostać odliczo-
ny zarówno, gdy rozliczamy 
się według skali podatkowej 
(przy stawce 18 procent i 32 
procent), jak i według podatku 
liniowego czy ryczałtu – mówi 
Knapik. Długo wyczekiwane 
rozporządzenie nazywane 
przez media ulgą termomo-
dernizacyjną, mimo wielu 
zmian w trakcie procesu legi-
slacyjnego pozwala również 
odliczyć koszt termomoderni-
zacji budynku wraz z materia-
łami budowlanymi, wymianę 
źródła ogrzewania (nie tylko 
pieca, ale również montaż 
pompy ciepła), a także wszyst-
kie usługi związane z urucho-
mieniem i termomodernizacją 
budynku – montaż, demontaż, 
uruchomienie oraz regulację 
urządzeń oraz równoważenie 
hydrauliczne instalacji.

Ulga inwestycyjna

Hodowca lub rolnik, któ-
ry poniósł wydatki na prze-
budowę i unowocześnienie 

budynków, w tym budowę 
instalacji fotowoltaicznej, ma 
prawo skorzystać z 25-pro-
centowej ulgi inwestycyjnej 
i obniżyć swój podatek rolny 
do zapłaty. Ulga przysługuje 
podatnikom podatku rolne-
go m.in. osobom fi zycznym, 
osobom prawnym, jednost-
kom organizacyjnym, w tym 
spółkom nieposiadającym 
osobowości prawnej, które 
są właścicielami gruntów, ich 
posiadaczami samoistnymi, 
użytkownikami wieczystymi 
i posiadaczami gruntów, sta-
nowiących własność Skar-

bu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Banki wspierają odnawialne 
źródła energii, przygotowując 
dla swoich klientów kredyty 
z niskim oprocentowaniem, 
dzięki czemu instalację foto-
woltaiczą możemy mieć w ce-
nie miesięcznego rachunku 
za prąd. Po więcej informacji 
zachęcamy do kontaktu z fi r-
mami zajmującymi się sprze-
dażą instalacji i organizują 
bezpłatne audyty energetycz-
ne. Jedną z nich jest Synte-
zaOZE z Lublina, kontakt 533 
374 950.

Mikroinstalacje z do� nansowaniem
Aby zmniejszyć koszt zakupu i 
montażu instalacji fotowoltaicz-
nej, skorzystajmy z do� nansowa-
nia, jakie oferuje nam rząd oraz 
Unia Europejska
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Do 6 września można 
jeszcze aplikować na stano-
wisko młodszego specjali-
sty Służby Celno-Skarbowej 
w delegaturze w Białej Pod-
laskiej. 

By móc wziąć udział 
w rekrutacji należy dostar-
czyć m.in. kwestionariusz 
osobowy oraz podanie. 
Kandydaci będą musieli 
wykazać się wiedzą pod-
czas rozwiązywaniu testu 
oraz sprawnością fi zyczną. 
Czekają na nich również 
test psychologiczny i roz-
mowa kwalifi kacyjna. Ci, 
którym się poszczęści, będą 
kontrolować podróżnych, 
wszczynali postępowania 
w sprawach o przestępstwa 
skarbowe, nakładali grzywy 

itp. Najpierw czeka ich jed-
nak służba przygotowawcza. 
Kandydaci muszą mieć co 
najmniej średnie wykształ-
cenie. Do obsadzenia jest 11 
wakatów.
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Zostań celnikiem
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