Linia kredytowa nMR - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych
przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia
Przeznaczenie kredytu, cel inwestycji

Warunki kredytowania

Zakup lub modernizacja ( budowa, przebudowa , remont połączony
z modernizacją) budynków lub budowli służących do produkcji
rolnej tj. przechowywania, magazynowania, przygotowywania
produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej,
wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi. W ramach takiej inwestycji możliwy jest
zakup i montaż instalacji technicznej, wyposażenia a także
rozbiórka (jeżeli jest konieczna) i utylizacja

materiałów

szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
Zakup lub instalacja maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do
prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania,
przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży tj. sprzętu do
uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki
rolnicze,

przyczepy

przygotowywania,

rolnicze,

maszyny

przechowywania,

lub

urządzenia

czyszczenia,

do

sortowania,

Zakup maszyn lub urządzenia do przygotowywania lub składowania
pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia zwierząt i zadawania pasz,

przyznanie kredytu nie ukończyły 40
roku życia Jeżeli o kredyt ubiegają się
małżonkowie, pomiędzy którymi
istnieje wspólność majątkowa,
przynajmniej jedno z nich musi
spełniać warunek nie ukończenia 40
roku życia. Wymagane jest by

kredytobiorcy posiadali wykształcenie
rolnicze lub mieli udokumentowany 3letni okres pracy w gospodarstwie
rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej o kierunku zgodnym z
działalnością, na którą zostanie

się o kredyt mogą być rencistami, o ile
prawo do renty ustalone zostało z
tytułu innego niż niezdolność do pracy

urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka.
Zakup użytków rolnych oraz zakładanie lub wyposażanie sadów lub
plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych. Zakup
wyposażenia pastwisk, wybiegów dla zwierząt (budowa wiat i

lub z tytułu częściowej niezdolności do
pracy na podstawie przepisów innych
niż przepisy o ubezpieczeniu
społecznym rolników. O kredyt nie

grodzenie pastwisk).
Budowa ujęć wody w gospodarstwie a także zakup i instalacja
urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania

Zakup, budowa budynków lub budowli oraz instalowanie maszyn

lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie
zwierząt,

w

mogą ubiegać się emeryci.
W gospodarstwie rolnym kwota
kredytu nie może być wyższa od 80%

wody, lub do nawodnień ciśnieniowych.

utrzymania

które w dniu złożenia wniosku o

przeznaczony kredyt. Osoby starające

kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych.

warunków

Kredyt jest przeznaczony dla osób,

tym

do

wartości nakładów inwestycyjnych i
wynosić więcej niż 4 mln zł.

składowanie, W dziale specjalnym produkcji

oczyszczanie lub separowanie odchodów zwierzęcych lub odpadów. rolnej kwota kredytu nie może
Zakup lub budowa budynków, budowli lub zakup i instalacja przekroczyć 70% wartości nakładów

maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8
warunków

utrzymania

zwierząt,

w

tym

do

składowania, mln zł.

oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów,
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Kredyt może zostać udzielony

maksymalnie na 15 lat okres karencji

mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej.

Zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji w spłacie kapitału nie może być
prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i dłuższy jak 2 lata.
podczyszczalni ścieków. Zakup urządzeń do pozyskiwania energii
odnawialnej lub utwardzanie placów manewrowych, wykonanie

będący podatnikiem podatku od

melioracji szczegółowych.
Zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do

Zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego lub działu

i

pomniejszoną o podatek od towarów i
usług VAT.

specjalnego produkcji rolnej.
komputerów

towarów i usług VAT, przy rozliczaniu
kredytu uwzględnia się wartość faktur

produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Zakup

Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot

oprogramowań

służących

ułatwieniu W przypadku rolników objętych

prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych.

zryczałtowanym systemem zwrotu

Koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem podatku VAT, przy rozliczaniu
i realizacją inwestycji i które nie przekraczają 12% kwoty kredytu, kredytu uwzględnia się wartość faktury
obejmujące przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji, brutto.
opłaty za patenty lub licencje, koszty nadzoru urbanistycznego,
architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. Do kosztów
materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji można zaliczyć koszty
najmu transportu do miejsca realizacji inwestycji w wysokości 2% ich

wartości.

Wkład własny może być finansowany

ze środków premii dla młodych

rolników uzyskanej w ramach działania
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”
objętego PROW na lata 2007-2013.

Kredyt może zostać udzielony na inwestycje, które pozwalają na
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i

osiągnięcie następujących celów:
• zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do

redyskontowej weksli przyjmowanych

wymagań rynku,
• poprawa

warunków

nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy

w

zakresie

wymagań

dotyczących

od

banków

do

redyskonta

przez

Narodowy Bank Polski w stosunku

dobrostanu zwierząt,
• poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na
zmniejszeniu kosztów wytwarzania ,

rocznym. Należne bankowi odsetki
płacone są przez:

• utrzymanie lub poprawa warunków w zakresie wymagań • kredytobiorcę w wysokości 0,4
powyższego oprocentowania, nie
dotyczących ochrony środowiska,
mniej jednak niż 3%,
• poprawa jakości i promocja produktów rolnych ,
• Agencję - w pozostałej części.
• poprawa struktury agrarnej,
• poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów
pracy,
• tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych ,
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Aktualne oprocentowanie kredytu
(przy stopie kredytu redyskontowego
4,5 %) wynosi 3%.

Linia kredytowa nIP - Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach
specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub
udziałów
Przeznaczenie kredytu

Warunki kredytowania

Z linii kredytowej nIP można zrealizować takie same
inwestycje jak kredytu z linii nMR.

Kredyt ten jest dostępny dla osób powyżej
40 roku życia i nie osiągnęły wieku

Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji w

emerytalnego

rolnictwie lub przetwórstwie produktów rolnych oraz na
zakup akcji lub udziałów, które pozwalają na osiągnięcie

W gospodarstwie rolnym kwota kredytu nie

następujących celów:

może być wyższa od 80% wartości nakładów

• zwiększenie

oferty

towarowej

oraz

lepsze inwestycyjnych i wynosić więcej niż 4 mln zł.

jej

dostosowanie do wymagań rynku,

W dziale specjalnym produkcji rolnej kwota

• poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących kredytu nie może przekroczyć 70% wartości
dobrostanu zwierząt,
nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż
• poprawa

efektywności

produkcji

polegająca

w 8 mln zł,

szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania ,
• utrzymanie

lub

poprawa

warunków

w

wymagań dotyczących ochrony środowiska ,

zakresie

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na
8 lat

okres karencji w spłacie kapitału nie

• poprawa jakości i promocja produktów rolnych ,

może być dłuższy jak 2 lata.

• poprawa struktury agrarnej ,

Wkład własny może być finansowany ze

• poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie środków premii dla młodych rolników
uzyskanej w ramach działania „Ułatwianie
zasobów pracy,
• tworzenie

bazy

surowcowej

upraw

energetycznych,

roślin startu młodym rolnikom” objętego PROW na
lata 2007-2013

• wzmocnienie pozycji producentów rolnych na rynku Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot będący
produktów rolnych,
podatnikiem podatku od towarów i usług VAT,
• poprawa

proces

rolnych przy rozliczaniu kredytu uwzględnia się
prywatyzacji wartość faktury pomniejszoną o podatek od

jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

towarów i usług VAT. Wartość podatku VAT

poprzez

konkurencyjności
włączenie

ich

producentów
w

należy

wówczas

inwestycji

wyłączyć

finansowanej

z

wartości

kredytem.

W

przypadku rolników objętych zryczałtowanym
systemem

zwrotu

podatku

VAT,

przy

rozliczaniu kredytu uwzględnia się wartość
faktury brutto. Oprocentowanie kredytu jest
zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5
stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od
banków do redyskonta przez Narodowy Bank
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Polski w stosunku rocznym. Należne bankowi
odsetki, płacone są przez:
• kredytobiorcę w wysokości 0,4 powyższego
oprocentowania, nie mniej jednak niż 3%,
• Agencję - w pozostałej części.
Aktualne oprocentowanie kredytu (przy
stopie kredytu redyskontowego 4,5 %)
wynosi 3%.

Linia kredytowa nKZ - kredyty na zakup użytków rolnych
Przeznaczenie kredytu

Warunki kredytowania

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie

Kwota kredytu nie może być wyższa

od 80%

zakupu użytków rolnych w celu:

wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej

• utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o niż 1,5 mln zł
powierzchni nie mniejszej od ogłoszonej na Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat
podstawie przepisów o płatnościach w ramach okres karencji w spłacie kapitału nie może być
systemów

wsparcia

bezpośredniego

średniej dłuższy jak 2 lata .

powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach
rolnych w danym województwie i nie większej niż
300 ha użytków rolnych,

Wkład własny obejmuje wyłącznie nakłady związane
z inwestycją realizowaną w oparciu o kredyt, w tym
nie wymienione w rozdziale I danej linii kredytowej.

• powiększenia gospodarstwa rolnego mającego Oceny wkładu własnego kredytobiorcy dokonuje bank
powierzchnię ogólną co najmniej 1 ha lub na podstawie dokumentów przedłożonych przez
powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż 1 inwestora przed podpisaniem umowy kredytu.
ha przeliczeniowy, obliczoną według zasad Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może
stosowanych przy naliczaniu podatku rolnego, do wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli
powierzchni nie mniejszej od ogłoszonej na przyjmowanych od banków do redyskonta przez
podstawie przepisów o płatnościach w ramach Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym. Należne
systemów

wsparcia

bezpośredniego

średniej bankowi odsetki, płacone są przez:

powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach
• kredytobiorcę w wysokości 0,4 powyższego

rolnych w danym województwie i nie większej niż

oprocentowania, nie mniej jednak niż 3%,

300 ha użytków rolnych.

• Agencję - w pozostałej części.

Kredyt może zostać udzielony na realizację
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Aktualne oprocentowanie kredytu (przy stopie
kredytu redyskontowego 4,5 %) wynosi 3%.

inwestycji mających na celu poprawę
struktury agrarnej.

Linia kredytowa nNT - kredyty na wdrożenie nowych technologii produkcji w rolnictwie
zapewniających wysoką jakość produktu
Przeznaczenie kredytu

Warunki kredytowania

Z linii kredytowej nNT można zrealizować takie same

Kredyt

może

zostać

udzielony

maksymalnie na 15 lat okres karencji

inwestycje jak z linii kredytowej nMR oraz nIP

Kredyt może zostać udzielony pod warunkiem, że realizowana
inwestycja związana jest z wprowadzaniem nowych technologii

w spłacie kapitału nie może być dłuższy
jak 3 lata.

produkcji zwierzęcej roślinnej zapewniających wysoką jakość

Jeżeli

produktu

będący

w porównaniu do technologii stosowanych już w gospodarstwie, z

towarów i usług VAT, przy rozliczaniu

uwzględnieniem:

kredytu na realizację inwestycji w

kredytobiorcą

1) nowe technologie w zakresie produkcji zwierzęcej muszą rolnictwie

podatnikiem

uwzględnia

jest

podmiot

podatku

się

od

wartość

zapewniać warunki utrzymywania zwierząt zgodne z przepisami faktury pomniejszoną o podatek od
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego towarów i usług VAT. Wartość podatku
2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy VAT należy wówczas wyłączyć z
utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których wartości

inwestycji

normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej kredytem.

W

(Dz. U. Nr 56, poz. 344 ze zm.),

finansowanej

przypadku

rolników

objętych zryczałtowanym systemem

zapewniać zwrotu podatku VAT, przy rozliczaniu
zwierzętom gospodarskim wyższe standardy lub bardziej korzystne kredytu uwzględnia się wartość
2)

nowe

owe

technologie

produkcji

powinny

parametry, przyczyniając się do pozyskiwania produktów o faktury brutto.
wyższej jakości,

Wkład własny może być finansowany

3) za nową technologię można uznać każdy zakup nowej maszyny ze

środków

premii

dla

młodych

czy urządzenia technicznego do produkcji rolniczej, który rolników uzyskanej w ramach działania
udoskonala prace rolnika czy poprawia przebieg procesu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
technologicznego.

objętego PROW na lata 2007-2013.

Podmioty realizujące inwestycje związane z wprowadzaniem

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i
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Nowych Technologii Produkcji zwierzęcej i roślinnej

nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy

Zapewniających wysoką jakość produktu przy udziale kredytu z

redyskontowej weksli przyjmowanych

linii nNT zobowiązane są po zrealizowaniu inwestycji, w ciągu

od

30 dni kalendarzowych o wytworzenia produktu do zwrócenia się

Narodowy Bank Polski w stosunku

Do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

rocznym. Należne bankowi odsetki

a w przypadku pasz do Krajowego Laboratorium Pasz Instytutu

płacone są przez:

Zootechniki – PIB, z wnioskiem przeprowadzenie oceny jakości
handlowej. Wydane zaświadczenie lub pisemne stanowisko ww.
instytucji, stwierdzające, że nie posiadają one kompetencji do

oceny jakości produktu, którego dotyczyła inwestycja realizowana
Przy udziale kredytu z linii nNT, kredytobiorca zobowiązany jest

banków

do

• kredytobiorcę
powyższego

redyskonta

w

przez

wysokości

oprocentowania,

0,4
nie

mniej jednak niż 3%,
• Agencję - w pozostałej części.

Złożyć w banku w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego
Aktualne oprocentowanie kredytu

wydania.
Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji, które

4,5 %) wynosi 3%.

pozwalają na osiągnięcie następujących celów:
• zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do
wymagań rynku,
• poprawa

warunków

w

zakresie

(przy stopie kredytu redyskontowego

wymagań

dotyczących

dobrostanu zwierząt ,
• poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na
zmniejszeniu kosztów wytwarzania ,
• utrzymanie lub poprawa warunków w zakresie wymagań
dotyczących ochrony środowiska ,

• poprawa jakości i promocja produktów rolnych ,
• poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów
pracy,

• tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych

Opracowanie : Bogdan Pobereżnik
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