
Oil Express
nr 105(II)/2020

30 
października

2020

W tym numerze:

Komunikat prasowy PSPO: „Ministerstwo Finansów, 
wskazuje, że na nasiona rzepaku obowiązuje stawka 
8% podatku VAT” s. 1-2

Zaproszenie na IV Ogólnokrajową konferencję PSPO 
na temat śruty rzepakowej s. 2

PSPO na V Narodowym Kongresie Żywieniowym s.3-4

Olej rzepakowy – zbiór materiałów eksperckich s. 5

Notowania s. 6-7

1Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Polskie Stowarzyszenie 
Producentów Oleju

ul. Wspólna 56

00-684 Warszawa

tel.: 22 628 38 06

fax.: 22 628 38 09

e-mail: biuro@pspo.com.pl

www.pspo.com.pl

W odpowiedzi na wspólne wystąpienie Polskiego
Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowego
Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
w sprawie właściwej stawki podatku VAT na nasiona
rzepaku po zmianach prawnych, jakie weszły w życie
z dniem 1 lipca 2020 r., Departament Podatku od
Towarów i Usług Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że na
nasiona sklasyfikowane do działu CN 12 „Nasiona
i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza” ma
zastosowanie stawka 8%. Dotyczy ona również
materiału siewnego i jej zastosowanie nie jest zależne
od dalszego przeznaczenia produktów ich
przetworzenia (np. oleju) na kolejnych etapach
produkcji, które tym samym nie ma wpływu na
opodatkowanie VAT samych nasion.

Tym samym Ministerstwo Finansów rozstrzygnęło
problematyczną kwestię właściwego rozumienia pojęcia
„przeznaczenia” nasion rzepaku w kontekście
funkcjonalności nowej matrycy stawek VAT

i potwierdziło podwyższenie stawki VAT dla nasion
rzepaku. Według resortu, jej wdrożenie, w oparciu
o klasyfikacje CN i PKWiU, a także – jak czytamy w
piśmie MF – „na założeniu opodatkowania jedną stawką
VAT całych (w miarę możliwości) działów towarowych
CN, co w połączeniu (…) spowodowało, że zmiana
stawek na niektóre towary – podwyższenie stawki dla
pewnych towarów lub obniżenie dla innych – była
nieuniknionym efektem przyjętych przy konstruowaniu
nowej matrycy VAT założeń.”

„W naszym przypadku efektem wprowadzonych zmian
w systemie podatkowym jest wzrost stawki VAT
obowiązującej na nasiona rzepaku do 8%. Ministerstwo
jednocześnie wskazało dotychczasową stawkę 5% jako
nadal obowiązującą i właściwą, ale jedynie w przypadku
nasion, które przeznaczane byłby do bezpośredniego
spożycia, co oczywiście w praktyce nie ma miejsca -
powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Komunikat prasowy PSPO: „Ministerstwo Finansów wskazuje, że na 
nasiona rzepaku obowiązuje stawka 8% podatku VAT” 

http://www.pspo.com.pl/


„Trudności w interpretacji nowych przepisów VAT
w odniesieniu do rzepaku wynikały przede wszystkim
z braku możliwości jednoznacznego określenia na
etapie ich skupu od producenta finalnego
przeznaczenia, które co do zasady determinuje stawkę
podatku wg nowej matrycy VAT. Produktami przerobu
tej samej partii nasion jest bowiem śruta, a więc pasza
ze stawką 8%, oraz olej, który obowiązuje stawka
preferencyjna 5% - również w przypadku jego
przeznaczenia na biopaliwa jeśli spełnia on kryterium

jadalności. Ministerstwo wskazało nam w tym
kontekście, że produkty przetworzenia nasion rzepaku
sklasyfikowane w innych kodach CN są opodatkowane
wg własnych kryteriów ucinając tym samym
dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie –
podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny
PSPO.
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Komunikat prasowy PSPO: „Ministerstwo Finansów wskazuje, że na 
nasiona rzepaku obowiązuje stawka 8% podatku VAT” 

Zaproszenie na IV Ogólnokrajową konferencję PSPO na temat 
śruty rzepakowej 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV
Ogólnopolskiej konferencji na temat śruty rzepakowej
pod hasłem: „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa
dla importu śruty sojowej. Możliwości zwiększenia
wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu trzody
chlewnej”, która odbędzie się w dniu 4 listopada br.
w kooperacji z TopAgrar.

Z uwagi na utrzymującą się sytuację zagrożenia
epidemiologicznego zdecydowaliśmy się na
organizację konferencji w formie webinarium.
Podczas tegorocznej edycji zostaną przedstawione
możliwości zastąpienia śruty sojowej w żywieniu
trzody chlewnej. Szczegóły programu oraz formularz
rejestracyjny znajdą Państwo na stronie:
http://www.pspo.topagrar.pl

http://www.pspo.topagrar.pl/
https://www.pspo.topagrar.pl/
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PSPO na V Narodowym Kongresie Żywieniowym
17 października br. odbył się V Narodowy Kongres

Żywieniowy pod hasłem „Dieta dla zdrowia i planety –

jaka powinna być dieta przyszłości. Polskie

Stowarzyszenie Producentów Oleju upowszechniając

wiedzę na temat właściwości oleju rzepakowego

zostało partnerem wydarzenia. Podczas kongresu

dr Artur Miszczak przedstawił prezentację pt. „Glifosat

– aktualne wyniki badań pozostałości w uprawach

zbóż i w żywności. Dlaczego był często wykrywany

w kaszach, a nie oleju rzepakowy.”

W ramach Kongresu powstała także broszura

podsumowująca tematy prezentacji poruszonych

podczas wydarzenia. Jest ona do pobrania na stronie:

https://kongres-zywieniowy.waw.pl/wp-

content/uploads/2020/10/BIULETYN-V-

NARODOWEGO-KONGRESU-ZYWIENIOWEGO-min.pdf

ciąg dalszy na następnej stronie

https://kongres-zywieniowy.waw.pl/wp-content/uploads/2020/10/BIULETYN-V-NARODOWEGO-KONGRESU-ZYWIENIOWEGO-min.pdf
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PSPO na V Narodowym Kongresie Żywieniowym

Stoisko PSPO, na którym można było zaczerpnąć szczegółowych informacji na temat oleju 
rzepakowego.

Piramida zdrowego żywienia zamieniona na „talerz” zaleceń zdrowego żywienia.
źródło: PSPO, Kongres Żywieniowy



Mamy przyjemność przedstawić Państwu publikację,
która jest zbiorem eksperckich artykułów dotyczących
znaczenia tłuszczu w żywieniu człowieka, ze
szczególnym uwzględnieniem oleju rzepakowego jako
polskiego tłuszczu o wysokich walorach zdrowotnych.
Bardzo cieszymy się, że publikację objął patronatem
merytorycznym Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego PZH. Przygotowanie jej przez najwyższej
klasy ekspertów zapewnia wysoką jakość
merytoryczną dzieła dedykowanego dietetykom,
lekarzom i osobom zainteresowanym świadomym
odżywianiem – mówi Ewa Myśliwiec, koordynator
projektu i dyrektor biura Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju.
Żywienie jest jednym z bardzo istotnych elementów
zdrowego stylu życia. Prawidłowa dieta to również
odpowiednia ilość i jakość spożywanych tłuszczów,
dlatego w tej broszurze poruszono najbardziej
aktualne zagadnienia związane z tym tematem
i zaprezentowano badania dotyczące składu i wartości

odżywczej najbardziej popularnych olejów, w tym oleju
rzepakowego – mówi dr Katarzyna Wolnicka,
kierownik Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej
i współkoordynator merytoryczny publikacji z ramienia
NIZP PZH.
Jest to niezwykle ważny temat, który został
przedstawiony pod różnymi aspektami – zarówno
zaleceń polskich jak i światowych dotyczących spożycia
tłuszczów dla osób zdrowych jak i dla osób
z wybranymi chorobami dietozależnymi, oświadczeń
zdrowotnych i żywieniowych, które mogą być
stosowane na oleju rzepakowym, a także jakości
i bezpieczeństwa oleju rzepakowego dostępnego na
polskim rynku - dodaje Magdalena Siuba-Strzelińska,
dietetyk i współkoordynator merytoryczny z ramienia
NIZP PZH.
Broszura jest do pobrania na stronie:
http://www.pspo.com.pl/publications/a81cdf57c8454
b3a2227e220069cef5b662d6b01.pdf

źródło: PSPO
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Olej rzepakowy – zbiór artykułów eksperckich

http://www.pspo.com.pl/publications/a81cdf57c8454b3a2227e220069cef5b662d6b01.pdf
http://www.pspo.com.pl/publications/a81cdf57c8454b3a2227e220069cef5b662d6b01.pdf
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Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 19.X.–25.X 2020
Wg MRiRW

Produkt Cena netto [PLN/t] Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku 1 703 4,4

Olej rafinowany 3 644 4,5

Śruta 996 21,0

Makuch ndl* -

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]

* ndl – niewystarczająca liczba danych 
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Notowania MATIF na rzepak (FOB)

z dn. 29.X.2020

Wg Euronext

Dostawa
Cena

[Euro/t]

Kurs EUR 

[PLN] 

(NBP)

Cena

[PLN/t]

Listopad’20 379,50

4,6330

1 758,22

Luty’21 383,00 1 774,44

Maj’21 383,75 1 777,91

Sierpień’21 376,50 1 744,32

SKUP nasion rzepaku 

Wg MRIRW  (tys. ton)

Okres Ilość

Sezon 2017/2018 2272

Sezon 2018/2019 2158

Sezon 2019/2020 2584

Wrzesień’ 2020 292,5

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
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NOTOWANIA MATIF na RZEPAK 


