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Elektrownia fotowoltaiczna to instalacja elektryczna
służąca do produkcji darmowej energii ze słońca.
Energia wytwarzana jest za sprawą krzemu w ogniwach,
który pełni rolę półprzewodnika – materiału
zwiększającego swoją przewodność elektryczną pod
wpływem oświetlania. Instalacja wytwarza prąd stały -
aby korzystać z niego w zwykłym „gniazdku” niezbędne
jest przetworzenie go na prąd zmienny. Panele
fotowoltaiczne pojawiają się coraz częściej w miastach i
wioskach naszego kraju, zarówno na dachach domów
oraz wielkich firm. Dlaczego nasi sąsiedzi i firmy wokół
coraz częściej decydują się na instalację paneli
słonecznych? Otóż kierują się szeregiem korzyści, które
za sobą niesie własna produkcja ekologicznej energii ze
słońca.

?
niezależność energetyczna
niskie rachunki za prąd - około 20 zł/msc
krótki okres zwrotu - mniej więcej 4-7 lat
długa żywotność  około 30-35 lat
moduły podlegają recyklingowi
brak wpływu na środowisko
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
o około 2 tony w skali roku (instalacja 4 kW)

Jak działa fotowoltaika?

Zalety

Jak działa fotowoltaika? 1



Co wchodzi w skład zestawu?

Modułów fotowoltaicznych
Inwertera zwanego również falownikiem
Licznika dwukierunkowego
Zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
Okablowania
Uziemienia

Zestaw fotowoltaiczny składa się z:

1

2

3

Panele fotowoltaiczne

Inwerter

Licznik dwukierunkowy

4

5

Pobrany prąd z sieci
energetycznej

Oddany prąd do sieci
energetycznej

Co wchodzi w skład zestawu? 2



Technologie modułów

60 połączonych ogniw lub 120
połączonych ogniw w technologii half-cut
Zewnętrzna powłoka: antyrefleksyjne
szkło hartowane 3,2 mm
Wymiary: ok. 1,70 m x 1 m
Waga: ok. 18-20 kg
Wytrzymałość na obciążenie:

śniegiem 500 kg/m2
wiatrem 400 kg/m2 (130 km/h)

Jeden moduł/panel:

Budowa modułu fotowoltaicznego

Technologie modułów 3



Czym kierować się przy
wyborze sprzętu?

Tier 1 to ranking Bloomberga, ukazujący poszczególnych
producentów modułów PV w kolejności od największej
globalnej sprzedaży oraz najlepszej sytuacji finansowej. Nie
jest to ranking jakości modułów, jednak warto kierować się
informacjami, jakie przekazuje: producent, który jest w
światowej czołówce, dobrze rokuje na przyszłość i daje
większą pewność spełnienia ewentualnych roszczeń
gwarancyjnych.
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Przy wyborze sprzętu ma znaczenie kilka istotnych kwestii.
Wymienimy najważniejsze z nich:

Ranking Tier 1

Czym kierować się przy wyborze sprzętu?



Technologia modułów

wyższa o kilka procent sprawność
niż modułów polikrystalicznych i
innych mniej znanych,
większa wydajność po latach -
zazwyczaj 82-85% mocy
początkowej po 25 latach,
większa moc z tej samej
powierzchni - zazwyczaj panel ok.
320-350 W,
walory estetyczne - ciemne, niemal
czarne moduły, często lepiej
wyglądają na dachu,
nieco wyższa cena niż modułów
polikrystalicznych.

Warto zweryfikować kartę produktową
konkretnego modelu paneli pod kątem
sprawności produkcyjnej. Zazwyczaj panele
monokrystaliczne wyższej klasy 
i nowszej technologii mają sprawność na
poziomie ok. 19-21%, natomiast panele
polikrystaliczne ok. 16,6-18%.
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Aktualnie największą popularnością cieszą się moduły
monokrystaliczne. Cechy:

Sprawność modułów

Czym kierować się przy wyborze sprzętu?
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Liniowy spadek mocy
modułów po latach
Również w karcie katalogowej
producent podaje jaki będzie
dopuszczalny spadek mocy modułu
w kolejnych latach użytkowania.
Dobrej jakości moduły mają co
najmniej:

98% mocy znamionowej w
pierwszym roku, następnie spadek
ok. 0,5-0,6% rocznie,
90-93% mocy znamionowej po 10
latach,
80-85% mocy znamionowej po 25
latach.

Doświadczenie
producenta

Na rynku działa obecnie wielu
producentów sprzętu
fotowoltaicznego. Oprócz
obecności w rankingu 
i parametrów technicznych,
warto uwzględnić również
doświadczenie firmy
produkującej osprzęt i czas
obecności na rynku.

Czym kierować się przy wyborze
t ?



jakość sprzętu i komponentów
dodatkowych,
sposób działania wykonawcy – np.
kompleksowa obsługa, czy
dodatkowe gwarancje wiążą się z
nieco wyższym kosztem, w zamian
za brak dodatkowych formalności i
załatwień po stronie kupującego
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Gwarancja na produkty

Gwarancje na osprzęt:

10-12 lat na wady ukryte modułów; niektóre firmy oferują 

5-10 lat na inwerter lub płatne wydłużenie nawet do 20 lat.
        15 lat gwarancji lub płatne wydłużenie nawet do 20 lat.

Cena
Istotnym parametrem instalacji jest
cena, jednak nie powinna być ona
kluczowym kryterium doboru, gdyż
zwykle za ceną idzie:

Czym kierować się przy wyborze sprzętu?



Podejście do klienta

Doradztwo w wyborze

sprzętu.

Projekt uwzględniający

maksymalizację

produkcji energii.

Monitoring działania

instalacji.

Obsługa przyłączenia

do sieci i wniosku 

o dotację
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Indywidualne

Masowe /
wybiórcze

Brak dodatkowych
działań po stronie
wykonawcy.
Słaby kontakt z firmą
wykonawczą

Czym kierować się przy wyborze sprzętu?



dach domu / budynku wielorodzinnego,

dach garażu /pomieszczenia

gospodarczego,

konstrukcja na gruncie.
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Moduły można zamontować w dowolnie wybranym miejscu, 
na przykład:

Obecnie z perspektywy podatku VAT
nie ma już znaczenia miejsce
montażu instalacji fotowoltaicznej,
służącej na potrzeby domu
jednorodzinnego. Warto zwrócić
uwagę na fakt, iż konstrukcja na
dach płaski oraz konstrukcja
gruntowa są droższym rozwiązaniem
niż konstrukcja na dach skośny. Przy
wyborze miejsca instalacji trzeba
wziąć pod uwagę występowanie
zacienienia. Intensywność
zacienienia można sprawdzić w
dedykowanym programie, z którego
korzysta część firm wykonawczych.

Wybór miejsca zainstalowania sprzętu

Wybór miejsca zainstalowania
sprzętu



Ważne jest również to, że odbierzesz 80%
energii oddanej do sieci (przy instalacji do
10 kW mocy), więc nieco pomniejszy się
Twój zapas energii do wykorzystania.
Dodatkowo, jeśli Twój dach jest okresowo
zacieniony, produkcja może być nieco
niższa.

 
W związku z tym, nawet jeśli nie planujesz
istotnych zmian energetycznych w domu,
warto wyliczone zużycie roczne energii
powiększyć o ok. 10-20% przy doborze
mocy instalacji.

Moc instalacji najlepiej jest dobierać w oparciu o dotychczasowe
roczne zużycie energii z faktur dostawcy prądu. Należy wziąć pod
uwagę ewentualne zmiany w zapotrzebowaniu na prąd w kolejnych
latach takie jak:
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Dobór mocy instalacji

zmiana  ilości osób mieszkających w domu,

planowany zakup sprzętu energochłonnych, np. klimatyzacja,

pompy ciepła, ładowarka do samochodu elektrycznego, piec

elektryczny.

Dobór mocy instalacji



Ważne! Maksymalna moc instalacji jaką
możesz przyłączyć do sieci, nie może
przekroczyć wartości mocy przyłączeniowej
określonej przez Twojego dystrybutora
energii. Taką informację znajdziesz w umowie
z dostawcą prądu. Na fakturze znajduje się
jedynie moc umowna, która może być równa
lub mniejsza od mocy przyłączeniowej.

 
Jeśli chcesz przyłączyć do sieci większą
instalację niż wynika to z powyższych
możliwości, należy dokonać zwiększenia
mocy przyłączeniowej u dystrybutora. My,
jako wykonawca, pomagamy klientowi w
załatwieniu również takich formalności.
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Przykład
Zużycie z faktur za 6 miesięcy: 2400 kWh

Zużycie roczne (jeśli nie dysponujesz starszą fakturą pomnóż
ostatnie rozliczenie): 4800 kWh 

Potrzebna ilość energii: 5280 kWh

Odpowiednia moc instalacji: 5 kW - 5,5 kW

Dobór mocy instalacji



Inwerter dobrany do instalacji może obsłużyć określoną ilość mocy modułów.
Zazwyczaj producenci sprzętu doradzają, aby inwerter został nieco
przewymiarowany. Przewymiarowaniem mocy inwertera (falownika) nazywamy taki
dobór inwertera do wielkości instalacji fotowoltaicznej, aby jego moc maksymalna
była mniejsza niż całkowita moc wszystkich modułów fotowoltaicznych w danej
instalacji. Jednak jeśli planujesz w niedalekiej przyszłości rozbudowę instalacji,
należy przy doborze mocy inwertera wziąć pod uwagę:

Jeśli jest to okres stosunkowo długi, np. 3 lata lub
więcej, nie opłaca się montowanie od razu większego
inwertera, ponieważ będzie niedociążony, co przełoży
się na mniejszą ilość wyprodukowanej energii. Lepszym
rozwiązaniem w tej sytuacji będzie dobór dobrze
dopasowanej instalacji i wykonanie 
w przyszłości oddzielnej, nawet niewielkiej instalacji,
którą można podłączyć do tego samego licznika.

Jeśli chcesz dołożyć 2 dodatkowe moduły, zazwyczaj inwerter
będzie w stanie je obsłużyć, natomiast warto zgłosić ten fakt
wykonawcy i skonsultować taką możliwość. Jeśli chcesz
dołożyć np. 6-8 modułów, patrz punkt wyżej.
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Możliwość rozbudowy instalacji
w przyszłości

W jakim okresie czasu chcesz zwiększyć ilość paneli.

O jaką ilość paneli chcesz powiększyć instalację.

Możiwość rozbudowy instalacji w przyszłości



Chcesz założyć instalację fotowoltaiczną dla
swojego domu, zatem pierwszym krokiem będzie
skontaktowanie się z naszą firmą. Możesz
zadzwonić, wysłać e-mail lub wypełnić formularz
na stronie – masz całkowitą dowolność w tej
kwestii. Nasz zespół odpowie na wszelkie
pytania, a jeżeli chcesz skonsultować się z
doradcą i otrzymać indywidualną wycenę,
umówimy się na wizję lokalną.

Kolejnym etapem jest spotkanie z naszym specjalistą, który
szczegółowo opisze, w  jaki sposób działa instalacja
fotowoltaiczna, jakie są jej koszty i możliwości
dofinansowania oraz wytłumaczy kim jest prosument i jak
wyglądają rozliczenia za prąd. Dobór właściwej mocy
instalacji jest bardzo indywidualną kwestią, dlatego
przed  spotkaniem zawsze prosimy o  przygotowanie
ostatniego rachunku za prąd – pozwoli on doradcy na analizę
zapotrzebowania dla Twojego domu. Teraz możemy wybrać
sprzęt (ilość i rodzaj paneli fotowoltaicznych, inwerter,
odpowiednią konstrukcję montażową), który będzie
odpowiadał na Twoje potrzeby energetyczne, a  także
wstępne umiejscowienie instalacji – dach lub grunt.

Własna instalacja krok po kroku

krok - kontakt1.

2. krok - spotkanie z doradcą

Własna instalacja krok po kroku 13



3. krok - zawarcie umowy
Oferujemy kompleksową usługę, dzięki której
nie będziesz musiał się o  nic martwić –
wykonamy wizualizację instalacji na dachu,
zamontujemy panele, skonfigurujemy sprzęt, a
za pomocą pełnomocnictwa w umowie,
zajmiemy się wszystkimi formalnościami
odnośnie przyłączenia do sieci i dotacji! Po
podpisaniu umowy cały nasz zespół rusza do
pracy.

4. krok - wizualizacja

Wizualizacja pozwala nam na ułożenie
paneli fotowoltaicznych w  taki sposób,
aby pochłaniały jak najwięcej
promieniowania ze słońca, a co za tym
idzie produkowały jak najwięcej energii
elektrycznej dla Twojego domu.
Używamy do tego celu odpowiedniego,
profesjonalnego oprogramowania.

Wizualizacja ułożenia paneli

Własna instalacja krok po kroku 14



5. krok - ustalenie terminu
montażu
Montaż instalacji zajmuje jeden lub dwa dni
w zależności od wielkości instalacji, czy pokrycia dachu.
Umawiamy dogodny termin na instalację, jednak należy
wziąć pod uwagę pogodę – jeżeli jest niesprzyjająca
(deszcz, śnieg) musimy ustalić inny dzień.

6. krok - montaż 
i konfiguracja sprzętu

Nasz zespół na miejscu montuje na
dachu panele fotowoltaiczne, prowadzi
przewody do inwertera i zapewnia, aby
cała instalacja była bezpieczna –
uziemia moduły oraz zakłada
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.
Oddajemy instalację gotową do
przyłączenia do sieci energetycznej. Po
zakończonym montażu elektryk
pokazuje główne funkcje instalacji oraz
sposób jej włączenia po wymianie
licznika.

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna

Własna instalacja krok po kroku 15



7. krok - formalności po montażu
Po zakończeniu montażu należy złożyć wniosek
o przyłączenie do sieci operatora. Zmieniamy również
okres rozliczeniowy na 12 miesięczny (jeśli jest to
możliwe), aby wydłużyć możliwość odbioru nadwyżki
energii oddanej do sieci nawet do 24 miesięcy. Kiedy
instalacja zostanie podłączona, składamy wniosek o
dotację Mój Prąd, aby uzyskać aż 5 000 zł za nową
mikroinstalację. Nie musisz się martwić o żadne
formalności, wypełnienie odpowiednich wniosków i
dzwonienie po różnych urzędach, ponieważ zajmiemy
się tym w Twoim imieniu. Kontaktujemy się
z  operatorem sieci, składamy wnioski o  dotację
i  zapewniamy by wszystko było dopięte na ostatni
guzik, abyś mógł cieszyć się swoją instalacją jak
najszybciej. 
W razie jakichkolwiek pytań zawsze jesteśmy do
Twojej dyspozycji i służymy pomocą.

Własna instalacja krok po kroku 16



Jesteśmy pewni sprzętu, który oferujemy oraz wykonywanej przez naszych
specjalistów 
i monterów pracy, dlatego w ramach naszych usług, bez żadnych dodatkowych opłat
otrzymujesz 3-letnią gwarancję jakości osprzętu i montażu.

Co więcej, zupełnie bezpłatnie również przez  3 lata będziemy prowadzić
monitoring Twojej instalacji.

Dodatkowo, po uruchomieniu instalacji i  otrzymaniu pierwszego rachunku za prąd, 
 sprawdzimy jego poprawność (zdarza się, że dostawca prądu nalicza zbyt wysokie
opłaty na starcie) i w razie potrzeby złożymy reklamację do sprzedawcy energii.

Po upływie tego okresu, gwarancję można przedłużyć nawet do 15 lat za sprawą
corocznych przeglądów serwisowych. Szczegóły poznasz u naszego doradcy 

8. krok - gwarancje wykonawcy

Własna instalacja krok po kroku 17



Na ten moment wiele banków oferuje atrakcyjne kredyty dedykowane
zakupom instalacji fotowoltaicznych. Warto rozpocząć poszukiwania 
od swojego banku. Korzystne warunki finansowania w 2020 roku to:
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Finansowanie instalacji

kredyt do 10 lat,

kwota kredytu do 50 000 lub

nawet 80 000 zł.,

RRSO w przedziale 4,2% - 6%

Simplic oferuje własny program,
który gwarantuje naszym klientom
dofinansowanie do instalacji
fotowoltaicznej do 5 000 zł. 

Finansowanie instalacji



Zamontowaną instalację należy przyłączyć do sieci. W ramach
naszych usług zajmiejmy się tym za Ciebie. Dystrybutor energii ma
30 dni od daty złożenia poprawnego wniosku na rozpatrzenie
zgłoszenia i wymianę licznika na dwukierunkowy. Licznik ten jest
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instalacji, gdyż
rejestruje:

Przyłączenie do sieci, 
licznik dwukierunkowy
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ilość energii oddanej do sieci,
którą można odebrać w okresie
do 12 miesięcy od zakończenia

okresu rozliczeniowego, w
którym wprowadzono energię
do sieci (w praktyce, nawet do

24 miesięcy)

ilość energii pobranej z sieci
(odbiera się 80% oddanej

energii przy instalacji do 10
kWp i 70% oddanej energii przy

instalacji powyżej 10 kWp)

Po wymianie licznika należy oczekiwać na przesłanie nowej
zaktualizowanej umowy kompleksowej z dostawcą energii oraz
potwierdzenia przyłączenia instalacji do sieci.

Przyłączenie do sieci, licznik dwukierunkowy



Aplikacje do śledzenia
produkcji 

Zazwyczaj każdy z producentów inwerterów posiada
swoją aplikację do monitoringu energii, która jest

dostępna w przeglądarce i na smartfonie. 
Oto przykładowe wykresy takich aplikacji.

20Aplikacje do śledzenia produkcji
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Monitoring Fronius

Monitoring Sofar

Aplikacje do śledzenia produkcji



Aplikacje do śledzenia produkcji

Aplikacja na
telefon
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Rozliczenia prosumenta

Na fakturze posiadacza instalacji fotowoltaicznej pozostają
tylko 4 opłaty stałe, jeśli nie kupuje dodatkowej energii od
dostawcy. Poniżej przykład opłat na podstawie OSD Tauron.

Rozliczenia prosumenta



Gwarancja dotacji od Simplic 
do 5 000 zł

którzy w okresie trwania programu zdecydują się na zakup 

jeśli nie spełnią wymogów kwalifikujących do otrzymania 

dotacja rządowa nie zostanie im wypłacona z powodu
wyczerpania alokacji środków rządowych

Gwarantujemy wypłatę dotacji klientom:

       i montaż instalacji fotowoltaicznej od Simplic

       środków z dofinansowania rządowego lub
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Do kiedy będzie można skorzystać 
z programu?

Dotacje będzie można uzyskać dla umów
zawartych w okresie 
1.02.2021 – 31.05.2021r .

Więcej informacji o programie znajduje się
w regulaminie dostępnym u naszych
przedstawicieli.

 

Gwarancja dotacji od Simplic



Odliczenie od podatku dochodowego.
Podatek może zostać odliczony w przypadku, gdy rozliczamy się według
skali podatkowej (17% i 32%), jak również, jeśli korzystamy z podatku
liniowego (19%) lub ryczałtu.
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do
wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych
w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub
współwłaścicielem.
Przedsięwzięcie musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc
od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Ulga przysługuje również, gdy instalacja fotowoltaiczna została
zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz
służy budynkowi mieszkalnemu.
Przedsięwzięcia, na które możemy uzyskać ulgę termomodernizacyjną to
m. in. wymiana kotła, ocieplenie, fotowoltaika, kolektory słoneczne.
Dokładna lista dostępna na stronie podatki.gov.pl

Ulga termomodernizacyjna

Dla kogo?
Dla osób fizycznych będących
właścicielami lub współwłaścicielami
budynków jednorodzinnych.
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Na czym polega?
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Nie składa się wniosku. Dokonuje się odliczenia w
rozliczeniu PIT za rok, w którym inwestycja została
zakończona. Ulgę termomodernizacyjną wykazuje
się w  załączniku PIT-O oraz w deklaracji
podatkowej, wpisując do niej sumę odliczeń
wykazanych w PIT-O. Kwota odliczenia, która nie
znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie)
podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w
kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat,
licząc od końca roku podatkowego, w którym
poniesiono pierwszy wydatek.

Gdzie złożyć wniosek?

Okres wypłaty świadczenia
W terminie zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego (zazwyczaj marzec
– maj).
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Jak zmaksymalizować poziom
"dopłat" do instalacji?
Możemy połączyć ze sobą ulgę termomodernizacyjną wraz z
dotacją Mój Prąd. Ulgę termomodernizacyjną możemy uzyskać na
poniesione przez nas wydatki w  celu poprawy efektywności
energetycznej domu lub instalacji OZE. Jeżeli weźmiemy dotację
Mój Prąd w  wysokości 5 000 zł musimy ją zatem odliczyć od
kosztów całej inwestycji, ponieważ nie są to faktycznie
poniesione wydatki. Ulgę w tym wypadku dostaniemy na kwotę
pomniejszoną o dotację. Wydatki te liczą się też, gdy instalacja
fotowoltaiczna została sfinansowana pożyczką czy kredytem,
spłacanym przez podatnika, bez względu na ilość spłaconych rat
(bez wkładu własnego).

Przykładowy koszt instalacji 18 000 zł brutto

Dotacja Mój Prąd
18 000 - 5 000 = 13 000 zł

Ulga termomodernizacyjna -17%
13 000 * 17% = 2 210 zł

Ostateczny wydatek na fotowoltaikę
13 000 - 2 210 zł = 10 790 zł

Łączna
ulga

- 7 210 zł

Dotacja
40%
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Przykładowy koszt instalacji 25 000 zł brutto

Dotacja Mój Prąd
25 000 - 5 000 = 20 000 zł

Ulga termomodernizacyjna -17%
20 000 * 17% = 3 400 zł

Ostateczny wydatek na fotowoltaikę
20 000 - 3 400 zł = 16 600 zł

Łączna ulga

- 8 400 zł

Dotacja

34%

Przykładowy koszt instalacji 40 000 zł brutto

Łączna
ulga

- 10 950 zł

Dotacja

28%

Dotacja Mój Prąd
40 000 - 5 000 = 35 000 zł

Ulga termomodernizacyjna -17%
35 000 * 17% = 5 950 zł

Ostateczny wydatek na fotowoltaikę
35 000 - 5 950 zł = 29 050 zł

Jak zmaksymalizować poziom "dopłat" do instalacji? 28



Premia termomodernizacyjna
Właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych mogą skorzystać z
premii termomodernizacyjnej na fotowoltaikę. Pomimo podobnej nazwy nie
jest to ulga termomodernizacyjna, którą odliczamy od podatku, a jest ona
związana z kredytem dla inwestora. Ta forma pomocy Banku Gospodarstwa
Krajowego stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Nie mogą z
niej korzystać osoby realizujące przedsięwzięcie termomodernizacyjne
wyłącznie z własnych środków. Z tej formy wsparcia można skorzystać
również za pośrednictwem banków komercyjnych.

Okres wypłaty świadczenia

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na
energię;
ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii,
wykonanie przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła,
całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
21% kosztów przedsięwzięcia – w przypadku, gdy wraz z realizacją
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w  budynku zostanie zainstalowana
mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy co najmniej:

1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
6 kW – w przypadku pozostałych budynków

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to:

Premia jest przyznawana przez BGK w wysokości:
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Co potrzebuję do złożenia wniosku 
o premię?

decyzję o udzieleniu kredytu bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi
procedurami,
kwota kredytu ma stanowić co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia i wynosić nie mniej
niż wysokość przysługującej premii,
inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie premii między innymi, że kredyt nie jest
przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków
publicznych,
kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej.

Podstawowym warunkiem jest wykonanie audytu energetycznego przed rozpoczęciem
inwestycji. Wynik audytu powinien być dołączony do wniosku o  przyznanie premii
termomodernizacyjnej, składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.
Kolejne warunki związane są z udzieleniem i spłatą kredytu:

Wniosek o przyznanie premii należy złożyć wraz z wnioskiem kredytowym w banku, w którym
ubiegamy się o kredyt na realizację przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego. W ciągu 30
dni roboczych od dnia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów dostaniemy decyzję
w sprawie przyznania premii.
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Ulga od podatku rolnego
Przepisy prawa w zakresie fotowoltaiki są dla rolników wyjątkowo
korzystne. Osoby prowadzące działalność w tym zakresie mogą
liczyć na ulgi podatkowe i rozliczenia prosumenckie.

budowę lub modernizację budynków inwentarskich
służących do chowu, hodowli i  utrzymywania zwierząt
gospodarskich oraz obiektów służących ochronie
środowiska,
zakup i zainstalowanie:

deszczowni,
urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia
gospodarstwa w wodę,
urządzeń  o wykorzystywania na cele produkcyjne
naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca,
spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane
w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna
 z tytułu wydatków poniesionych na:

instalacja nie musi być zamontowana na budynku
gospodarczym – może być również na budynku
mieszkalnym
instalacja ma służyć celom produkcyjnym, ale
można korzystać z energii nie tylko w celach
produkcyjnych/rolnych, ale również mieszkalnych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu
inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku
rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w
której została dokonana inwestycja – w wysokości 25%
udokumentowanych rachunkami nakładów.

Zgodnie z ustawą:
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Zajmujemy się wszystkim
kompleksowo!



CHCESZ ZAINWESTOWAĆ 
W FOTOWOLTAIKĘ?

bok@simplic.pl

www.simplic.pl

+48 515 057 057

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

33


