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 Polski system opodatkowania rolnictwa wymaga powa nych reform, zw aszcza w 

zakresie opodatkowania dochodów. Gospodarstwa rolne jako jedyna grupa podmiotów 

gospodarczych wy czone s  z systemu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, co niew tpliwie ogranicza w istotny sposób zasad  powszechno ci 

opodatkowania. W zwi zku z tym wa nym problemem jest wybór w a ciwej konstrukcji tego 

podatku, dostosowanej do potrzeb zarówno rolnictwa, jak i ca ej gospodarki. Na ogó  w 

poszukiwaniu nowych rozwi za  przydatne mog  by  te, które ju  istniej , poniewa  ich 

poznanie pozwala nie tylko na wykorzystanie odpowiednich konstrukcji przy budowie 

nowego systemu opodatkowania rolnictwa, ale tak e, ju  na wst pie, wyeliminowanie 

pope nionych b dów. Dobrym przyk adem opodatkowania dochodów z rolnictwa mog  by  

rozwi zania zastosowane w krajach cz onkowskich Unii Europejskiej, zw aszcza 

wchodz cych w jej sk ad przed rozszerzeniem
2
. 

 Artyku  prezentuje specjalne rozwi zania zastosowane w podatkach dochodowych 

obci aj cych gospodarstwa rolne UE, które z jednej strony prowadz  do zmniejszenia 

ci arów fiskalnych rolnictwa, z drugiej za  s  ukryt  form  jego wsparcia. Przedstawiano w 

nim rozwi zania obowi zuj ce w Niemczech, Francji i we W oszech oraz Wielkiej Brytanii i 

Irlandii, które zdaniem autorki reprezentuj  ro ne typy rolnictwa i jednocze nie odmienne 

zasady opodatkowania, a w zwi zku z tym, mog  stanowi  relatywnie dobr  reprezentacj  

tzw. 15-ki starych krajów UE. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim osobisty podatek 

                                                 
1 Dr, Uniwersytet w Bia ymstoku Wydzia  Ekonomiczny, ul. Warszawska 63, 15-062 Bia ystok, email: 

dziemianowicz@poczta.onet.pl 
2 W artykule celowo pomini to, cz sto wymagaj ce reformy, konstrukcje obowi zuj ce w tzw. „nowych” 

pa stwach UE. 
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dochodowy
3
, który ze wzgl du na struktur  obszarow  i dominacj  gospodarstw rodzinnych, 

jest jednym z najwa niejszych podatków obci aj cych rolnictwo w Unii Europejskiej
4
.  

Istota podatku od dochodów z rolnictwa  

 Podatki dochodowe nawi zuj  bezpo rednio do nadwy ki ekonomicznej 

wypracowanej przez podmioty, za ich pomoc  „nast puje dzielenie si  dochodem podatnika z 

pa stwem, co oznacza bezpo redni  redystrybucj  dochodów w gospodarce i spo ecze stwie” 

[Owsiak 1999, s. 157]. W zwi zku z tym mog  by  one narz dziem realizacji zarówno zasady 

powszechno ci, jak i sprawiedliwo ci opodatkowania, mog  tak e poprzez system zwolnie  i 

ulg realizowa  inne cele pozafiskalne. 

 Dla konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych najwa niejsze znaczenie 

ma przedmiot opodatkowania, budowa skali podatkowej, zestaw ulg i zwolnie . Przedmiotem 

opodatkowania w podatku dochodowym jest dochód. W ekonomii kategoria dochodu jest 

jednoznaczna. Natomiast w sensie prawnym jest to kategoria umowna, sformu owana przez 

ustawodawc , ci le dostosowana do potrzeb fiskalnych i pozafiskalnych danego kraju, co 

mo e prowadzi  do zaw enia (poprzez ograniczenie poj cia dochodu) lub rozszerzenia 

(poprzez rozszerzenie poj cia dochodu) obowi zku podatkowego. W doktrynie podkre la si , 

i  przedmiotem opodatkowania, zarówno w znaczeniu podmiotowym, jak i przedmiotowym, 

powinien by  dochód czysty [Gwiazdowski 2001, s. 11]. Z punktu widzenia podmiotu 

oznacza to, e opodatkowaniu nie powinien podlega  dochód stanowi cy tzw. minimum 

egzystencji. Natomiast w znaczeniu przedmiotowym oznacza to, e opodatkowaniu powinien 

podlega  dochód rozumiany jako nadwy ka przychodów nad kosztami jego uzyskania. Przy 

tak zdefiniowanym dochodzie pojawiaj  si  problemy z okre leniem katalogu tzw. 

podatkowych kosztów uzyskania, które mog  by  potr cone, od których zale y wysoko  

dochodu do opodatkowania.  

 W rolnictwie zasady u ycia dochodu jako podstawy opodatkowania s  takie same, jak 

w innych sektorach gospodarki, jedynym problemem jest sposób obliczenia dochodu 

rolniczego. Niestety w gospodarstwach rolnych cz sto, ze wzgl du na brak, nawet 

uproszczonych, zapisów ksi gowych trudno jest ustali  dochód faktyczny. W konsekwencji 

prowadzi to do wyboru jako podstawy naliczania podatku dochodu szacunkowego, co nie jest 

                                                 
3 Liczba osób prawnych prowadz cych produkcj  roln  w „starych” krajach UE jest niewielka, w zwi zku z tym 

w artykule pomini to problematyk  dotycz c  konstrukcji tzw. korporacyjnego podatku dochodowego.  
4 Ze wzgl du na ograniczon  obj to  analiza zosta a ograniczona do najistotniejszych zagadnie .  
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w pe ni zgodne z za o eniami podatku dochodowego i w zwi zku z tym budzi sprzeciw wielu 

teoretyków
5
. Problemem jest równie  wskazanie w a ciwej metody oszacowania dochodu.   

 Wybór dochodu szacunkowego oznacza, e podstawa opodatkowania nie 

odzwierciedla rzeczywistych efektów ekonomicznych gospodarstwa rolnego. Jej wysoko  

wyliczona w oparciu o dochód hipotetyczny jest raczej stabilna, z punktu widzenia 

administracji podatkowej niemo liwe jest jej coroczne szacowanie. Oznacza to, i  w 

d u szych okresach czasu obci enia podatkowe zmniejszaj  si , jednocze nie maleje fiskalne 

znaczenie takiego podatku. Niezaprzeczalnie, w krótkim okresie oszacowanie podstawy 

opodatkowania, ze wzgl du na zerow  stawk  marginaln  podatku, motywuje do wzrostu 

produkcji. Te pozytywne efekty mog  by  jednak zniwelowane poprzez negatywne 

oddzia ywanie na inwestycje, które w tym przypadku nie stanowi  kosztu uzyskania 

przychodu. Wybór dochodu szacunkowego jako podstawy opodatkowania mo e wi c 

hamowa  przemiany strukturalne w rolnictwie. Opodatkowanie oparte na dochodzie 

hipotetycznym mo e te  zniech ca  do wykorzystywania na szersz  skal  zapisów 

ksi gowych i w zwi zku z tym opó nia  wprowadzenie w a ciwego podatku dochodowego, 

opartego na dochodzie rzeczywistym. 

 Natomiast podatek dochodowy, wyliczony na podstawie faktycznego dochodu, mo e 

w istotny sposób determinowa  struktur  agrarn  rolnictwa. Wp ywa  na liczb  gospodarstw, 

ich podzia  lub konsolidacj , ich organizacj  oraz na formy organizacyjno-prawne 

prowadzenia produkcji rolnej. Oczywi cie wa na jest w tym przypadku konstrukcja podatku. 

Inaczej oddzia uje podatek liniowy, a inaczej progresywny czy te  regresywny, niebagateln  

sprawa jest te  liczba progów podatkowych i ich rozpi to  oraz wszelkiego rodzaju ulgi 

i odliczenia podatkowe.  

 Najlepszym rozwi zaniem by oby opodatkowanie rolniczego dochodu faktycznego w 

oparciu o niskie stawki podatku, z pomini ciem szeregu przywilejów i zwolnie . Niestety nie 

zawsze, z ró nych wzgl dów, jest to mo liwe. Utrzymanie wysokich minimalnych stawek 

podatku dochodowego nie sprzyja zwi kszaniu produkcji, ogranicza inwestycje i rozwój 

gospodarstw rolnych. Dlatego te  istotne jest, zw aszcza w okresie transformacji rolnictwa, 

wbudowanie w system podatkowy rozwi za , które umo liwi yby jego rozwój 

i modernizacj .        

                                                 
5 Np. zdaniem R. Birda podatek dochodowy oparty nie na dochodzie faktycznym odzwierciedla raczej warto  

czynszow  ziemi, a nie dochód z produkcji rolnej. W zwi zku z tym – twierdzi Bird - nie jest to podatek 

dochodowy, ale podatek od ziemi uprawnej. Dlatego te  z punktu widzenia teorii taki podatek powinien by  

zaliczony do podatków maj tkowych [Bird 1974, s. 147-150]. 
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Zasady opodatkowania dochodów gospodarstw rolnych  
w wybranych krajach UE 

 Aktualnie obowi zuj ce w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej systemy 

opodatkowania dochodu nie s  jednolite. Ró ni  si  wysoko ci  stawek, progów 

podatkowych, kwot wolnych od podatku, ulg podatkowych itp., niemniej jednak we 

wszystkich krajach tzw. dawnej 15-tki stosuje si  zasad  nie wy czania  z opodatkowania 

dochodów uzyskiwanych z produkcji rolnej. Dochody z rolnictwa s  traktowane na równi z 

pozosta ymi dochodami i podlegaj  opodatkowaniu wed ug takiej samej, progresywnej skali 

podatkowej (tab.1), obowi zuj cej innych podatników. W niektórych krajach UE, takich jak 

np. Niemcy, Francja i W ochy stosuje si  specjalne regu y obliczania dochodu z rolnictwa, w 

innych, jak np. Wielka Brytania, Irlandia dochody z rolnictwa nie s  kategori  wyodr bnion . 

Zazwyczaj jednak przepisy podatkowe faworyzuj  rolników, którzy mog  korzysta  zarówno 

ze zwolnie  (tab.2) oraz ulg i odlicze  dotycz cych wszystkich podatników
6
, jak 

i specjalnych rozwi za .  

Tabela 1. Stawki podatku od dochodów osobistych w wybranych krajach UE w 2005 r. (w %) 

Table 1. The individual income tax rates in selected EU countries in 2005 (in %) 

Poza rolnictwem W rolnictwie 
Kraj 

Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna 

Niemcy 15 42 15 42 

Francja 6,83 48,09 6,83 48,09 

W ochy 23 39 23 39 

Wielka Brytania 10 40 10 40 

Irlandia 20 42 20 42 
ród o: Opracowanie w asne na podstawie [Wach 2005].  

 

 Szczegó owe rozwi zania dotycz ce rolnictwa, ró nicuj ce poszczególne systemy, 

dotycz  przede wszystkim zasad ustalania podstawy opodatkowania, której wysoko  w 

sposób istotny wp ywa na wielko  obci e  podatkowych. Podstaw  opodatkowywania jest 

                                                 
6 Np. w Niemczech rolnicy, tak jak inni podatnicy, korzystaj  ze standardowych obni ek dochodu do 

opodatkowania i odlicze  podatkowych, mi dzy innymi na utrzymanie dzieci. Na przyk ad w 2004 roku rolnik 

móg  odliczy  od dochodu podlegaj cego opodatkowaniu:  

- 154 euro miesi cznie na pierwsze i drugie oraz 179 euro na ka de nast pne dziecko (do 18 roku ycia lub 

27, w przypadku gdy studiuje) b d ce na utrzymaniu; 

- 1.308 euro, je eli przynajmniej jedno dziecko b d ce na utrzymaniu podatnika mieszka we wspólnym 

gospodarstwie domowym; 

- 40 % dochodu (z wy czeniem emerytury), maksymalnie 1.908 euro w przypadku, gdy podatnik sko czy  

64 lata i osi ga dodatkowo, poza emerytur  inne dochody, np. z rolnictwa. 

Podatnicy, którzy nie korzystali z odlicze  w trakcie roku podatkowego, mogli skorzysta  z odlicze  

rycza towych w wysoko  1.824 euro (lub 3.648 w przypadku ma e stw). Je eli jednak suma ulg 

przys uguj cych z tytu u wychowywania dzieci by a wy sza, mogli korzysta  z odlicze  indywidualnych. W 

2004 roku dodatkowo wszystkie osoby osi gaj ce dochody z rolnictwa mog y obni y  podstaw  opodatkowania, 

o ile ich ca kowity dochód by  ni szy ni  30.700 euro (osoby samotne) albo 61.400 euro (ma e stwa) i dochód 

rolniczy by  wy szy ni  bonifikata. Obni ka  w 2004 r. wynosi a odpowiednio 670 euro lub 1.340 euro 

[Kesti 2004]. 
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zazwyczaj dochód netto, rozumiany jako dochód z dzia alno ci rolnej otrzymany po odj ciu 

od przychodów kosztów zwi zanych z produkcj , obliczony w oparciu o ksi gi podatkowe, 

jednak e w wi kszo ci pa stwa UE istnieje tak e mo liwo  ustalenia podstawy 

opodatkowania w oparciu o dochód przeci tny z kilku lat lub dochód szacunkowy. Jest to 

korzystne zw aszcza wówczas, je li z roku na rok wyst puje du e zró nicowanie dochodów 

(np. wywo ane przez warunki pogodowe), a skala w podatku dochodowym charakteryzuje si  

siln  progresj . W wi kszo ci krajów UE istnieje równie  mo liwo  opodatkowania 

dochodu z produkcji rolnej z pomini ciem zapisów ksi gowych, na podstawie warto ci 

szacunkowych. Do rozliczenia podatku dochodowego w rolnictwie przyjmuje si  okres 

dwunastu miesi cy, nie zawsze jednak jest to rok kalendarzowy
7
. 

 Do podstawy opodatkowania w czone s  zarówno subsydia pa stwowe, jak i te 

pochodz ce z funduszy unijnych. Generalnie rolnicy w UE nie s  zobowi zani do 

prowadzenia rachunkowo ci, chocia  w takich krajach jak Francja czy Niemcy, aby do tego 

zach ci , umo liwia si  w a cicielom gospodarstw rolnych odliczenie kosztów zwi zanych z 

obs ug  ksi gow .  

Tabela 2. Kwoty dochodu zwolnionego z podatku dochodowego w wybranych krajach UE w 2005 roku, euro  

Table 2. The income tax allowances in selected EU countries in 2005, euro  

Kraj 
Kwota podatku zwolnionego, podatnik 

samodzielnie rozliczaj cy si   

Kwota podatku 

zwolnionego, ma e stwo 

Niemcy 7664  15328 

Francja 4434  - 

W ochy 7500/4500  - 

Wielka Brytania 4895/7090/7220ª   5905/5975ª 

Irlandia 5210/17000 euro 10420/34000 
ª w funtach  

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych International Bureau of Fiscal Documentation.  

 

 Niemiecka ustawa wymienia siedem kategorii dochodów podlegaj cych 

opodatkowaniu, jedn  z nich jest rolnictwo i le nictwo
8
. Ka da z tych kategorii ma w asne 

zasady, na podstawie których ustala si  podstaw  opodatkowania i oblicza podatek 

dochodowy
9
.  

 Rolniczy dochód mo e by  obliczony wed ug czterech metod
10

: 

                                                 
7 Na przyk ad w Wielkiej Brytanii rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia nast pnego roku 

kalendarzowego. 
8 W ramach dochodów z rolnictwa opodatkowaniu podlegaj  równie  dochody ze sprzeda y ca o ci lub cz ci 

maj tku gospodarstwa rolnego. 
9 Rok podatkowy dla dochodów z rolnictwa trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku nast pnego, dochody osi gni te 

w danym roku podatkowym s  proporcjonalnie rozliczane w roku kalendarzowym. 
10 Nale y podkre li , e wy ej wymienione metody obliczania dochodu rolniczego nie dotycz  spó ek. Dochód 

wypracowany z rolniczej dzia alno ci przez spó ki, zawsze jest definiowany jako dochód z pozosta ej 

dzia alno ci, a nie jako dochód z rolnictwa. Spó ki s  zazwyczaj zobowi zane do prowadzenia pe nej 

ksi gowo ci, bez wzgl du na wysoko  obrotów i osi ganych dochodów. 
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1) na podstawie ksi g rachunkowych, 

2) na podstawie liczby inwentarza (tzw. uproszczona ksi gowo ),  

3) na podstawie tzw. metody liniowej  (wycena jednostkowa), 

4) na podstawie wyceny dochodu dokonanej przez administracj  skarbow . 

 Dochód na podstawie ksi g rachunkowych ustalaj  gospodarstwa prowadz ce zapisy 

ksi gowe. W 2005 r. ksi gi rachunkowe byli zobowi zani prowadzi  rolnicy, którzy w 

2004 r. [Kesti 2004]: 

1) osi gn li obroty powy ej 350.000 euro lub 

2) osi gn li dochód  wy szy ni  25.000 euro lub 

3)  których warto  ekonomiczna ziemi, obliczona na podstawie 

Bewertungsgesetz (Valuation Law), jest wy sza ni  30.000 euro. 

 Oko o 30% gospodarstw w Niemczech ma obowi zek prowadzenia rachunkowo ci. 

Dodatkowo 15% gospodarstw oblicza dochód na podstawie ksi gowo ci uproszczonej. Ponad 

po owa gospodarstw stosuje metod  liniow , wed ug której dochód oblicza si  w oparciu o 

tzw. ekonomiczn  warto  ziemi
11

. Podlegaj cy opodatkowaniu dochód rolniczy obliczony na 

podstawie metody liniowej jest zwykle ni szy ni  ksi gowy. Administracja skarbowa 

dokonuje wyceny tylko wówczas, gdy gospodarstwo rolne nie oblicza dochodu wed ug jednej 

z trzech wy ej wymienionych metod.  

 W Niemczech rolnicy, jako prowadz cy dzia alno  w tzw. sektorze wra liwym,  

mog  korzysta  z ogólnych zasad amortyzacji, s  oni wy czeni z mo liwo ci tworzenia tzw. 

funduszy inwestycyjnych (tj. mo liwo ci odliczenia 50% rocznej amortyzacji na poczet 

przysz ych zakupów). 

 We Francji, podobnie jak w Niemczech, dochód z rolnictwa jest jednym ze róde  

podlegaj cych opodatkowaniu i mo e by  obliczony wed ug jednej z trzech metod 

[Kesti 2004]: 

1) pe nej ksi gowo ci, 

2) uproszczonej ksi gowo ci, 

3) uproszczonego schematu obliczania dochodu. 

 Wybór metody zale y od wysoko ci rocznego dochodu. Uproszczony schemat 

obliczania dochodu mo na zastosowa  wówczas, gdy przez okres dwóch lat dochody 

osi gni te w trakcie roku podatkowego s  ni sze ni  76.300 euro. Podstawa opodatkowania 

                                                 
11 Do 1999 r. warto  ta by a okre lona na podstawie danych z 1964 r. Pocz wszy od 1999 r., w ramach reformy 

podatkowej, obliczenie warto ci zosta o uproszczone. Obecnie dochód z 1 hektara jest bezpo rednio zwi zany z 

tak zwan  „warto ci  jednostkow ”, która jest miar  potencjalnej jako ci ziemi. 
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ustalana jest wówczas w oparciu o corocznie okre lony jednostkowy dochód szacunkowy 

podawany przez ministerstwo finansów, od sztuki byd a, jednego ha ziemi itp. W przypadku 

kl sk ywio owych, rolnik mo e prosi  o obni enie szacunkowej podstawy opodatkowania. 

We Francji oko o 510.000 gospodarstw rolnych stosuje uproszczony schemat obliczania 

dochodu. Rolnicy, których roczny dochód przez dwa ostatnie lata przewy sza  kwot  76.300 

euro, musz  ustala  dochód do opodatkowania w sposób uproszczony, ale w oparciu o 

faktycznie uzyskane dochody, a w zwi zku z tym s  zobowi zani prowadzi  uproszczon  

ksi gowo  (metod  kasow ). Je eli roczny obrót jest wy szy ni  350.000 euro, rolnicy 

ustalaj  dochód podlegaj cy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jednocze nie maj  

obowi zek prowadzenia pe nej ksi gowo ci
12

.  

 Oko o 240.000 francuskich gospodarstw rolnych jest zobowi zanych do prowadzenia 

rachunkowo ci, w tym ok. 50% z nich prowadzi ksi gowo  uproszczon . Zdaniem Porsche 

[Porsche 2000, s.17]
 
w zale no ci od wielko ci, typu gospodarstwa rolnego oraz udzia u 

ziemi dzier awionej, dochód obliczony w sposób uproszczony mo e by  ni szy od dochodu 

ksi gowego nawet o 50%. M odzi rolnicy przez okres pierwszych pi ciu lat mog  korzysta  z 

mo liwo ci obni enia podstawy opodatkowania nawet o 50% rocznie.  

 W oska ustawa podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia sze  kategorii 

dochodów podlegaj cych opodatkowaniu, ka da z nich ma w asne regu y ustalania podstawy 

opodatkowania. Dochody z rolnictwa zdefiniowano jako dochody z posiadania nieruchomo ci 

rolnych i umieszczono w kategorii pierwszej. Opodatkowanie rolnictwa ró ni si  od 

opodatkowania innych kategorii dochodu. Podstaw  obliczenia podatku jest w tym przypadku 

tzw. warto  katastralna ziemi i dochodu, która obejmuje [Andersen i in. 2002, s. 84-85]: 

1) dochód rolny, tzn. dochód z produkcji rolnej; 

2) dochód gruntowy, uto samiany z rent  gruntow , tzn. dochód otrzymywany w 

zwi zku z posiadaniem prawa w asno ci, okre lany jest na podstawie jako ci ziemi.   

 Do produkcji rolnej ustawodawca zalicza si  upraw  ziemi, grzybów, hodowl  i 

produkcj  drewna, je eli stanowi  one co najmniej 25% produkcji oraz co najmniej 50% 

przychodów rolniczych. Rolnik posiadaj cy gospodarstwo rolne uzyskuje zarówno dochód 

rolny, jak i dochód gruntowy. Je eli ziemia rolnicza jest dzier awiona, dochód z dzia alno ci 

rolniczej doliczany jest do dochodu dzier awcy. W przypadku gdy, w danym roku 

                                                 
12 Rolnik zawsze mo e wybra  prowadzenie ksi gowo ci, bez wzgl du na wysoko  obrotów. Aby do tego 

zach ci  wprowadzono specjalne bonifikaty, a prowadz cy ksi gowo  mo e obni y  dochód rolniczy 

podlegaj cy opodatkowaniu o 20%. 
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podatkowym, ziemia nie jest uprawiana, a dochód do opodatkowania, na koniec roku stanowi 

mniej ni  30% dochodu szacunkowego, dla celów podatkowych dochód wynosi  zero.  

 W oski system opodatkowania dochodów z produkcji rolnej czy w sobie dwa re imy 

rozlicze : standardowy, obowi zuj cy wszystkich podatników oraz specjalny, oparty na 

warto ciach katastralnych, obowi zuj cy w a cicieli gospodarstw rolnych. Konstrukcja 

podatku sprzyja agodniejszemu, w stosunku do innych dzia ów, opodatkowaniu rolnictwa. 

Ustalone kilkadziesi t lat temu warto ci katastralne nie uwzgl dniaj  zarówno poniesionych 

nak adów inwestycyjnych, aktualnych wydatków oraz zysków osi gni tych w wyniku 

podejmowanych dzia a  produkcyjnych. Pozwala to na znaczne obni enie podatku, ale 

jednocze nie hamuje przebudow  strukturaln  rolnictwa.  

 Charakterystyczn  cech  brytyjskiego podatku dochodowego jest minimalna ilo  ulg 

i odlicze . W Wielkiej Brytanii nie ma w zasadzie specjalnych regu  dotycz cych 

opodatkowania rolnictwa. Rolnicy, podobnie jak inni podatnicy, maj  prawo do zmniejszenia 

dochodu o kwoty wynikaj ce z ustawy, na przyk ad w  roku podatkowym 2005/2006 osoba 

rozliczaj ca si  samodzielnie, w wieku do 65 lat, mog a odliczy  od dochodu kwot  4.895 

funtów
13

. W brytyjskim podatku dochodowym nie ma aktualnie ulg w zwi zku z wydatkami 

medycznymi podatnika, czy zakupem domu lub mieszkania.  Wszyscy rolnicy, podobnie jako 

inni przedsi biorcy, zobowi zani s  do prowadzenia rachunkowo ci, która jest podstawow  

form  obliczenia dochodu do opodatkowania. W ograniczonych przypadkach istnieje 

mo liwo  obliczenia dochodu na podstawie redniej z dwóch lat. Rolnicy mog   korzysta  ze 

specjalnych odpisów amortyzacyjnych [Shipwright, Kesling 1998, s.136-152].. 

 Generalnie podstaw  opodatkowania dochodów osi ganych z rolnictwa jest dochód 

netto, po uwzgl dnieniu kosztów zwi zanych z prowadzeniem produkcji rolnej. Nie 

wszystkie jednak koszty poniesione w zwi zku z prowadzeniem farmy s  uznawane za koszty 

uzyskania przychodów. W podatkowej ksi gowo ci nie uwzgl dnia si  mi dzy innymi 

odpisów amortyzacyjnych, zakupu budynków i innych trwa ych inwestycji. Zamiast 

amortyzacji farmerzy mog  jednak korzysta  z odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem 

cz ci poniesionych nak adów (Writing Down Allowance). Wysoko  odpisu w danym roku, 

mo e wynosi  nawet 40% poniesionych kosztów
14

. Rolnicy maj  równie  mo liwo  

skorzystania z odpisu na tzw. fundusz inwestycyjny, w wysoko ci 25% dochodu rocznie.  

                                                 
13 Wysoko  dochodu zwolnionego w Wielkiej Brytanii z podatku dochodowego jest zró nicowana i zale y od 

stanu cywilnego i wieku podatnika.  
14 Tak wysoki odpis dotyczy wprawdzie przedsi biorstw zaliczanych do ma ych i rednich, jednak e wi kszo  

rodzinnych gospodarstw w Wielkiej Brytanii ma wielko , która kwalifikuje je do tej obni ki [Andersen i in. 

2002,s. 66]. 
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 W Irlandii 47% gospodarstw rolnych ma powierzchni  mniejsz  ni  20 ha. Dochód z 

rolnictwa ustalany jest tam na podobnych zasadach, jak w przypadku innych dzia alno ci
15

. 

Pe noetatowi rolnicy mog  obliczy  dochód do opodatkowania na podstawie zapisów 

ksi gowych z 12 miesi cy
16

, albo przeci tnego dochodu z ostatnich trzech lat
17

. Je eli jednak 

rolnik wybra  uproszczony sposób obliczania dochodu, to musi z niego korzysta  przez okres 

trzech lat. Rolnicy mog  obni y  dochód do opodatkowania np. o wysoko  poniesionych 

kosztów na nabycie budynków gospodarczych (z wyj tkiem budynków mieszkalnych). 

Maksymalny limit ulgi wynosi rocznie 15% ca kowitych wydatków  przez okres sze ciu lat, 

pozosta e 10% odliczane jest w siódmym roku. Pocz wszy od 1999 roku rolnicy mog  

dodatkowo obni y  dochód o poniesione wydatki w ramach programu „The Wast Scheme” 

promuj cego zmniejszenie zanieczyszcze  w gospodarstwie
18

. W 2004 roku maksymalna 

bonifikata z tego tytu u wynosi a 63.500 euro
19

. rednia wysoko  zap aconego przez 

rolników w Irlandii podatku dochodowego jest znacznie ni sza ni  pozosta ych podatników, 

np. w 2001 r. redni podatek dochodowy przypadaj cy na jednego rolnika wynosi  1.173 

euro, natomiast podatnicy prowadz cy dzia alno  gospodarcz  p acili rednio 7.103 euro. 

 Konsekwencj  stosowania w opodatkowaniu rolnictwa pa stw cz onkowskich UE 

specjalnych rozwi za  podatkowych jest zazwyczaj zmniejszenie dochodów bud etowych. 

Na przyk ad wed ug szacunków niemieckiego ministerstwa finansów, w wyniku zastosowania 

w podatku dochodowym specjalnych konstrukcji dla rolników, dochody bud etowe w 2002 r. 

zmniejszy y si  o 97,6 mln euro, w tym w wyniku zastosowania uproszczonych metod 

obliczania dochodu o 21,2 mln euro
20

. Jednocze nie kwota ta stanowi a po rednie, ukryte 

wsparcie niemieckiego rolnictwa. 

                                                 
15 Cz  osi gni tego w Irlandii w danym roku podatkowym dochodu nie podlega opodatkowaniu. Wysoko  

dochodu zwolnionego z podatku dochodowego w Irlandii jest zró nicowana i zale y od stanu cywilnego i wieku 

podatnika. Np. w 2005 r. kwota ta dla osoby samotnej w wieku do 65 lat wynosi a 5.210 euro, dla ma e stwa 

10.420 euro Dochód po odliczeniach podlega opodatkowaniu albo wed ug stawki 20% albo wed ug 

maksymalnej, wynosz cej 42%. W 2005 r. dochód do 28.000 euro w przypadku osób samotnych obci ony by  

stawk  20%. Wi kszo  dochodów by a jednak opodatkowana stawk  42%. W Irlandii istnieje mo liwo  

obni enia zarówno dochodu do opodatkowania, jak i obliczonego podatku. Standardowa kwota odlicze  

wynosi a w 2005 r. 1.520 euro (w przypadku ma e stw 3.040 euro). Podstaw  skorzystania z obni ek 

indywidualnych mo e by  np. niski dochód, stan zdrowia, stan cywilny, wiek podatnika. Podatnicy mog  

korzysta  z ulg w zwi zku z wydatkami na leczenie, zakupem domu lub przekazaniem pieni dzy, na ci le 

okre lone cele charytatywne, darowizn. 
16 Pocz wszy od 2003 roku rok podatkowy w Irlandii pokrywa si  z rokiem kalendarzowym. 
17 Je li rolnik lub jego wspó ma onek prowadz  oprócz dzia alno ci rolniczej tak e inn  dzia alno , nie mog  

wybra  metody obliczania dochodu na podstawie redniej z trzech lat.   
18 Na podstawie danych Department of Agriculture, Food & Rural Development. 2001/2002 Annual Review and 

Outlook for Agriculture, Food and Rural Development.  
19 Nie wi cej jednak ni  50% poniesionych wydatków rocznie [Kesti 2004]. 
20 Na podstawie Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, tryb dost pu 

http://www.verbraucherministerium.de. 
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Podsumowanie 

 Wspó czesne systemy opodatkowania rolnictwa obowi zuj ce w UE kszta towa y si  

g ównie w drugiej po owie XX wieku. Poczynaj c od ko ca lat 80-tych, praktycznie we 

wszystkich pa stwach cz onkowskich przeprowadzono reformy podatkowe maj ce na celu 

dostosowanie ustawodawstwa podatkowego do wspó czesnego poziomu ich rozwoju 

gospodarczego. Uproszczono i ograniczono ilo  obowi zuj cych podatków, obni ono 

wysoko  stawek, zw aszcza w podatkach dochodowych, poszerzono baz  podatników 

podlegaj cych opodatkowaniu. Równocze nie stopniowo zmieniono zasady opodatkowania 

rolnictwa. Nie zdecydowano si  jednak na ca kowite zrównanie opodatkowania rolnictwa z 

innymi sektorami. Uwzgl dniaj c jego specyfik  tj.: struktur  zatrudnienia ludno ci, 

konieczno  utrzymania i wyrównywania dochodów w porównaniu z innymi dzia ami 

gospodarki, zapewnienia stabilnego zaopatrzenia ludno ci w ywno  czy te  konieczno  

modernizacji drobnych gospodarstw rolnych, zachowano wiele ulg podatkowych, zw aszcza 

tam, gdzie w strukturze dominowa y stosunkowo drobne jednostki produkcyjne. Zapobieg o 

to gwa townemu wzrostowi obci e  fiskalnych w rolnictwie i zapewne upadkowi wielu 

drobnych gospodarstw. Obowi zuj ca w UE wspólna polityka nie pozwala na dodatkowe, 

bezpo rednie dotowanie rolnictwa na poziomie krajowym, natomiast odpowiednia 

konstrukcja podatku umo liwia omini cie obowi zuj cych przepisów i  po rednio dodatkowe 

wsparcie rolnictwa.   

 Podsumowuj c mo na stwierdzi , e przygotowanie w a ciwej konstrukcji podatku 

dochodowego obci aj cego gospodarstwa rolne nie jest spraw  prost . W istotny sposób 

wp ywa na to system ulg, zwolnie  i wy cze , ale tak e ustawowy zakres przychodów i 

kosztów ich uzyskania, które w najwi kszym stopniu determinuj  wysoko  dochodu 

podlegaj cego opodatkowaniu lub ewentualnie straty podatkowej. Wszystkie te elementy 

konstrukcyjne podatku pe ni , w kategoriach ekonomicznych, okre lon  dla danego systemu 

rol  i s  wyrazem polityki pa stwa wobec poszczególnych grup podatników, jak te  

poszczególnych róde  przychodów, w tym tak e z rolnictwa. W niektórych okoliczno ciach 

zindywidualizowanie podstawy opodatkowania ze wzgl du na ród o przychodów jest 

konieczno ci  i nie zawsze musi to oznacza  uprzywilejowanie okre lonych grup 

podatników, ale raczej dostosowanie systemu podatkowego do potrzeb bie cej i 

d ugookresowej polityki pa stwa, wspieraj cej rozwój i modernizacj  poszczególnych 

sektorów, w tym tak e rolnictwa.   
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Abstract. The Polish tax system for agriculture requires significant reforms, especially in the sphere of 

income tax. It is crucial to choose an appropriate structure of this tax which should be adjusted both to the 

needs of agriculture and the economy in general. On the whole, while looking for new solutions, those 

which already exist may also be useful, because being acquainted with them enables us to use appropriate 

structures for constructing new taxation system for agriculture and to eliminate previously made mistakes. 

The article presents special solutions used for the income tax imposed on farms in the EU, which, on the 

one hand lead to a decrease of fiscal burdens of agriculture, while on the other hand are a hidden form of 

its support. It also shows solutions used in Germany, France and Italy, as well as in Great Britain and 

Ireland, which according to the author, represent various types of agriculture and different tax rules. 

Therefore, they may constitute a relatively good representation of the so-called 15 regular EU states. The 

focus of the analysis is the personal income tax, which due to its structure relating to the area of taxation 

and the predominance of family farms, is one of the most important taxes on agriculture in the EU.  

Key words: income tax, agriculture in EU 

 

 245


