
 

Gospodarstwo rolne oznacza gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o 

powierzchni łącznej przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy. 

 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych  

w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892). Przeciętny dochód z pracy w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego jest ogłaszany corocznie przez 

Prezesa GUS nie później niż do 23 września każdego roku.  

 

W przypadku ustalenia dochodu z gospodarstwa rolnego dochód rodziny ustala się na podstawie 

liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny na dzień 1 stycznia 

poprzedniego roku kalendarzowego. 

 
Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa 

stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z 

wyjątkiem:  

1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny 

gospodarstwa rolnego;  

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;  

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.  

Przez umowę dzierżawy zawartą zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników rozumie 

się umowę dzierżawy zawartą w formie pisemnej  na okres co najmniej 10 lat i zgłoszoną do ewidencji 

gruntów i budynków, z osobą niebędącą: 

1) małżonkiem wydzierżawiającego 

2) jego zstępnym lub pasierbem 

3) małżonkiem zstępnego lub pasierba 

4) osoba pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym 

5) małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie 

domowym 

Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę, 

dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.  

Ustalając dochód z gospodarstwa rolnego, nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich uzyskanych w 

ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 

Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz 

z tytułu dzierżawy.  

W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, 

dochody te sumuje się. 


