
DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 

               Gospodarstwo rolne oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów                     

o podatku rolnym tj. obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha 

przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, 

osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości 

prawnej. Przy mniejszej powierzchni gruntów nie ustala się dochodu. 

 

              Dochód z gospodarstwa rolnego jest dochodem niepodlegającym opodatkowaniu 

na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego przy jego 

dokumentowaniu wymaga się zaświadczenia właściwego organu oraz oświadczenia członka 

rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu. 

 

             Dochód z  gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów 

przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy i wysokości przeciętnego dochodu z pracy                                      

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Wysokość tego dochodu 

jest ogłaszana corocznie we wrześniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego                  

w formie obwieszczenia na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 

rolnym. 

    Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup) nie stanowi 

utraty ani uzyskania dochodu w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

Wszelkie zmiany uwzględniane są w latach, które stanowią podstawę przyznawania pomocy 

materialnej z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana powierzchni nastąpiła w trakcie roku, dochód 

należy liczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania gospodarstwa rolnego. Tak 

wyliczony dochód dzieli się przez 12 miesięcy.  

W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych 

dochody te sumuje się. 

 

Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich 

uzyskanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.  

 

 



Dzierżawa gospodarstwa rolnego 

             Zgodnie z art.5 ust.8a ustawy o świadczeniach rodzinnych 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. 

Na potwierdzenie faktu oddania całości lub części gospodarstwa rolnego w dzierżawę 

przedkłada się: 

 umowę dzierżawy – w przypadku umowy dzierżawy zawartej stosownie do 

przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (jest to umowa pisemna zawarta co najmniej na 10 lat i zgłoszona do 

ewidencji gruntów i budynków osobie nie będącej: małżonkiem 

wydzierżawiającego, jego zstępnym lub pasierbem, małżonkiem zstępnego 

lub pasierba, osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym 

gospodarstwie domowym, małżonkiem osoby pozostającej                               

z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym) oraz w razie 

oddania gospodarstwa rolnego 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; 

 umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia 

gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną, 

 umowę dzierżawy - w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę 

w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 



            

             Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego, 

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

dzierżawy. 

       


