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Jerzy Bieluk

Opodatkowanie sprzeda y nieruchomo ci rolnych 

podatkiem dochodowym od osób Þ zycznych

1. Zagadnienia wst pne

Transakcje sprzeda y gruntów rolnych wyst puj  powszechnie w obrocie cy-
wilnoprawnym. Obecnie praktycznie nie ma ogranicze  w obrocie nieruchomo -
ciami rolnymi. Jedyne bariery zwi zane ze stosowaniem ustawy o kszta towaniu 
ustroju rolnego s  raczej iluzoryczne1, obrót nieruchomo ciami jest wi c w a ciwie 
uwolniony, a ziemia rolna uwa ana jest przez wiele osób za doskona  inwestycj . 
Ceny ziemi rolnej rosn , staje si  ona coraz cz ciej obiektem obrotu nastawionego 
na zysk. Powszechn  praktyk  jest zakup ziemi rolnej z zamiarem przekszta cenia 
jej w grunty przeznaczone pod zabudow . Pojawia si  w zwi zku z tym wiele py-
ta  o zasady opodatkowana obrotu ziemi  rolnicz , szczególnie w kontek cie zmia-
ny jej przeznaczenia. Problem ten jest przedmiotem niniejszego artyku u. Problema-
tyka przedstawiona zostanie przez szczegó ow  analiz  rozwi za  ustawowych oraz 
orzecznictwa s dów administracyjnych i wyja nie  organów skarbowych. 

Zgodnie z art. 21. ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych,2 wolne od podatku dochodowego s  przychody uzyskane z tytu u sprzeda y 
ca o ci lub cz ci nieruchomo ci wchodz cych w sk ad gospodarstwa rolnego; zwol-
nienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzeda y gruntów, które w zwi zku 
z t  sprzeda  utraci y charakter rolny. Regulacja ta obowi zuje w brzmieniu pra-
wie niezmienionym od 1991 roku. Jedyna zmiana, która mia a miejsce od 1 stycznia 
2009 r. polega a na wy czeniu ze zwolnienia sprzeda y gruntów le nych3. Ponie-
wa  w regulacji przytoczonej powy ej pojawia si  odwo anie do poj cia gospodar-

1 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta towaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592 z pó n. zm.). Od po-

cz tku obowi zywania ustawy (16 lipca 2003 r.) do 30 wrze nia 2008 r. do Agencji Nieruchomo ci Rolnych wp y-

n o 487 tys. aktów notarialnych. W tym czasie Agencja skorzysta a z prawa pierwokupu i wykupu w 541 przy-

padkach (informacje ze strony www.anr.gov.pl).

2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób Þ zycznych (tj. Dz.U. z 2000, Nr 14, poz.176 

z pó n. zm.), zwana dalej u.p.d.f.

3 Art. 21 ust. 1 pkt 28 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. a) tiret dziesi te ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób Þ zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie-

których innych ustaw (Dz.U. z 2008, Nr 209, poz. 1316) zmieniaj cej u.p.d.f. z dniem 1 stycznia 2009 r.
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stwa rolnego, zacz  nale y rozwa ania od okre lenia, co przez to poj cie nale y ro-
zumie . 

2. Poj cie gospodarstwa rolnego na gruncie ustawy o podatku do-

chodowym

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ile-
kro  w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rol-
ne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 usta-
wy o podatku rolnym,4 za gospodarstwo rolne uwa a si  obszar gruntów, o których 
mowa w art. 1 (tj. sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako u yt-
ki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na u ytkach rolnych, z wyj t-
kiem gruntów zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej innej ni  dzia al-
no  rolnicza), o cznej powierzchni przekraczaj cej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 
stanowi cych w asno  lub znajduj cych si  w posiadaniu osoby fizycznej, osoby 
prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spó ki, nieposiadaj cej osobowo ci 
prawnej.

Gospodarstwo rolne, zgodnie z powy sz  definicj , to grunty spe niaj ce okre-
lone ustawowo kryteria, które czy osoba w a ciciela (posiadacza). Nieruchomo-
ci rolne, aby traktowa  je cznie jako nale ce do gospodarstwa rolnego, musz  

by  w asno ci  lub by  w posiadaniu jednej osoby fizycznej lub prawnej lub jed-
nostki organizacyjnej, w tym spó ki, nieposiadaj cej osobowo ci prawnej. Zamiast 
warunku czno ci ekonomicznej – jak w definicji z kodeksu cywilnego – ustawo-
dawca wymaga warunku czno ci poprzez osob  w a ciciela (posiadacza) danego 
gruntu. 

Norma obszarowa jest traktowana w sposób formalny. Decyduje kryterium 
ilo ciowe, tj. przekraczania lub nie 1 hektara u ytków rolnych lub 1 hektara przeli-
czeniowego. W sytuacji, gdy grunt jest u ytkowany rolniczo, a nie przekracza 1 ha, 
nie stanowi on gospodarstwa rolnego5. Natomiast grunt przekraczaj cy 1 ha u yt-
ków rolnych lub 1 ha przeliczeniowy b dzie gospodarstwem rolnym bez wzgl du na 
sposób wykorzystywania. O w czeniu do gospodarstwa rolnego o obj ciu zwolnie-
niem decyduje powierzchnia ustalona na podstawie ewidencji gruntów6. 

4 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006, Nr 136, poz. 969 z pó n. zm.).

5 Por. wyrok NSA z 29 grudnia 1993 r., sygn. akt III S.A. 747/93: grunt o mniejszej powierzchni, ni  okre lona 

w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym podlega podatkowi od nieruchomo ci, nieza-

le nie od tego, czy jest wykorzystywany rolniczo czy nie, (w:) W. Abramowicz, Podatki, Þ nanse i bud et gminy 

w orzecznictwie Naczelnego S du Administracyjnego, Warszawa 1994, s. 45.

6 Por. wyrok NSA z dnia 5 grudnia 1994 r. (III SA 634/94): zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. o po-

datku rolnym (Dz.U. Nr 52 poz. 268) przy wymiarze podatku rolnego organ wymiarowy dla ustalenia liczby hekta-

rów przeliczeniowych przyjmuje powierzchnie, rodzaj i klas  u ytków rolnych wynikaj cych z ewidencji gruntów. 

Zmiana decyzji o klasyÞ kacji gruntów, na której oparto decyzj  podatkow , stanowi podstaw  do wznowienia po-

st powania w sprawie wymiaru podatku rolnego w trybie art. 145 § 1 p. 8 k.p.a., „Fiskus” 1995, nr 12, s. 22.
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Okre lona powierzchnia gruntów to podstawowy warunek uznania danego 
zbioru gruntów za gospodarstwo rolne. Elementem cz cym grunty jest podmiot 
b d cy w przewidzianym ustaw  stosunku do danego gruntu. Grunt musi by  w as-
no ci  lub by  w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nieposiadaj cej osobowo ci prawnej. Podmiot tworz cy gospodarstwo rolne winien 
by  w a cicielem b d  posiadaczem gruntu o okre lonej powierzchni, aby grunt ten 
móg  by  uznany za gospodarstwo rolne. Ustawodawca przewiduje wi c dwie for-
my prawne zwi zku podmiotu z gruntem – w asno  oraz posiadanie (oraz wspó -
w asno  i wspó posiadanie). 

W asno  jest poj ciem jasnym i precyzyjnym. Grunty, które spe niaj  warunek 
obszarowy i s  u ytkami rolnymi oraz s  w asno ci  jednej osoby, s  gruntami go-
spodarstwa rolnego. Natomiast w przypadku posiadania terminologia cywilnopraw-
na u ywana jest w ustawie o podatku rolnym z wyra n  niekonsekwencj . Ustawo-
dawca pozostawi  jako warunek opodatkowania posiadanie bez okre lania, czy jest 
to posiadanie gruntu samoistne czy zale ne7. W zwi zku z tym nale y uzna , i  obie 
postaci posiadania kwalifikuj  dany grunt do gruntów nale cych do gospodarstwa 
rolnego. Poniewa  w art. 3 oba poj cia – posiadanie samoistne i posiadanie zale -
ne u yte s  rozdzielnie, nale y przyj , i  usta wodawca mia  na uwadze w art. 1 
ustawy oba rodzaje posiadania, skoro nie wprowadzi  w definicji gospodarstwa rol-
nego tego rozró nienia8. Taka regulacja powoduje, i  jeden i ten sam grunt mo e 
wchodzi  w sk ad dwóch (a nawet trzech) gospodarstw rolnych w rozumieniu usta-
wy o podatku rolnym. Ta sama dzia ka mo e mie  innego w a ciciela, innego posia-
dacza samoistnego i innego posiadacza zale nego. Tak  dzia k  mo emy wliczy  do 
powierzchni trzech gospodarstw rolnych. 

3. Poj cie dzia alno ci gospodarczej innej ni  dzia alno  rolnicza

Nieruchomo  tylko wtedy przestaje by  cz ci  gospodarstwa rolnego, gdy 
jest zaj ta na cele dzia alno ci gospodarczej innej ni  dzia alno  rolnicza. W zwi z-
ku z tym u ytki rolne s  nadal gruntami gospodarstwa rolnego, je eli nie s  zaj te 
na cele dzia alno ci rolniczej (np. jest to dzia ka rekreacyjna), ale jednocze nie nie 
s  zaj te na dzia alno  gospodarcz . Przeznaczenie nierolnicze dzia ki, pod warun-

7 Posiadacz samoistny jest to osoba, która w ada rzecz  jak w a ciciel (art. 336 kc.). Podstawowym kryterium po-

zwalaj cym odró ni  posiadanie samoistne od zale nego jest zewn trzny, widoczny dla otoczenia sposób wy-

konywania posiadania, post powanie z gruntem jak w a ciciel np. budowa domu na gruncie, p acenie podat-

ku. W razie w tpliwo ci nale y analizowa  równie  takie fakty, jak okoliczno ci nabycia posiadania, wypowiedzi 

posiada cza itp. (por. Kodeks cywilny. Komentarz,  t. I, Warszawa 1972, s. 770–771). Posiadacz zale ny (art. 336 

kc.) jest to osoba, która faktycznie rzecz  w ada jak u ytkownik, zastawca, najemca, dzier awca lub maj cy inne 

prawo, z którym czy si  okre lone w adztwo nad cudz  rzecz . Istot  posiadania zale nego jest uznawanie 

podporz dkowania posiadaczowi samoistnemu. Jest to posiadanie we w asnym imieniu i we w asnym interesie, 

ale uznaj ce prawa posiadacza samoistnego, (por. System prawa cywilnego, t. II, Wroc aw–Warszawa–Kraków–

Gda sk 1977, s. 832–834).

8 Inaczej B. Brzezi ski, Podatek rolny, Warszawa–Pozna –Toru  1988, s. 14–15.
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kiem, e nie jest tylko przeznaczeniem na cele dzia alno ci gospodarczej, nie po-
woduje zmiany w klasyfikacji u ytków rolnych jako gruntów gospodarstwa rolne-
go. Poj cie dzia alno ci gospodarczej nale y rozumie  zgodnie z ustaw  z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej9. W art. 2 tej e ustawy znaj-
duje si  definicja, zgodnie z któr  dzia alno ci  gospodarcz  jest zarobkowa dzia-
alno  wytwórcza, budowlana, handlowa, us ugowa oraz poszukiwanie, rozpozna-

wanie i wydobywanie kopalin ze z ó , a tak e dzia alno  zawodowa, wykonywana 
w sposób zorganizowany i ci g y. Zgodnie z art. 2 ust. 5 u.p.d.f. dzia alno ci  rolni-
cz  jest dzia alno  polegaj ca na wytwarzaniu produktów ro linnych lub zwierz -
cych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z w asnych upraw albo hodowli lub 
chowu, w tym równie  produkcja materia u siewnego, szkó karskiego, hodowlane-
go oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod fo-
li , produkcja ro lin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i pro-
dukcja materia u zarodowego zwierz t, ptactwa i owadów u ytkowych, produkcja 
zwierz ca typu przemys owo–fermowego oraz hodowla ryb, a tak e dzia alno , 
w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierz t i ro lin, w trak-
cie których nast puje ich biologiczny wzrost, wynosz  co najmniej (licz c od dnia 
nabycia): miesi c – w przypadku ro lin, 16 dni – w przypadku wysokointensywne-
go tuczu specjalizowanego g si lub kaczek, 6 tygodni – w przypadku pozosta ego 
drobiu rze nego, 2 miesi ce – w przypadku pozosta ych zwierz t. 

Je li wi c na danej nieruchomo ci prowadzona jest dzia alno  gospodarcza 
inna ni  dzia alno  rolnicza, wówczas grunty zaj te pod tak  dzia alno  nie b d  
gruntami gospodarstwa rolnego. Jednak grunty zaj te na inne cele ni  dzia alno  
rolnicza – na przyk ad na cele rekreacyjne – b d  nadal wchodzi y w sk ad gospo-
darstwa rolnego. 

4. Poj cie nieruchomo ci

Poj cie nieruchomo ci zdefiniowane jest w art. 46 kodeksu cywilnego i nie ma 
powodu, by pos ugiwa  si  tu inn  definicj . Zgodnie z kodeksem cywilnym nieru-
chomo ciami s  cz ci powierzchni ziemskiej stanowi ce odr bny przedmiot w as-
no ci (grunty), jak równie  budynki trwale z gruntem zwi zane lub cz ci takich 
budynków, je eli na mocy przepisów szczególnych stanowi  odr bny od gruntu 
przedmiot w asno ci. Poniewa  definicja gospodarstwa rolnego z ustawy o podatku 
rolnym jako jedyny sk adnik gospodarstwa przewiduje grunty, nale y z rozwa a  
dotycz cych sprzeda y nieruchomo ci wy czy  nieruchomo ci budynkowe i loka-
lowe. Nieruchomo ci, o które chodzi w u.p.d.f., to nieruchomo ci gruntowe. Jednak 
w tpliwo ci budzi sformu owanie zawarte w art. 21 u.p.d.f. o przychodach uzyska-

9 Tj. Dz.U. z 2007, Nr 155, poz. 1095, szerzej C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie dzia alno ci gospodarczej. Ko-

mentarz, Warszawa 2005, s. 15 i n. 
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nych ze sprzeda y ca o ci lub cz ci nieruchomo ci wchodz cych w sk ad gospodar-
stwa rolnego. Mo na sprzeda  nieruchomo  czy udzia  w nieruchomo ci, jednak 
nie mo na sprzeda  cz ci nieruchomo ci. Je li chcemy sprzeda  cz  nierucho-
mo ci, najpierw musimy j  podzieli  na dwie odr bne nieruchomo ci, a dopiero po-
tem tak wydzielon  nieruchomo  mo emy sprzeda . Nieruchomo  to cz  po-
wierzchni ziemskiej stanowi ca odr bny przedmiot w asno ci, jednocze nie cz  
powierzchni ziemskiej mog ca by  przedmiotem samodzielnego obrotu. Z kolei 
cz  nieruchomo ci nie mo e by  przedmiotem samodzielnego obrotu. W konse-
kwencji sformu owanie zawarte w art. 21 u.p.d.f. nale y uzna  za b dne. 

Nieruchomo  wchodzi w sk ad gospodarstwa rolnego. Jak by a o tym mowa 
powy ej, nieruchomo  zgodnie z definicj  z ustawy o podatku rolnym wchodzi 
w sk ad gospodarstwa rolnego, gdy jest w asno ci  lub jest w posiadaniu okre lone-
go podmiotu. Sprawa jest oczywista, gdy mamy do czynienia z w a cicielem. Jednak 
komplikuje si  w przypadku nieruchomo ci dzier awionej, która mo e wchodzi  
w sk ad kilku gospodarstw rolnych. Przypomnie  nale y te , i  o ile przedmiotem 
umowy sprzeda y mo e by  tylko ca a nieruchomo , o tyle przedmiotem dzier a-
wy mo e by  cz  nieruchomo ci. Zatem przynale no  do gospodarstwa rolnego 
mo e by  przyk adowo wynikiem zawarcia umowy dzier awy. W przypadku w as-
no ci gruntu rolnego o powierzchni 0,5 ha (VI klasa gruntów ornych) nie jest to go-
spodarstwo rolne, gdy  powierzchnia gruntów nie przekracza ani 1 ha przeliczenio-
wego, ani rzeczywistego. Dochód ze sprzeda y takiej dzia ki nawet przeznaczonej 
pod dzia alno  rolnicz , b dzie opodatkowany podatkiem dochodowym. Jednak je-
eli dzia ka taka zostanie wydzier awiona s siadowi, który jest rolnikiem i w a ci-

cielem 2 ha u ytków rolnych, stanie si  ona cz ci  gospodarstwa rolnego. Ustawa 
o podatku dochodowym nie wymaga, aby nieruchomo  wchodzi a w sk ad gospo-
darstwa rolnego osoby sprzedaj cej, wystarczaj ce jest, eby wchodzi a w sk ad ja-
kiegokolwiek gospodarstwa rolnego. 

5. Warunki zwi zane ze zwolnieniem z opodatkowania

Zgodnie z analizowan  regulacj  (art. 28 ust. 1 p. 28 u.p.d.f.) zwolnienie z po-
datku nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzeda y gruntów, które w zwi zku z t  
sprzeda  utraci y charakter rolny. Mamy wi c dwa warunki opodatkowania docho-
du ze sprzeda y, po pierwsze dzia ka musi utraci  charakter rolny, po drugie za  musi 
to si  sta  w zwi zku ze sprzeda . Sprzeda  musi by  warunkiem koniecznym zmia-
ny w charakterze dzia ki, przy czym warunki te musz  by  spe nione cznie. 

5.1. Utrata charakteru rolnego

Przede wszystkim nale y odpowiedzie  na pytanie, co to znaczy, i  grunty 
w zwi zku ze sprzeda  utraci y charakter rolny. Powy sze zale y od przyj cia, czy 
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grunty gospodarstwa rolnego maj  zawsze charakter rolny, czy mo e doj  do sy-
tuacji, w której grunty gospodarstwa rolnego nie maj  charakteru rolnego. Sformu-
owanie zawarte w u.p.d.f. wskazuje na drug  mo liwo . W przeciwnym wypadku 

sformu owanie ustawowe brzmia oby inaczej – na przyk ad, i  w wyniku sprzeda-
y grunty przestan  by  gruntami gospodarstwa rolnego. Poniewa  opodatkowa-

nie nie jest uzale nione od okoliczno ci, e sprzeda  powoduje wyj cie gruntów 
z gospodarstwa rolnego, ale od utraty przez nie charakteru rolnego, uzna  nale y, 
i  grunty mog  nale e  do gospodarstwa rolnego, ale nie mie  charakteru rolnego. 
Orzecznictwo Naczelnego S du Administracyjnego i wyja nienia organów skarbo-
wych wskazuj  na to, i  utrata charakteru rolnego ma by  faktyczna, nie prawna. 
Takie stanowisko przyj  Naczelny S d Administracyjny w wyroku z dnia 22 lipca 
2008 r.: Je eli chodzi o brak przes anki negatywnej a wi c utraty charakteru rolne-
go lub le nego przez grunty to zarówno stanowisko s du pierwszej instancji jak i au-
tora skargi kasacyjnej trafnie przyjmuj , e w powo anym przepisie chodzi o brak 
faktycznej utraty rolnego lub le nego charakteru tych gruntów10. Podobnie w wyro-
ku z dnia z dnia 21 marca 2001 r. NSA uzna , e poj cie utraty charakteru rolnego 
gruntów nale y odnie  do dzia a  faktycznych, tj. faktycznego przekszta cenia spo-
sobu u ytkowania gruntów podlegaj cych sprzeda y11. 

Zmiana przeznaczenia gruntu ma mie  charakter faktyczny, nie musi mie  od-
zwierciedlenia w kwalifikacji prawnej gruntu. Jednak niew tpliwie musi nast pi  
zmiana w sposobie u ytkowania gruntu, dodatkowo musi to by  zmiana zwi zana 
ze sprzeda . Je li tej zmiany nie ma – na przyk ad grunt by  ju  wcze niej u ytko-
wany nierolniczo, nie mo na mówi  o utracie charakteru rolnego przez grunt, chyba 
e owo nierolnicze u ytkowanie mo e mie  zwi zek z transakcj  sprzeda y. Podob-

ne stanowisko odnajdziemy we wcze niejszych wyrokach. W wyroku NSA z dnia 
11 grudnia 1996 r.12 stwierdzono, e utrata charakteru rolnego lub le nego gruntów 
w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.f. nast puje przez wy czenie tych gruntów 
z produkcji rolnej lub le nej, polegaj ce na faktycznym przekszta ceniu sposobu ich 
u ytkowania, cz cym si  ze zmian  ich dotychczasowego przeznaczenia. 

Podobne stanowisko znajdujemy w interpretacjach organów skarbowych. 
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 
18.07.2008 r.13 wskaza , e dla oceny czy dokonana transakcja skutkuje utrat  cha-
rakteru rolnego gruntu, decyduj ce znaczenie ma cel jego nabycia, faktyczny za-
miar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomo ci, b d  inne okoliczno ci zwi zane 
z dan  transakcj . Faktyczne przekszta cenie sposobu u ytkowania gruntów mo e 
wynika  bezpo rednio z aktu notarialnego, nawet wówczas, gdy nieruchomo  taka 

10 II FSK 733/07, LEX nr 485292.

11 Sygn. I SA/Gd 883/00, LEX nr 59683. 

12 Sygn. III SA 1025/95, Glosa 1998, nr 2, s. 30.

13 Sygn. IPPB1/415–541/08–4/PJ – opubl. na stronie http://sip.mf.gov.pl/sip
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umiejscowiona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomo  
po o ona na terenach upraw rolnych. Chodzi tu o faktyczn , a nie jedynie prawn  
utrat  charakteru rolnego przez nieruchomo . Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 09.04.2009 r.14 stwierdzi , i  Fakt 
zakupu nieruchomo ci gruntowej przez firm  developersk , wskazuje na cel dokona-
nego zakupu. Nie zmieni tego okoliczno  powo ana przez Wnioskodawczyni , jako-
by w okresie od daty sprzeda y (luty 2008 r.) do grudnia 2008 r. nie nast pi a zmia-
na charakteru rolnego.

5.2. Zwi zek ze sprzeda

Zasadniczy wi c problem z interpretacj  przepisu napotykamy w sformu owa-
niu, i  utrata charakteru rolnego gruntu winna nast pi  w zwi zku ze sprzeda . Ro-
zumienie tego zwi zku wp ywa bezpo rednio na zakres zwolnienia. Naczelny S d 
Administracyjny traktuje ten zwi zek bardzo szeroko. Poniewa  ustawodawca w art. 
21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.f. u ywa okre lenia „w zwi zku” i nie definiuje, co nale y ro-
zumie  przez to poj cie, to niew tpliwie chodzi mu o j zykowe, potoczne rozumienie 
tego poj cia. Oznacza to, e chodzi o ka dy zwi zek w nast pstwie, którego grun-
ty trac  swój charakter rolny lub le ny byle tylko mo na by o go powi za  ze sprze-
da . Mo e to by  zwi zek uprzedni, rozumiany jako przygotowawczy do sprzeda y, 
bezpo rednio zwi zany ze sprzeda , czy te  b d cy skutkiem sprzeda y15. 

Orzeczenia Naczelnego S du Administracyjnego wskazuj  sposób interpretacji 
przepisów u.p.d.f. Jednak ich bli sza analiza pokazuje, i  dotycz  one sytuacji sto-
sunkowo atwych do interpretacji. Zakup ziemi u ytkowanej rolniczo przez firm  
dewelopersk , która natychmiast wyst puje o zmian  przeznaczenia gruntu i dzie-
li ziemi  roln  na dzia ki z za o enia przeznaczone pod budownictwo, to sytuacja 

14 Sygn. IPPB4/415–49/09–2/PJ – opubl. na stronie http://sip.mf.gov.pl/sip

15 Wyrok NSA z dnia 17 wrze nia 2009, II FSK 550/08, LEX nr 525721, por. te  wyrok NSA z dnia 22 lipca 2008 r., II 

FSK 732/07, opubl. http://orzeczenia.nsa.gov.pl: mo e to by  wi c zwi zek uprzedni a wi c rozumiany jako przy-

gotowawczy do sprzeda y, bezpo rednio zwi zany ze sprzeda , czy te  b d cy skutkiem sprzeda y. W pierw-

szym przypadku zbywca faktycznie pozbawia grunty rolne ich rolnego (le nego) charakteru poprzez podzia  

nieruchomo ci gospodarstwa rolnego na dzia ki, które b d  przeznaczone pod budow  i faktycznie podejmuje 

w tym celu dzia ania polegaj ce na wytyczaniu dróg, urz dzaniu mostów, przepustów, zjazdów, wyrównywaniu 

terenu, wycinaniu drzew i krzewów. W drugim doprowadzenie do pozbawienia gospodarstwa rolnego jego cha-

rakteru poprzez sprzeda  niewielkich obszarowo dzia ek, które same przez si  nie b d  gospodarstwem rolnym 

w rozumieniu art. 2 ust. 4 u.p.d.o.f., tj. w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pó n. zm.), a wi c obszarem gruntów, sklasyÞ kowanych w ewidencji 

gruntów i budynków jako u ytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na u ytkach rolnych, z wyj t-

kiem gruntów zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej innej ni  dzia alno  rolnicza, o cznej po-

wierzchni przekraczaj cej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowi cych w asno  lub znajduj cych si  w posia-

daniu osoby Þ zycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spó ki nieposiadaj cej osobowo ci 

prawnej. Jest przy tym przes ank  oczywist , e same czynno ci przygotowawcze, faktyczne nie mog  by  prze-

s dzaj ce, bo istotne jest, by nast pi a tak e sprzeda . Przyj cie wi c rozumienia, e tylko faktyczna utrata rol-

nego lub le nego charakteru nieruchomo ci gospodarstwa rolnego wy cznie i bezpo rednio na skutek zbycia 

prowadzi oby do pogl du, i  tylko unicestwienie normy obszarowej powodowa oby jej spe nienie albo tylko na-

st pcza zmiana faktycznego przeznaczenia rolnego lub le nego jej charakteru, na któr  zreszt  zbywca podat-

nik nie móg by mie  adnego wp ywu, a ponosi by ci ar podatkowy.
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najcz ciej spotykana w orzecznictwie. Jednak pojawi  si  mog  sytuacje bardziej 
skomplikowane. Nasuwa si  w tpliwo , jak interpretowa  sytuacj , gdy grunty rol-
ne wykorzystywane w celu rekreacyjnym przez w a ciciela nast pnie zostaj  sprze-
dane, natomiast ich przeznaczenie si  nie zmienia i nadal maj  mie  charakter rolny. 
W takiej sytuacji nie mo na uzna , i  nieruchomo  w wyniku sprzeda y utraci a 
charakter rolny, rozumiany jako faktyczne wykorzystywanie gruntów w produkcji 
rolnej. Jednak skoro zmiana taka nie nast pi a w zwi zku ze sprzeda , tylko du o 
wcze niej, uzna  nale y, i  transakcja taka nie mo e by  opodatkowana podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych. Je eli zamiarem sprzedaj cego nigdy nie by o 
i nie jest nadal prowadzenie produkcji rolnej, bowiem na tych gruntach nigdy nie 
prowadzi  i nie prowadzi nadal produkcji rolnej, nie mo na uzna , i  sprzeda  takiej 
dzia ki nawet na cele nierolnicze (na przyk ad kontynuacja wykorzystywania rekre-
acyjnego) b dzie wy czona ze zwolnienia okre lonego w art. 21 ust. 1 p. 28 u.p.d.f. 
Analizuj c konkretne sytuacje, nale y jednak rozwa y , czy dzia alno  rolnika – 
np. podzia  du ej dzia ki wykorzystywanej na cele rekreacyjne na wiele mniejszych 
i nast pnie ich sprzeda , nie b dzie prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej, pod-
legaj cej normalnym rygorom u.p.d.f. 

W ka dej sytuacji nale y wykaza , na czym polega zwi zek mi dzy sprzeda-
 a zmian  sposobu wykorzystywania gruntów. Jednak orzecznictwo i stanowisko 

organów skarbowych wskazuje, i  do przyj cia, i  zwolnienia nie ma, wystarczy, 
i  kupuj cy b dzie wykorzystywa  ziemi  nierolniczo, nie analizuj c wcze niej-
szego sposobu wykorzystywania gruntów. Wystarczy nawet, i  sprzeda ziemi  
przedsi biorcy, co uwa ane jest za wystarczaj c  przes ank  opodatkowania16. Je-
eli nabywc  jest osoba, która nie jest rolnikiem i nie zakupi a gruntów na powi k-

szenie gospodarstwa rolnego, to uzyskany przychód ze sprzeda y nie mo e korzy-
sta  ze zwolnienia17 (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 26 czerwca 2008 r., 
IBPB2/415–593/08/MM (KAN–3153/03/08). Je eli nabywca zamierza na nabytym 
gruncie prowadzi  dzia alno  gospodarcz , to sprzedawca tak e nie b dzie móg  
korzysta  ze zwolnienia, nawet je eli po zako czeniu dzia alno ci grunt powróci do 
swego dawnego charakteru rolno–le nego

Natomiast interpretuj c przepisy, nale y w pe ni zgodzi  si  ze zdaniem R. Bu-
dzinowskiego, i  ...przekszta cenie sposobu wykorzystywania gruntów mo e wyst -
pi  ju  bezpo rednio po sprzeda y. W takiej sytuacji zwi zek mi dzy utrat  rolnego, 
czy le nego charakteru gruntu a sprzeda  jest oczywisty. Jednak e przekszta cenie 
dotychczasowego sposobu wykorzystywania gruntów, mo e by  procesem roz o o-
nym w czasie. Jest to zrozumia e ze wzgl du na konieczno  zmiany przeznaczenia 

16 Por. np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 lipca 2009 r., sygn. II PB2/415–424/09–4/JK, 

opubl. na stronie http://sip.mf.gov.pl/sip

17 Por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 czerwca 2008 r., sygn. IBPB2/415–593/08/MM, 

opubl. na stronie http://sip.mf.gov.pl/sip.
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terenu, czy uzyskania przez nabywc  okre lonych decyzji, umo liwiaj cych to prze-
kszta cenie. W takiej sytuacji nale a oby zawsze wykaza , e istnieje zwi zek pomi -
dzy zaniechaniem dotychczasowego i rozpocz ciem innego sposobu wykorzystania 
gruntu, a sprzeda 18.

5.3. Stan wiadomo ci sprzedaj cego

Zmian  przeznaczenia gruntu nale y ocenia  na dzie  sprzeda y. Nabyw-
ca musi mie  szans  oceni , czy z tytu u sprzeda y powstanie u niego obowi zek 
podatkowy. Nale y ustali  okoliczno ci faktyczne maj ce miejsce przed sprzeda-

 lub w jej trakcie, charakter podmiotu nabywaj cego itd. Je eli na przyk ad kupu-
j cy wyst powa  o warunki zabudowy na osiedle domków jednorodzinnych, uzna  
nale y, i  sprzedaj cy mia  wystarczaj ce informacje na temat zamiarów kupuj ce-
go. Podobnie w sytuacji, kiedy kupuj cy jest deweloperem. Powy sze stanowisko 
potwierdza WSA w Bia ymstoku w wyroku z dnia 3 marca 2004 r.19 Opodatkowa-
na jest wi c sytuacja, gdy mamy do czynienia z ró nic  w nastawieniu psychicznym 
do u ytkowania gruntów mi dzy sprzedaj cym i kupuj cym. Sprzedaj cy jest rolni-
kiem, który chce rolniczo wykorzystywa  grunt, nabywc  jest na przyk ad dewelo-
per, który chce grunt przeznaczy  na cele mieszkaniowe. I w sytuacji, gdy w wyniku 
sprzeda y dojdzie do zmiany w a ciciela gruntu z rolnika na dewelopera, transakcja 
taka b dzie opodatkowana. 

W takim stanie rzeczy pojawiaj  si  od razu dwie kwestie Pierwsza polega na 
tym, e sprzedaj cym jest rolnik, który du o wcze niej zmieni  swoje nastawienie 
do sposobu wykorzystywania gruntu i rozpocz  procedur  jego przekszta cania. 
Z kolei drugie zagadnienie przedstawia si  nast puj co: rolnik sprzedaje ziemi  de-
weloperowi, p aci podatek, ale po zakupie przez dewelopera nie udaje mu si  prze-
kszta ci  ziemi z rolnej na inne cele. W tym miejscu pojawia si  pytanie, czy wów-
czas uzna  nale y, i  stosowny urz d skarbowy winien zwróci  pobrany podatek. 
Pierwsza sytuacja zale y od tego, czy procedura przekszta cenia wszcz ta zosta a 
z my l  o sprzeda y gruntów. Je li rolnik mia  zamiar grunt sprzeda  – taka transak-
cja b dzie opodatkowana. Jednak e w drugiej sytuacji nale y uwzgl dni  brak mo -
liwo ci zmiany charakteru gruntu i dokona  zwrotu podatku na rzecz rolnika. 

Nale y te  rozwa y  mo liwo  wyst pienia wad o wiadczenia woli w przypad-
ku wprowadzenia w b d rolnika co do zamiarów dewelopera. Na przyk ad dewelo-
per o wiadcza w akcie notarialnym, i  b dzie zajmowa  si  na kupionych gruntach 
dzia alno ci  rolnicz , za  natychmiast po zakupie wyst puje o zmian  przeznacze-
nia kupionych gruntów. Organ skarbowy obci a rolnika podatkiem dochodowym, 
bez znaczenia zdaj  si  t umaczenia, e nic nie wiedzia  o zamiarach dewelopera. 

18 R. Budzinowski, Glosa do wyroku NSA z dnia 11.12.1996, III SA 1025/95, OSP 1999, nr 4, poz. 76.

19 Sygn. akt SA/Bk 1306/03, ONSAiWSA 2005, nr 1, poz. 18
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W takiej sytuacji uzna  nale y, i  jest mo liwe odst pienie przez rolnika od umo-
wy zawartej pod wp ywem b du (ewentualnie podst pu). Jednak z pewno ci  nie 
jest prawid ow  sytuacja, w której opodatkowanie zale y od oceny stanu wiadomo-
ci rolnika w chwili sprzeda y i od czynników, które mog  by  od rolnika zupe nie 

niezale ne. 

Podkre li  nale y, i  zgodnie ze stanowiskiem organów skarbowych, nawet po-
siadanie o wiadczenia od nabywcy, i  nie zamierza on zmienia  charakteru grun-
tów, nie zabezpiecza sprzedaj cego przed gro b  zap aty podatku20. Tak wi c sprze-
daj cy nie jest cz sto w stanie okre li , co kupuj cy zrobi z jego gruntem. Natomiast 

danie organów skarbowych, aby sprzedaj cy mia  dok adn  wiedz  na temat tego, 
co kupuj cy chce zrobi  z jego gruntem, wydaje si  by  daniem zdecydowanie 
wykraczaj cym poza wymogi ustawowe. A w takim kierunku id  interpretacje Izb 
Skarbowych21. 

8. Wnioski

Regulacja dotycz ca opodatkowania sprzeda y ziemi rolniczej zawarta w u.p.d.f. 
jest nieprecyzyjna i rodzi szereg problemów interpretacyjnych. Wprowadzenie kate-
gorii faktycznej utraty rolniczego charakteru nie pomaga w interpretacji zapisów usta-
wy. Uzale nienie opodatkowania gruntów od zamiaru nabywcy utrudnia interpretacj  
konkretnych zdarze . Rolnik musi zna  charakter dzia alno ci nabywcy, ponadto musi 
wiedzie , jaki zamiar ma nabywca wobec kupowanej ziemi, aby ustali , czy jest zo-
bowi zany do zap aty podatku. Tego rodzaju ocenny charakter opodatkowania z pew-
no ci  nie sprzyja jasno ci regu  podatkowych. danie od sprzedaj cego dok adnych 
informacji na temat tego, co kupuj cy zamierza zrobi  z zakupionym gruntem, nie ma 
podstawy prawnej i nie zapewnia wystarczaj cego bezpiecze stwa prawnego odno -
nie do regu  rz dz cych opodatkowaniem transakcji sprzeda y. 

Wystarczy yby niewielkie zmiany ustawowe, by znacznie poprawi  obecn  sy-
tuacj . Nale a oby wprowadzi  minimalne wielko ci dzia ek rolnych zwolnione 
z opodatkowania, chyba e dzia ki te by yby zakupione na powi kszenie istniej -
cego gospodarstwa rolnego. Równie  wprowadzenie obligatoryjnego o wiadczenia 
o zamiarze rolniczego wykorzystywania gruntów sk adanego przez nabywc  zdecy-
dowanie sprzyja oby jasno ci regu  opodatkowania. W sytuacji, gdyby przyk adowo 

20 Por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 wrze nia 2009 r., ILPB2/415–620/09–2/AJ, opubl. 

na stronie http://sip.mf.gov.pl/sip. 

21 Por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 wrze nia 2009 r., ILPB2/415–640/09–2 JK, opubl. 

na stronie http://sip.mf.gov.pl/sip : cel nabycia gruntów mo e wynika  bezpo rednio z aktu notarialnego, z cha-

rakteru nabywcy jak równie  z innych okoliczno ci zwi zanych z dan  transakcj  (…) W momencie ich sprze-

da y strony umowy winny by  wiadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów (…) Wnioskodawczyni nie mo e 

skorzysta  ze zwolnienia z art. 21 ust. 1, pkt 28, poniewa  nie posiada wiedzy, czy grunt w wyniku sprzeda y 

utraci charakter rolny. Interpretacj  powy sz  uzna  nale y za zdecydowanie zbyt daleko id c  w stawianiu wy-

maga  dotycz cych wiedzy sprzedaj cego. 
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w ci gu 3 lat od zakupu nabywca chcia  zmieni  przeznaczenie gruntów, musia by 
(nabywca nie sprzedaj cy) op aci  podatek niejako za sprzedaj cego w wysoko ci 
wcze niej – przy zawarciu aktu notarialnego – wyliczonej. 

Intencja ustawodawcy, polegaj ca na zachowaniu w produkcji rolnej gruntów 
rolnych i nieobci aniu podatkiem transakcji pomi dzy rolnikami, jest z pewno -
ci  godna poparcia. Jednak brak jest uzasadnienia dla zwolnienia z opodatkowania 
chocia by obrotu spekulacyjnego gruntami rolnymi. Nale a oby rozwa y  wprowa-
dzenie minimalnego okresu uprawniaj cego do zwolnienia, uzale nionego od statu-
su w a ciciela gruntu. 

Ustawodawca winien chroni  odpowiednimi mechanizmami finansowymi sam 
proces przekszta cenia gruntów. Oczywi cie, w tym zakresie ustawa o ochronie 
gruntów rolnych i le nych22 przewiduje okre lone op aty. Równie  renta planistycz-
na23 jest sporym wydatkiem inwestora. Zapisy ustawy o podatku dochodowym nie 
powinny tych mechanizmów zast powa . 

22 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz.U. z 2004, Nr 121, poz. 1266).

23 Art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 

poz. 717).



Jerzy Bieluk

92

Personal income tax of agriculture real estate sale

Summary

Under the act on personal income tax, any income gained due to the sale of 
a whole or part of  immovable property being a part of an agricultural farm is free 
from income tax. However, this rule does not concern the income from the sale of 
the land, which, having been sold, lost its agricultural character. The article is devo-
ted to the analysis of prerequisites deciding about tax exemption, which is based ma-
inly on administrative courts decisions and explanations of fiscal bodies. Both the 
loss of the agricultural character of the property as well as the fact that this loss oc-
curs in connection with a sale, arouse serious doubts. Income tax exemptions on the 
agricultural land turnover is to be evaluated positively, yet the prerequisites of these 
exemptions should be more precise. 


