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Pozna  

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym po akcesji Polski do Unii 
Europejskiej 

Investment relief in agricultural tax after Poland's accession to 
the European Union 

Synopsis. Przedstawiono prawne zagadnienia zwi zane z ulg  inwestycyjn  w podatku rolnym. 

Szczególn  uwag  po wi cono kwestii ulgi w przypadku finansowania inwestycji ze rodków 

publicznych, w tym z bud etu unijnego. Zaprezentowano opinie doktryny, Ministerstwa Finansów, 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nowe zasady przyznawania ulgi wynikaj ce z nowelizacji 

ustawy o podatku rolnym, która wesz a w ycie z dniem 1 stycznia 2009 r. W konkluzji wysuni te 

zosta y propozycje zmiany przepisów po wi conych podatkowi rolnemu.  

S owa kluczowe: podatek rolny, ulga inwestycyjna, pomoc publiczna, grunty rolne. 

Abstract. The paper presents the legal issues related to the investment relief in agricultural tax. A 

particular attention was paid to the question of incentives for investments financed from public funds, 

including the EU budget. The doctrine, opinions of the Ministry of Finance, the Ministry of 

Agriculture and Rural Development and new rules for granting relief provided for in the amendment 

of the parliamentary act, which entered into force on 1 January 2009, were reviewed. Some proposals 

of amendments to the legal regulation of agricultural tax were put forward in conclusion. 

Key words: agricultural tax, investment relief, public aid, agricultural land. 

Wst p 

Po uzyskaniu cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej dla wi kszo ci producentów 

rolnych istotnym zagadnieniem jest pomoc publiczna w rolnictwie, a szczególnie 

problematyka pomocy de minimis oraz pomocy w ramach tzw. wy cze  grupowych. 

Uznaje si , e ta pierwsza forma, ze wzgl du na nisk  warto , ma nieznaczny wp yw na 

konkurencj  oraz wymian  handlow  mi dzy pa stwami cz onkowskimi, dlatego nie 

wymaga uprzedniej kontroli ze strony Komisji Europejskiej w drodze notyfikacji. 

Udzielana jest ona obecnie do kwoty 7,5 tys. euro w ci gu 3 lat obrotowych2. Wy czenia 

grupowe natomiast stanowi  z regu y rodzaj pomocy udzielanej na konkretne cele, 

okre lone m.in. w rozporz dzeniu Komisji (WE) nr 1857/2006 [Rozporz dzenie… 2006]. 

                                                            
1 Dr, e-mail: asuchon@up.poznan.pl 
2 Zaznaczy  nale y, e w literaturze kontrowersyjna jest sama kwalifikacja prawna tej kategorii pomocy. Pomoc 

de minimis bowiem traktowana jest np. jako osobna kategoria pomocy, niespe niaj ca kryteriów okre lonych w 

art. 87 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  (TWE) (obecnie art. 107 ust. 1 ), innym razem jako 

cz  pomocy publicznej horyzontalnej w ramach wy cze  grupowych, czy wreszcie jako niewchodz ca w ramy 

wy cze  grupowych cz  pomocy horyzontalnej [Marquardt 2008]. 
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Ulga inwestycyjna w podatku rolnym zaliczana jest w a nie do pomocy w ramach tzw. 

wy cze  grupowych, okre lonych w art. 4 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” 

rozporz dzenia nr 1857/2006 [Pomoc… 2008, 2009].  

Producenci rolni stosunkowo cz sto podejmuj  si  budowy lub modernizacji 

budynków inwentarskich czy te  wykonywania inwestycji z zakresu ochrony rodowiska. 

Dlatego ulga inwestycyjna cieszy si  du ym zainteresowaniem na wsi. Skorzystanie z niej 

pozwala na odzyskanie przez rolnika nawet do 25% kosztów przedsi wzi cia. Okazuje si  

jednak, e od kilku lat odnotowa  nale y zró nicowane wyk adnie w zakresie 

przyznawania ulgi w odniesieniu do zada  wspó finansowanych ze rodków publicznych. 

Aby zako czy  dyskusje i wprowadzi  jednolito , w grudniu 2006 r. uchwalona zosta a 

nowelizacja do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym [Ustawa… 1984] 

odnosz ca si  w a nie do tej kwestii. Okazuje si  jednak, e przepisy po wi cone uldze 

inwestycyjnej nadal budz  kontrowersje.  

Problematyka ulgi inwestycyjnej poruszana by a najcz ciej w literaturze  w aspekcie 

interpretacji przes anek, które musz  by  spe nione, aby producent rolny móg  uzyska  ulg  

inwestycyjn  w podatku rolnym. Natomiast brakuje opracowa , które dokonuj  

kompleksowego przedstawienia problematyki ulgi jako pomocy publicznej w rolnictwie.  

Celem artyku u jest zatem wskazanie problemów prawnych zwi zanych z ulg  

inwestycyjn  w podatku rolnym i próba ich rozstrzygni cia, szczególnie w sytuacji 

wspó finansowania inwestycji ze rodków publicznych.  

Podstawow  metod  badawcz  wykorzystan  w artykule jest dogmatyczna analiza 

tekstów normatywnych. Badaniu poddane zosta y przede wszystkim akty prawne polskie 

oraz unijne, a tak e literatura odnosz ca si  do problematyki ulgi inwestycyjnej w podatku 

rolnym.  

Podatnicy podatku rolnego  

Dla dalszych rozwa a  istotne jest wskazanie, jakie podmioty w wietle ustawy o 

podatku rolnym s  podatnikami omawianego podatku. Otó  s  nimi osoby fizyczne, osoby 

prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó ki, niemaj ce osobowo ci prawnej, które s  

w a cicielami, posiadaczami samoistnymi czy u ytkownikami wieczystymi gruntów 

sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako u ytki rolne lub jako grunty 

zadrzewione i zakrzewione na u ytkach rolnych, z wyj tkiem tych zaj tych na prowadzenie 

dzia alno ci gospodarczej innej ni  dzia alno  rolnicza3. Zada  nale y pytanie, czy 

podatnikami mog  by  tak e posiadacze zale ni, a w szczególno ci dzier awcy. Otó  

obowi zek w zakresie podatku rolnego ci y na posiadaczach gruntów, stanowi cych 

w asno  Skarbu Pa stwa lub jednostki samorz du terytorialnego, je eli posiadanie wynika 

albo z umowy zawartej z w a cicielem, z Agencj  Nieruchomo ci Rolnych, lub z innego 

tytu u prawnego. 

Podatnikami podatku rolnego s  tak e dzier awcy gruntów prywatnych, ale tylko w 

sytuacji, je eli grunty gospodarstwa rolnego zosta y w ca o ci lub w cz ci oddane w 

                                                            
3 Obecnie podatkiem rolnym obj te s  wszystkie wy ej wymienione grunty niezale nie od tego, czy wchodz  w 

sk ad gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, czy nie. Ró nice wyst puj  tylko w 

wysoko ci stawki.  
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dzier aw  na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 

spo ecznym rolników albo przepisów dotycz cych uzyskiwania rent strukturalnych w 

latach 2004-2006. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu spo ecznym rolników [Ustawa… 1990] oddanie gruntów w co najmniej 10-

letni  dzier aw  upowa nia wydzier awiaj cego do otrzymania cz ci uzupe niaj cej 

emerytury rolniczej. Je eli grunty gospodarstwa rolnego zosta y wniesione do spó dzielni 

produkcyjnej jako wk ad gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spó dzielnia 

produkcyjna.  

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ulgi inwestycyjnej  

Ulga inwestycyjna przys uguje z tytu u wydatków poniesionych na: 

• budow  lub modernizacj  budynków inwentarskich s u cych do chowu, hodowli 

i utrzymywania zwierz t gospodarskich oraz obiektów s u cych ochronie 

rodowiska, 

• zakup i zainstalowanie deszczowni, urz dze  melioracyjnych i urz dze  

zaopatrzenia gospodarstwa w wod , urz dze  do wykorzystywania na cele 

produkcyjne naturalnych róde  energii (wiatru, biogazu, s o ca, spadku wód). 

Pod poj ciem „budowy” rozumie  nale y wykonanie obiektu budowlanego w 

okre lonym miejscu, a tak e odbudow , rozbudow  budynku lub obiektu. Najwi cej 

niejasno ci powoduje wyja nienie s owa „modernizacja”. W ka dym bowiem przypadku 

nale y dokona  oceny, czy mamy do czynienia z modernizacj  czy tylko z remontem 

obiektu. Nie b d  bowiem modernizacj  naprawy maj ce na celu przywrócenie warto ci 

u ytkowej danego obiektu, odtworzenie stanu pierwotnego [Ulga… 2003]. Przez 

„modernizacj ” rozumie  nale y trwa e unowocze nienie budynku lub obiektu, a zatem 

wszelkie prace zmierzaj ce do udoskonalenia obiektów poprzez wprowadzenie zmian w 

samej ich konstrukcji b d  unowocze nienie starych lub zainstalowanie nowych urz dze , 

stanowi cych wyposa enie tych obiektów. Z kolei za budynki inwentarskie uwa a si  

budynki s u ce do chowu, hodowli i utrzymywania inwentarza ywego, np. obory, 

tuczarnie, owczarnie, kurniki, chlewnie. Natomiast nie s  budynkami inwentarskimi 

obiekty typu magazynowo-gospodarczego, cho by nawet by y zwi zane z prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego [Etel i Presnarowicz 2003]. Do obiektów s u cych ochronie 

rodowiska zaliczy  trzeba m.in. oczyszczalnie cieków, urz dzenia t umi ce ha as, 

szamba, studzienki odprowadzaj ce cieki, urz dzenia s u ce do unieszkodliwiania 

odpadów. W pi mie z dnia 24 stycznia 2007 r. Departament Podatków i Op at Lokalnych 

Ministerstwa Finansów stwierdzi , e wybudowanie p yt obornikowych i zbiorników na 

p ynne odchody zwierz ce zaliczy  mo na do inwestycji s u cych ochronie rodowiska, 

poniewa  jednym z g ównych celów ich budowy jest zapobieganie niszczeniu rodowiska 

naturalnego. 

Art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym [Ustawa… 1984] stanowi, e ulga 

inwestycyjna przys uguje podatnikowi podatku rolnego. Mo na zatem przyj , e 

przys uguje ona niezale nie od tego, czy budynek inwentarski po o ony jest na gruntach 

gospodarstwa rolnego, czy na u ytkach rolnych, które nie wchodz  w sk ad gospodarstwa 

(poni ej 1 ha).  
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Warto równie  zastanowi  si , czy ulga inwestycyjna dotyczy tylko przedsi wzi  

obj tych zakresem przedmiotowym okre lonym w art. 13 omawianego aktu prawnego, 

realizowanych na gruntach podatnika podatku rolnego, czy te  wydatki mog  by  zwi zane 

z finansowaniem przez podatnika budowy na innych gruntach. W wyroku z dnia 3 kwietnia 

2008 r. Wojewódzki S d Administracyjny w Gda sku (I SA/Gd 1024/07) orzek , e 

literalne brzmienie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o podatku rolnym, jak i wyk adnia 

celowo ciowa tego  uregulowania upowa nia do stwierdzenia, e ulga inwestycyjna, o 

której w nim mowa, przys uguje podmiotowi, który poniós  wydatki na realizacj  

(wybudowanie) obiektu s u cego ochronie rodowiska, mimo i  inwestycja ta 

zrealizowana zosta a na gruncie nie b d cym jego w asno ci , w jego posiadaniu zale nym 

ani te  w dzier awie, je eli podmiot ten uiszcza podatek rolny z tytu u w asno ci innych 

gruntów po o onych w gminie, w której dokonano inwestycji. W uzasadnieniu s d 

stwierdzi , e z tre ci art. 13 ust. 2 ustawy o podatku rolnym wynika wyra nie, i  odliczenia 

ulgi dokonuje si  od podatku nale nego nie od gruntów, na których dokonano inwestycji, 

ale od podatku nale nego od gruntów po o onych na terenie gminy, w której zosta a 

dokonana inwestycja. Ten pogl d zgodny jest równie  z celem, dla którego ustanowiono 

przedmiotow  ulg  inwestycyjn .  

Bezsprzecznie ulga inwestycyjna przyczynia si  do rozwoju inwestycji na terenach 

wiejskich, szczególnie tych z zakresu ochrony rodowiska, dlatego pozytywnie nale y 

oceni  wyk adni  s du wojewódzkiego. Jednocze nie zaznaczy  nale y, e przy takiej 

interpretacji mog  powsta  problemy w kontek cie regulacji zawartej ust. 4 art. 13 ustawy, 

czyli w przypadku sprzeda y obiektów i urz dze , od których przyznana zosta a ta ulga, 

lub przeznaczenia ich na inne cele, bo przecie  budynki wzniesione na cudzym gruncie 

stanowi  w asno  w a ciciela gruntu, a nie podatnika, który sfinansowa  inwestycj . 

W a cicielowi przecie  przys uguje prawo do swobodnego korzystania ze swojej w asno ci 

i rozporz dzania ni .  

Omawiana ulga przyznawana jest po zako czeniu inwestycji. Polega ona na odliczeniu 

od nale nego podatku rolnego od gruntów po o onych na terenie gminy, w której zosta a 

dokonana inwestycja, kwoty w wysoko ci 25% udokumentowanych rachunkami nak adów 

inwestycyjnych. Ulga z tytu u tej samej inwestycji nie mo e by  stosowana d u ej ni  przez 

15 lat. Po zako czeniu inwestycji rolnik musi z o y  wniosek i do czy  do niego 

zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich 

uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzaj cymi wysoko  tych wydatków. Nie mog  zosta  

zaliczone do nich warto ci w postaci w asnych nak adów robocizny, nawet 

udokumentowane wystawionymi przez siebie rachunkami b d  o wiadczeniami. 

Ulga inwestycyjna a rodki unijne  

Po uzyskaniu przez Polsk  cz onkostwa w Unii Europejskiej producenci rolni realizuj  

cz sto inwestycje, finansuj c je w ca o ci albo w cz ci ze rodków unijnych. Inwestycje 

zwi zane z ochron  rodowiska by y przede wszystkim finansowane w latach 2004-2006 z 

dwóch programów unijnych, tj. dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii 

Europejskiej [Rozporz dzenie Rady Ministrów… 2005] oraz inwestycje w gospodarstwach 
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rolnych w ramach SPO
4
. Natomiast od czasu wej cia w ycie Rozporz dzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 pa dziernika 2007 r. w sprawie szczegó owych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia ania „Modernizacja 

gospodarstw rolnych” obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 [Rozporz dzenie… 2007] producenci rolni mog  stara  si  o pieni dze na inwestycje 

z tego zadania. Zachodzi zatem pytanie, czy podatnikom podatku rolnego przys uguje w 

takiej sytuacji ulga inwestycyjna. 

Rozwa ania na ten temat podzieli  nale y na dwa okresy, tj. do czasu wej cia w ycie 

nowelizacji do ustawy o podatku rolnym, czyli przed 1 stycznia 2009 r., oraz po tej dacie. 

Temat ten jest aktualny w odniesieniu do tych dwóch wyró nionych okresów.  

Przepisy ustawy o podatku rolnym dotycz ce ulgi inwestycyjnej przed omawian  

nowelizacj  odnosi y si  tylko do wydatków poniesionych przez podatnika, nie nakazywa y 

natomiast, aby dokonywane inwestycje finansowane by y jedynie ze rodków w asnych. 

Dlatego w literaturze pojawi o si  twierdzenie, e nie by o podstaw do odmowy przyznania 

ulgi osobom, które uzyska y na dan  inwestycj  wsparcie ze rodków Unii Europejskiej czy 

innych rodków publicznych [Etel i Presnarowicz 2003; Dudar 2008; Gilewicz 2007; 

Podolski 2007]. Stanowisko takie by o zgodne z opini  Ministerstwa Finansów wyra on  w 

pi mie z dnia 30 kwietnia 2007 r., a tak e z orzecznictwem. W wyroku z dnia 23 lutego 

1994 r. Naczelny S d Administracyjny (III SA 1297/93) w Warszawie stwierdzi , e ulga 

inwestycyjna w podatku rolnym przys uguje tak e podatnikom, którzy ponie li wydatki na 

zainstalowanie urz dze  zaopatrzenia w wod  w ramach spo ecznego komitetu budowy 

wodoci gu, cho by nawet budowa by a dofinansowana przez bud et gminy. Przyjmuj c, e 

producentom rolnym przys uguje ulga inwestycyjna w przypadku zrealizowania inwestycji 

finansowanej ze rodków unijnych, zastanowi  nale y si , czy uzyskanie ulgi w podatku 

rolnym nie spowodowa o konieczno ci zwrotu rodków unijnych. W lipcu 2007 r. bowiem 

MRiRW przygotowa o stosowne wyja nienie, kieruj c je do wszystkich wójtów i 

burmistrzów. W jego wietle rolnik nie móg  korzysta  ze rodków unijnych i ulgi 

inwestycyjnej z uwagi na tre  rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. 

w sprawie szczegó owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na 

dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej obj tej planem 

rozwoju obszarów wiejskich [Rozporz dzenie Rady Ministrów… 2005]. Wed ug § 3 pkt. 4 

tego aktu prawnego producent rolny staraj cy si  o rodki unijne musia  z o y  

o wiadczenie, e nie pobiera innych rodków publicznych z tytu u realizacji 

przedsi wzi cia, oraz zobowi za  si , e nie b dzie si  ubiega  o uzyskanie rodków 

publicznych na realizacj  tych przedsi wzi . Ministerstwo sugerowa o, aby producenci 

rolni, którzy ju  otrzymali pozytywn  decyzj  o przyznaniu ulgi inwestycyjnej z tytu u 

inwestycji realizowanych ze rodków unijnych, z o yli wniosek o uchylenie tej decyzji na 

mocy art. 253a ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [Ustawa… 1997].  

Po zapoznaniu si  z opini  MRiRW z lipca 2007 r. pojawiaj  si  pewne w tpliwo ci. 

Otó , jak zosta o ju  podkre lone, wed ug rozporz dzenia z dnia 18 stycznia 2005 r. 

                                                            
4 Zob. za cznik do Rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 wrze nia 2004 r. w sprawie 

przyj cia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” [Rozporz dzenie… 2004]. W ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-

2006”. Priorytet 1. „Wspieranie zmian i dostosowa  w sektorze rolno- ywno ciowym”, Dzia anie 1.1. „Inwestycje 

w gospodarstwach rolnych”. 
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producent rolny staraj cy si  o rodki unijne musia  z o y  o wiadczenie, e nie pobiera 

innych rodków publicznych z tytu u realizacji przedsi wzi cia, oraz zobowi za  si , e nie 

b dzie si  ubiega  o uzyskanie rodków publicznych na realizacj  tych przedsi wzi . 

Oczywiste jest, e w momencie z o enia wniosku o rodki unijne nie korzysta  z ulgi 

inwestycyjnej. Wniosek o jej przyznanie bowiem rolnicy mogli z o y  dopiero po 

zako czeniu przedsi wzi cia, a wi c bezsprzeczny jest fakt, e nie mogli przeznaczy  

tych e rodków na jego realizacj . Dokonuj c zatem wyk adni literalnej, za uzasadnione 

nale y przyj  twierdzenie, e rolnik, który uzyska  ulg  inwestycyjn , nie musi zwraca  

rodków unijnych uzyskanych na inwestycj , poniewa  zaoszcz dzonych w ramach ulgi 
pieni dzy nie móg  przeznaczy  na realizacj  przedsi wzi cia. Opinia taka znajduje 

potwierdzenie w literaturze
5
. Wielu producentów rolnych zrezygnowa o jednak z ulgi 

inwestycyjnej, obawiaj c si  k opotów w zwi zku z otrzymaniem pomocy z ARiMR. 

Natomiast niektórzy skorzystali z drogi odwo awczej, a potem s dowej
6
.  

Od stycznia 2007 r. rozpocz  si  nowy okres finansowy w bud ecie unijnym, co 

umo liwia o producentom rolnym pozyskiwanie nowych rodków na inwestycje w 

gospodarstwach rolnych. Wesz y równie  w ycie nowe rozporz dzenia unijne odnosz ce 

si  do pomocy publicznej w rolnictwie, m.in. rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z 

15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy 

pa stwa dla ma ych i rednich przedsi biorstw prowadz cych dzia alno  zwi zan  z 

wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 70/2001 

[Rozporz dzenie… 2006]. Problem z ulg  inwestycyjn  w podatku rolnym pojawi  si  po 

raz kolejny po wej ciu w ycie wspomnianego ju  rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 17 pa dziernika 2007 r. w sprawie szczegó owych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia ania „Modernizacja gospodarstw 

rolnych” obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

[Rozporz dzenie… 2007]. Ze rodków uzyskanych w ramach tych programów mo na 

finansowa  przedsi wzi cia inwestycyjne w gospodarstwie rolnym. Pojawi o si  pytanie, 

czy producent rolny, który realizuj c inwestycj  korzysta  ze rodków unijnych uzyskanych 

w ramach PROW 2007-2013, ma uprawnienie do dania przyznania mu ulgi 

inwestycyjnej. Otó , je eli chodzi modernizacj  gospodarstw rolnych, to zgodnie z § 7 

rozporz dzenia z dnia 17 pa dziernika 2007 r. pomoc przyznaje si  na operacj  obejmuj c  

wy cznie inwestycje zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci rolniczej, która m.in. nie jest 

finansowana z udzia em innych rodków publicznych. 

Zdaniem autorów komentarza do ustawy o podatku rolnym Dudara, Etel i 

Presnarowicza [2008] ulga inwestycyjna przys ugiwa a w przypadku inwestycji 

finansowanych z tego programu. Stanowisko swoje argumentowali m.in. tym, e ani w 

komentowanej ustawie o podatku rolnym, ani we wspomnianej ustawie z dnia 7 marca 

2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia em rodków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ustawodawca nie zawar  

adnych ogranicze  co do mo liwo ci korzystania z wy cze , ulg czy zwolnie  

                                                            
5 Tak te  [Gilewicz 2007], [Podolski 2007]. 
6 Warto podkre li , e problem ten jest nadal aktualny. Zdarzaj  si  jeszcze przypadki, e rolnicy skorzystali z 

ulgi, nie informuj c wójta o finansowaniu inwestycji ze rodków unijnych. Nadal zatem korzystaj  z ulgi 

inwestycyjnej. Musz  liczy  si  z tym, e w wyniku kontroli ARiMR mo e zwróci  si  z wnioskiem o zwrot 

rodków unijnych na realizacj  inwestycji. W takiej sytuacji pozostanie albo oddanie pieni dzy albo skorzystanie 

ze  rodków odwo awczych. 
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podatkowych. Zdaniem powo anych autorów, rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 17 

pa dziernika 2007 r. jest aktem wydanym w celu wykonania okre lonej ustawy 

niepodatkowej. Tak e z tego wzgl du regulacje tego aktu (rozporz dzenia) nie mog  

ingerowa  w sfer  praw i obowi zków podatkowych, zastrze onych wy cznie dla ustaw.  

Nie do podwa enia jest fakt, e ulga inwestycyjna nie ma bezpo redniego wp ywu 

finansowego na realizacj  inwestycji. Przyznawana jest bowiem po jej wykonaniu.  

Bezsprzecznie jednak problem ulgi inwestycyjnej nale y rozpatrywa  w aspekcie pomocy 

publicznej, to te  uczyni o MRiRW. Warto w tym miejscu wyt umaczy , e w literaturze 

wyró nia si  podzia  na pomoc publiczn  w sensie pozytywnym i negatywnym. Pierwsza 

kategoria oznacza przyznanie bezpo rednich korzy ci (np. subwencje, dop aty do odsetek, 

gwarancje kredytowe na szczególnie korzystnych warunkach), druga za  zmniejszenie 

ci cych na podmiocie obowi zków publicznoprawnych (np. zwolnienia i ulgi w podatku, 

umorzenie zobowi za , po yczki i kredyty udzielane na warunkach korzystniejszych ni  

normalnie dost pne na rynku) [Marquardt 2007].  

W 2008 r. na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowane zosta o 

opracowanie pt. Pomoc publiczna w rolnictwie w formie zwolnie  i ulg w podatku: rolnym, 

od nieruchomo ci oraz le nym [Pomoc… 2008]. W jego wietle ulga inwestycyjna w 

podatku rolnym stanowi pomoc publiczn  na inwestycje w gospodarstwach rolnych i 

powinna by  realizowana do wysoko ci okre lonych w art. 4 rozporz dzenia (WE) nr 

1857/2006 oraz podlega  kumulacji z innymi formami pomocy inwestycyjnej z tytu u 

realizacji tej samej inwestycji, np. z dop atami do oprocentowania kredytów 

inwestycyjnych udzielonych na podstawie rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 26 

kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu i kierunków dzia ania Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji [Rozporz dzenie 

Rady Ministrów … 2007]. W celu zapewnienia nieprzekroczenia intensywno ci pomocy 

publicznej, okre lonej w art. 4 rozporz dzenia nr 1857/2006 konieczne jest prowadzenie 

przez urz dy gmin ewidencji kwot udzielonej pomocy publicznej i jej monitorowanie w 

zakresie zwolnie  i ulg w podatku rolnym, udzielonych w ka dym roku podatkowym z 

tytu u tej samej inwestycji. Warto nawi za  w tym miejscu do regulacji zawartych we 

wspomnianym akcie prawa wtórnego. Otó  wed ug tego rozporz dzenia pomoc na 

inwestycje w gospodarstwach rolnych w ramach Wspólnoty w zakresie produkcji 

pierwotnej produktów rolnych jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 

3 lit. c Traktatu (TWE) i nie podlega obowi zkowi zg oszenia przewidzianemu w art. 88 

ust. 3 Traktatu, je li spe nia warunki przedstawione w rozporz dzeniu. Przede wszystkim 

intensywno  pomocy brutto nie mo e przekroczy  okre lonych przedzia ów procentowych 

dla danego przedsi wzi cia (pomi dzy 40% a 75%), np. 50% inwestycji kwalifikowanych 

na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach, o których 

mowa w art. 36 lit. a ppkt i, ii oraz iii rozporz dzenia (WE) nr 1698/2005 [Rozporz dzenie 

Komisji… 2005], okre lonych przez pa stwa cz onkowskie zgodnie z art. 50 i 94 

wspomnianego rozporz dzenia, a 40% inwestycji kwalifikowanych w innych regionach. 

Inwestycje musz  d y  zw aszcza do osi gni cia nast puj cych celów: zmniejszenia 

kosztów produkcji; poprawy i przestawienia produkcji; poprawy jako ci; zachowania i 

poprawy norm z zakresu rodowiska naturalnego lub poprawy warunków higieny lub norm 

w zakresie dobrostanu zwierz t. Wydatki kwalifikowane mog  obejmowa  np. koszty 

budowy, pozyskania lub ulepszenia nieruchomo ci.  
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W wietle opinii MRiRW z 2008 r. [Pomoc… 2008] pomoc publiczna w tytu u jednej 

inwestycji powinna podlega  kumulacji. A zatem ulga inwestycyjna przys ugiwa a w 2008 

r. rolnikowi tylko w sytuacji, gdy otrzymana pomoc publiczna, np. dop aty do 

oprocentowania kredytów inwestycyjnych, nie przekroczy a progów procentowych od 

warto ci danej inwestycji okre lonych w art. 4 rozporz dzenia (WE) nr 1857/2006.  

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym  

Sytuacja podatników w zakresie mo liwo ci skorzystania z ulgi inwestycyjnej 

zmieni a si  z dniem 1 stycznia 2009 r. po wej ciu w ycie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia em rodków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych 

innych ustaw
 
[Ustawa… 2008], na mocy której zmianie uleg y tak e przepisy ustawy o 

podatku rolnym. Otó  obecnie wed ug art. 13 ustawy ulga inwestycyjna przys uguje tylko i 

wy cznie wtedy, je eli wydatki na inwestycje nie zosta y sfinansowane w ca o ci lub w 

cz ci z udzia em rodków publicznych. Jakie rodki zaliczamy do rodków publicznych, 

okre la z kolei ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych [Ustawa… 2005]. 

S  nimi m.in.  

•  dochody publiczne,  

• rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ce zwrotowi 

rodki z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  

• rodki pochodz ce ze róde  zagranicznych, niepodlegaj ce zwrotowi, inne ni  

wymienione w powy ej,  

• przychody bud etu pa stwa i bud etów jednostek samorz du terytorialnego oraz 

innych jednostek sektora finansów publicznych pochodz ce m.in. ze sp at 

po yczek udzielonych ze rodków publicznych, z otrzymanych po yczek i 

kredytów,  

• przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodz ce z prowadzonej 

przez nie dzia alno ci oraz z innych róde . 

Ustawodawca u y  s owa „finansowanie w cz ci” ze rodków publicznych, nie 

okre laj c adnej warto ci. A zatem partycypacja w kosztach nawet w cz ci inwestycji, 

np. 10%, powoduje, e podatnik podatku rolnego nie b dzie móg  skorzysta  z ulgi 

inwestycyjnej. Takie rozwi zanie bezsprzecznie nie jest korzystne dla producentów 

rolnych. Zastanowi  nale y si , jak argumentowa  ustawodawca za wprowadzeniem tak 

szerokich ogranicze . Otó  wed ug uzasadnienia projektu „[…] Projektowana zmiana w 

ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym jest zwi zana z zakazem podwójnego 

finansowania operacji, okre lonym w przepisach wspólnotowych, w tym w art. 70 ust. 7 

rozporz dzenia nr 1698/2005, oraz w przepisach rozporz dze  wydanych na podstawie art. 

29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Proponowane rozwi zanie wyra nie zakazuje korzystania z ulgi inwestycyjnej 

w podatku rolnym, je eli beneficjentowi zosta o przyznane na dan  inwestycj  wsparcie na 

podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia em rodków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” [Druk… 2009].  



 

 

127

W pierwszej kolejno ci nawi za  trzeba do Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 

z 20 wrze nia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [Rozporz dzenie Rady… 2005]. 

Wed ug ust. 7 art. 70 tego wtórnego aktu prawnego wydatki wspó finansowane przez 

EFFROW nie s  wspó finansowane w drodze wk adu z funduszy strukturalnych, FS lub 

jakiegokolwiek innego wspólnotowego instrumentu finansowego. Mog  one by  

wspó finansowane w ramach tylko jednej osi programu rozwoju obszarów wiejskich. W 

przypadku, gdy operacja wchodzi w zakres rodków z wi cej ni  jednej osi, wydatki 

przypisywane s  osi wiod cej. Stwierdzi  zatem nale y, e zarówno w rozporz dzeniu 

unijnym, jak równie  w uzasadnieniu do omawianej nowelizacji, podkre lone zosta o, e 

chodzi o inwestycje finansowane ze rodków unijnych w ramach planu obszaru wiejskich, 

gdy tymczasem nowelizacja ustawy odnosi si  do wszystkich rodków publicznych. 

Obejmuje zatem tak e kredyty z dop atami do oprocentowania przez ARiMR i 

jakiekolwiek formy pomocy z bud etu np. gminy. I to wy czenie budzi najwi ksze 

zastrze enia. Z uwagi na zmian  przepisów ustawy o podatku rolnym uaktualniona zosta a 

omówiona ju  opinia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2008 r. W jej wietle ulga 

inwestycyjna jest co prawda nadal klasyfikowana jako pomoc publiczna na realizacj  

inwestycji w gospodarstwach rolnych, ale nie podlega ona kumulacji z innymi rodzajami 

pomocy, jak ma to miejsce w odniesieniu do zwolnienia i ulgi w przypadku za o enia albo 

powi kszenia gospodarstwa rolnego do powierzchni 100 ha, czy te  zagospodarowania 

gruntów gospodarstw rolnych powsta ych z nieu ytków, na okres 5 lat, licz c od roku 

nast pnego po zako czeniu zagospodarowania. 

 Powstaje zatem pytanie dlaczego, je eli zarówno ulga inwestycja, jak i te pozosta e 

wspomniane wy ej preferencje podatkowe stanowi  pomoc publiczn  na podstawie art. 4 

rozporz dzenia (WE) nr 1857/2006, nast pi o zró nicowanie zasad ich przyznawania. Dwie 

wspomniane ulgi podlegaj  kumulacji z innymi rodkami pomocy publicznej, a 

inwestycyjna nie. Nie dziwi zatem fakt, e producenci rolni nie s  zadowoleni z 

wprowadzonych zmian i nie rozumiej  tak du ych ogranicze
7
. Szczególnie niekorzystna 

jest sytuacja tych podatników, którzy rozpocz li inwestycj  pewien czas temu (licz c na 

mo liwo  uzyskania ulgi) i jej nie uko czyli do ko ca grudnia 2008 r., albo j  co prawda 

zako czyli, ale nie z o yli stosownego wniosku do wspomnianej daty, a przedsi wzi cie to 

by o finansowane np. z kredytu inwestycyjnego z dop at  z ARiMR i ze rodków w asnych. 

Tylko bowiem sprawy dotycz ce przyznania ulgi inwestycyjnej podatnikom podatku 

rolnego wszcz te i niezako czone przed dniem wej cia w ycie nowych zasad, czyli przed 

1 stycznia 2009 r., s  rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów. W 

orzecznictwie s dowym bardzo cz sto zwracano uwag , e wszystkie zmiany w zakresie 

podatków powinny by  dokonywane z odpowiednim wyprzedzeniem [Pahl 2009]. 

Tymczasem ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia em 

rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

                                                            
7
 Przyk adowo podatnik podatku rolnego, który w roku 2010 zakupi grunty i powi kszy gospodarstwo do 

powierzchni 100 ha, przeznaczaj c na ten cel kredyt z dop at  ARiMR, b dzie móg  skorzysta  ze zwolnienia, a 

potem ulgi w podatku rolnym (zak adaj c oczywi cie, e nie przekroczy limitów okre lonych w rozporz dzeniu 

unijnym), gdy tymczasem inny producent rolny, który dokona inwestycji z zakresu ochrony rodowiska równie  z 

wykorzystaniem kredytów z dop at  do oprocentowania z ARiMR, nie mo e stara  si  ju  o ulg  inwestycyjn  w 

podatku rolnym, mimo e wysoko  uzyskanej pomocy nie przekroczy progów zawartych w rozporz dzeniach 

unijnych.  
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niektórych innych ustaw wprowadzaj ca nowe przepisy w zakresie ulgi inwestycyjnej 

uchwalona zosta a 6 grudnia, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2008 r. , a 

przepisy zmieniaj ce ustaw  o podatku rolnym wesz y w ycie ju  z dniem 1 stycznia 2009 r.  

Podsumowanie  

 Przeprowadzone rozwa ania potwierdzaj , e problematyka ulgi inwestycyjnej 

nadal budzi kontrowersje. G ówne problemy koncentruj  si  wokó  kwestii skorzystania z 

ulgi w sytuacji wspó finansowania inwestycji, chocia by w niewielkiej cz ci ze rodków 

publicznych. Poza tym modernizacje budynków inwentarskich, czy te  wykonywanie 

inwestycji z zakresu ochrony rodowiska, s  niezwykle istotne dla rozwoju wsi i rolnictwa. 

Dlatego konieczne s  instrumenty, które b d  zach ca y rolników do podejmowania takich 

przedsi wzi . Do nich bezsprzecznie zaliczy  nale y mo liwo  otrzymania rodków 

unijnych oraz funkcjonuj c  od wielu lat ulg  inwestycyjn . Jednak e wej cie w ycie z 

dniem 1 stycznia 2009 r. nowelizacji do ustawy o podatku rolnym spowodowa o zaw enie 

kr gu podmiotów, które mog  z niej skorzysta . Bior c pod uwag  trudn  sytuacj  

finansow  mieszka ców wsi, jak równie  specyfik  produkcji rolnej oraz wysokie koszty, 

jakie cz  si  z inwestycjami, szans  dla rolników jest pozyskanie dofinansowania ze 

rodków unijnych. Nie wszyscy mog  je otrzyma , a to z uwagi na ograniczenia kwotowe. 

W takiej sytuacji rolnicy zmuszeni s  stara  si  o kredyty inwestycyjne z dop at  z ARiMR 

oraz  inne formy pomocy, a dodatkowo od 1 stycznia 2009 r. nie mog  oni korzysta  z ulgi 

inwestycyjnej w przypadku cho by niewielkiego udzia u rodków publicznych w 

finansowaniu inwestycji. Bezsprzecznie takie rozwi zanie nie jest korzystne dla 

producentów rolnych. Nie mo na si  zatem dziwi  si  z niezadowolenia podatników 

podatku rolnego. Uwa aj  oni, e jest to krzywdz ce dla nich, szczególnie dla tych, którzy 

byli w trakcie realizacji inwestycji. Wej cie w ycie omawianej nowelizacji nast pi o 

niezwykle szybko i producentom rolnym brakowa o czasu na przygotowanie si  do zmiany 

regulacji prawnych.  

Dlatego w pe ni uzasadnione wydaje si  wysuni cie postulatu, aby ustawodawca po 

raz kolejny zaj  si  tematem ulgi inwestycyjnej, a szczególnie zasadami jej przyznania w 

sytuacji wspó finansowania inwestycji w cz ci ze rodków publicznych. Jest ona 

niezmiernie istotna z powodów ekonomicznych, zarówno w wymiarze mikro, jak i 

makroekonomicznym. Mianowicie w odniesieniu do gospodarstwa rolnego, jak równie  do 

rozwoju rolnictwa. Stanowi ona wa ny instrument, który ma zach ca  rolników do 

podejmowania inwestycji, tak przecie  potrzebnych w polskich gospodarstwach rolnych i 

szerzej w obszarze wsi. Poza tym bardzo cz sto inwestycje dotycz  ochrony rodowiska 

oraz wykorzystuj  nowe technologie i rozwi zania techniczne w modernizacji budynków 

inwentarskich. Takie dzia ania s  zatem istotne równie  w aspekcie Wspólnej Polityki 

Rolnej.  

Dobrym rozwi zaniem by o przyj cie maksymalnej kwoty pomocy publicznej 

adresowanej do jednego gospodarstwa rolnego z tytu u jednej inwestycji obliczanej 

procentowo od jej warto ci, podlegaj cej kumulacji, tak jak okre li o to MRiRW w swojej 

opinii z 2008 r. [Pomoc… 2008]. Rozwa enia wymagaj  równie  takie zagadnienia jak 

chocia by zakres przedmiotowy i podmiotowy ulgi inwestycyjnej i jej kontynuacja w 

przypadku przekazania gospodarstwa rolnego. 
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Na koniec warto doda , e najw a ciwszym rozwi zaniem by oby podj cie 

kompleksowych prac na now  ustaw  o podatku rolnym. Obecnie obowi zuj ca zosta a 

uchwalona 15 listopada 1984 r., czyli w okresie przed transformacj  ustrojow . Co prawda, 

po 1989 r. by a ona wielokrotnie nowelizowana, ale nie wszystkie przepisy uda o si  

dostosowa  do obecnej sytuacji i wymaga  gospodarczych. Chodzi m.in. o zakres 

podmiotowy ustawy, ulg  inwestycyjn  w sytuacji wyst pienia kl ski ywio owej czy 

zwolnienia z podatku w przypadku powi kszenia gospodarstwa rolnego. Zagadnienie ulg i 

zwolnie  w podatku rolnym jest obecnie bardziej skomplikowane z uwagi na unijne 

przepisy dotycz ce pomocy publicznej, które musz  by  uwzgl dniane przy przyznawaniu 

preferencji podatkowych.  
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