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Wst p 

Wraz z post puj cym rozwojem spo ecznym i rosn cym stopniem komplikacji 

powi za  gospodarczych pojawia si  nieuchronny obowi zek p acenia podatków na rzecz 

bud etu centralnego b d  lokalnych jednostek samorz du terytorialnego. Poj cie podatku 

zosta o zdefiniowane a art. 6 Ordynacji podatkowej z dnia 19 sierpnia 1997 r. jako 

publicznoprawne, nieodp atne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pieni ne na rzecz 

Skarbu Pa stwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikaj ce z ustawy podatkowej. 

Obowi zek podatkowy w Polsce nak ada art. 84 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

natomiast art. 217 tej e ustawy zgodnie z aci sk  zasad  nullum tributum sine lege ogranicza 

nak adanie podatków i danin publicznych wy cznie w formie ustawy, podobnie jak 

okre lenie podmiotu i przedmiotu opodatkowania, kategorii podatników zwolnionych, oraz 

stawek i zasad przyznawania ulg i zwolnie  podatkowych. Przepisy zawarte w ustawach 

powinny by  zgodne z prawem mi dzynarodowym, którego na mocy w asnych zobowi za  i 

umów Polska jest obowi zana przestrzega , a które ma nadrz dny, w stosunku do krajowego, 

charakter. W zakresie prawa podatkowego s  to przede wszystkim dyrektywy Unii 

Europejskiej oraz zawarte przez Polsk  umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Polski system podatkowy sk ada si  z  11 tytu ów, s  to ustawy o podatkach: od towarów i 

us ug, dochodowym od osób fizycznych, zrycza towanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne, dochodowym od osób prawnych, 
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akcyzowym, od spadków i darowizn, od czynno ci cywilnoprawnych, rolnym, le nym, od 

gier oraz podatkach i op atach lokalnych.  

Celem artyku u jest przegl d aktualnych, szczegó owych rozwi za  w zakresie 

opodatkowania rolnictwa, w podziale na poszczególne ustawy.  

Opodatkowanie rolnictwa w Polsce 

Rolnictwo, e wzgl du na rol  jak  odgrywa w a cuchu powi za  spo eczno- 

gospodarczych, cieszy si  w wielu krajach, w tym w Polsce, szczególnymi przywilejami. 

Bardzo cz sto prowadzona jest w stosunku do niego odr bna, agodniejsza w porównaniu do 

innych dziedzin gospodarki, polityka podatkowa. W opracowaniu zostanie przedstawiony 

system podatkowy w odniesieniu do osób fizycznych.  

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Wi kszo  przedsi biorstw rolniczych w Polsce prowadzona jest w formie 

indywidualnych gospodarstw, a zatem jest zbli ona charakterem do osób fizycznych. 

Opodatkowanie dochodu osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych [Ustawa... 1991b]. Jednak art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy 

stanowi, i  jej przepisów nie stosuje si  do przychodów uzyskanych z dzia alno ci rolniczej, z 

wyj tkiem przychodów z dzia ów specjalnych produkcji rolnej (zarówno dzia alno  rolnicza 

jak i dzia y specjalne zosta y na potrzeby ustawy zdefiniowane odpowiednio w ust. 2 i 3). 

Oznacza to, e od dochodów uzyskanych z gospodarstwa, niezale nie od tego jaki jest ich 

poziom, nie jest odprowadzany aden podatek. Inaczej przedstawia si  sytuacja gospodarstw 

prowadz cych dzia y specjalne produkcji rolnej. Ustawa nak ada na nie obowi zek 

podatkowy, a co za tym idzie, musi by  mo liwo  ustalenia podstawy opodatkowania. 

Gospodarstwo mo e prowadzi  ewidencj  ksi gow  (ksi gi rachunkowe, ksi ga przychodów 

i rozchodów) i wówczas jego dochód podatkowy jest ró nic  mi dzy przychodami i kosztami 

ich uzyskania powi kszon  o warto  przyrostu stada zwierz t na koniec roku podatkowego 

w porównaniu do jego pocz tku i pomniejszon  o warto  ubytków w tym stadzie w ci gu 

roku. Mo e te  ewidencji nie prowadzi  i ustala  dochód do opodatkowania na podstawie 

norm szacunkowych dla danego rodzaju dzia alno ci, okre lonych w za czniku nr 2 do 

ustawy. Tak obliczony dochód podlega opodatkowaniu wed ug skali obowi zuj cej w danym 

roku, przy czym nie ma mo liwo ci wyboru stawki liniowej, dost pnej dla podmiotów 

gospodarczych prowadz cych dzia alno  pozarolnicz .  

Wraz z przyst pieniem do Unii Europejskiej powsta  równie  rynek kwot 

produkcyjnych, np. kwot mlecznych i buraczanych. W wietle obecnych przepisów sprzeda  
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kwoty nie jest przychodem z dzia alno ci rolniczej (zdefiniowanej w art. 2), tylko z 

odp atnego zbycia posiadanych praw maj tkowych zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 7 ustawy. W 

sytuacji, gdy nabycie praw do kwoty by o nieodp atne, np. na podstawie ilo ci dostarczanego 

mleka, nie ma adnych kosztów uzyskania przychodu, wi c opodatkowaniu podlega kwota 

uzyskana ze sprzeda y, wed ug obowi zuj cej w danym roku skali [Kubacki 2006 s. 666].  

Odr bnym zagadnieniem s  dochody uzyskiwane z dzier awy gospodarstwa rolnego, 

dzia ów specjalnych b d  poszczególnych ich sk adników. Z postanowie  przepisu art. 10 ust. 

1 pkt 6 wynika, e przychody z dzier awy tych elementów s  ród em przychodów i 

podlegaj  opodatkowaniu tylko wówczas, gdy wykorzystywane s  one przez dzier awc  dla 

celów nierolniczych lub dzia ów specjalnych produkcji rolnej. Gdy dzier awca wykorzystuje 

je rolniczo, nie stanowi  ród a przychodów z najmu lub dzier awy a tym samym nie 

podlegaj  opodatkowaniu. To samo dotyczy kwot produkcyjnych, je li wykorzystywane s  w 

dzia alno ci rolniczej, nie stanowi  wówczas dla wydzier awiaj cego przychodu do 

opodatkowania [Kubacki 2006 s.667].  

Artyku  21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera te  szeroki 

katalog zwolnie  od opodatkowania. Najwa niejsze z nich w odniesieniu do rolnictwa to 

zwolnienia: 

- przychodów uzyskanych ze sprzeda y ca o ci lub cz ci gospodarstwa rolnego, przy 

czym zwolnienie nie obejmuje sprzeda y gruntów, które w zwi zku z ni  trac  

charakter rolniczy,  

- dochodów uzyskanych z wynajmu pokoi go cinnych w ramach dzia alno ci 

agroturystycznej, je eli ich liczba nie przekracza 5, 

- dotacje otrzymane z programu SAPARD, 

- dotacje otrzymane na cele zwi zane z prowadzon  dzia alno ci  rolnicz  z bud etu 

pa stwa, agencji rz dowych, jednostek samorz du terytorialnego lub organizacji 

mi dzynarodowych, 

- dochody ze sprzeda y produktów ro linnych lub zwierz cych pochodz cych z w asnej 

uprawy lub hodowli, przerobionych sposobem przemys owym, je eli przerób polega 

na kiszeniu produktów ro linnych, przerobie mleka albo uboju i obróbce poubojowej 

zwierz t rze nych (w tym rozbiorze, podziale i klasyfikacji). 

Podatek od spadków i darowizn  

Podlega mu nieodp atne nabycie praw do rzeczy znajduj cych si  na obszarze Polski 

w drodze m.in. spadku b d  darowizny, czyli w formach wyst puj cych najcz ciej. Równie  
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przepisy tej ustawy zawieraj  szereg uregulowa  korzystnych dla rolnictwa, co sprawia, e 

wszelkie ruchy w asno ciowe s  w zasadzie nieopodatkowane. S  to przede wszystkim 

wymienione w art. 4 zwolnienia od podatku, obejmuj ce np.: 

 -     nabycie gospodarstwa rolnego, z wyj tkiem  

a) domu mieszkalnego, 

b) budynków przeznaczonych do specjalistycznego chowu drobiu lub zwierz t 

oraz urz dze  takich jak szklarnie, pieczarkarnie czy przechowalnie owoców, 

które jednak podlegaj  zwolnieniu, je eli nabywc  jest ma onek b d  dzieci a 

budynki b d  przez nich u ytkowane w gospodarstwie rolnym, w stanie 

niepogorszonym, przez okres 5 lat,  

- nabycie przez rolnika maszyn rolniczych pod warunkiem, e maszyny te nie zostan  

przez nabywc  sprzedane lub darowane w ci gu 3 lat od daty otrzymania; 

Istniej  jeszcze inne zwolnienia z tego podatku, jednak z punktu widzenia cz sto ci 

wyst powania maj  marginalne znaczenie w rolnictwie indywidualnym. Nale y tu doda , e 

obowi zek zap aty podatku spoczywa na obdarowanym b d  spadkobiorcy. 

Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 

Zobowi zanymi do zap aty podatku s  solidarnie strony czynno ci cywilnoprawnej, a 

podlegaj  mu umowy cywilnoprawne, m.in.: sprzeda y, po yczki, czy ustanowienia hipoteki. 

Pe en katalog czynno ci obj tych tym podatkiem zawiera art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od 

czynno ci cywilnoprawnych z dnia 9 wrze nia 2000 r. [Ustawa...2000]. Jednak na mocy 

ustawy, a konkretnie art. 9, istnieje szereg zwolnie , w tym czynno ci cywilnoprawnych 

dotycz cych nieruchomo ci rolnych, je eli w ich drodze zostanie utworzone lub powi kszone 

gospodarstwo rolne. Równie  ustanowienie hipoteki jako zabezpieczenia kredytu bankowego 

dla gospodarstwa rolnego jest zwolnione od podatku. Z podatku od innych czynno ci 

cywilnoprawnych rolnictwo nie jest zwolnione. Na przyk ad zakup maszyny rolniczej od nie-

podatnika VAT b dzie podlega  opodatkowaniu stawk  w wysoko ci 2% warto ci transakcji, 

przy czym transakcje o warto ci do 1000 z . s  z podatku zwolnione.   

Podatek rolny 

Przedmiotem opodatkowania s  grunty rolne sklasyfikowane jako u ytki rolne a 

podstaw  opodatkowania jest liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie 

powierzchni, rodzajów i klas u ytków rolnych oraz przynale no ci do okr gu podatkowego 

lub liczba hektarów dla pozosta ych gruntów. P atnikami podatku s  w a ciciele gruntów, a 

podatek od u ytków rolnych w stosunku rocznym wynosi równowarto  2,5 kwintala, a od 
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gruntów pozosta ych 5 kwintali yta, obliczon  wed ug redniej ceny skupu yta za pierwsze 

trzy kwarta y roku poprzedzaj cego rok podatkowy. Podatek jest p atny w ratach 

proporcjonalnych do czasu trwania obowi zku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 

15 maja, 15 wrze nia i 15 listopada roku podatkowego. Ustawa o podatku rolnym [Ustawa... 

1984] przewiduje szereg ulg i zwolnie , z których najwa niejsze to zwolnienia: 

- u ytków rolnych klasy V, VI,  

- gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub 

powi kszenie istniej cego do powierzchni nieprzekraczaj cej 100 ha w okresie 5 lat 

od nabycia, 

- gruntów powsta ych z zagospodarowania nieu ytków w okresie 5 lat od roku 

nast pnego po zagospodarowaniu,

- u ytków rolnych obj tych melioracj  w roku, w którym uprawy zosta y zniszczone 

wskutek robót drenarskich. 

Po up ywie okresu zwolnienia, o którym mowa w pkt 2 i 3 stosuje si  ulgi w 

wysoko ci 75% w roku nast pnym i 50% w kolejnym. Pocz wszy od ósmego roku po 

nabyciu podatek jest odprowadzany w pe nej wysoko ci.  

Ustawa o podatku rolnym przewiduje równie  ulgi inwestycyjne z tytu u wydatków 

poniesionych na budow  i modernizacj  budynków inwentarskich, zakup deszczowni, 

urz dze  melioracyjnych oraz urz dze  wytwarzaj cych energi  ze róde  odnawialnych. 

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zako czeniu inwestycji i polega na odliczeniu od 

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

dokonana inwestycja, kwoty odpowiadaj cej 25% udokumentowanych rachunkami nak adów 

inwestycyjnych. Maksymalny okres obowi zywania ulgi to 15 lat.  

Inne ulgi przewidziane ustaw  to: obni enie o 60% podatku dla rolników 

odbywaj cych zasadnicz  s u b  wojskow  oraz obni enie podatku od gruntów po o onych w 

miejscowo ciach podgórskich o 30% dla klas I-IIIb, oraz 60% dla klas IVa-IVb.  

Podatki lokalne 

Nak adanie podatków lokalnych, czyli podatku od nieruchomo ci, od rodków 

transportowych i od posiadania psów, uregulowane jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 

roku o podatkach i op atach lokalnych [Ustawa... 1991a]. Opodatkowane podatkiem od 

nieruchomo ci s  wszystkie grunty, z wyj tkiem gruntów u ytkowanych rolniczo, budynki 

lub ich cz ci oraz budowle wykorzystywane w dzia alno ci gospodarczej. Jest on p atny w 

czterech ratach, w tych samych terminach  co podatek rolny.  
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Decyzj  o wysoko ci podatku od nieruchomo ci podejmuje Rada Gminy, przy czym 

maksymalne stawki podatków s  ustawowo ograniczone i wynosz : 

- 0,33 z . od metra kwadratowego powierzchni dzia ki nie wykorzystywanej 

gospodarczo, wi c m.in. rolniczo, 

- 0,56 z . za metr kwadratowy powierzchni u ytkowej mieszkalnej. 

Bardzo cz sto zdarza si , e Rada Gminy rezygnuje z nak adania podatków od 

nieruchomo ci ustalaj c ich stawk  na poziomie zerowym.  

W przypadku podatku od rodków transportowych, Rada Gminy uchwala jego 

wysoko , przy czym zarówno maksymalna jak i minimalna stawka s  uregulowane ustaw  

odpowiednio w art. 10 i za cznikach nr 1,2 i 3 do ustawy. Podatkowi podlegaj  samochody 

ci arowe o adowno ci od 3,5 t., ci gniki siod owe, przyczepy i naczepy, których adowno  

cznie z pojazdem silnikowym wynosi powy ej 7 ton oraz autobusy, nale ce do osoby 

zamieszka ej na terenie danej gminy. Podatek od rodków transportowych jest p atny w 

dwóch ratach, do 15 lutego i 15 wrze nia. 

Podatek od posiadania psa mo e wynosi  maksymalnie 53,21 z  rocznie, przy czym 

jego wysoko  ustala Rada Gminy. W a ciciele gospodarstw rolnych s  ustawowo zwolnieni 

z podatku od maksymalnie 2 psów, je eli s u  one do pilnowania gospodarstwa. Bardzo 

cz sto zdarza si  e Rada Gminy ustala podatku na poziomie zerowym, przez co nie jest on w 

ogóle pobierany. 

Podatek od towarów i us ug (VAT) 

Podatek od towarów i us ug podlega w krajach cz onkowskich Unii Europejskiej 

harmonizacji. Obowi zuj ce obecnie w Polsce regulacje musz  uwzgl dnia  przepisy prawne 

Unii Europejskiej, które jako prawo mi dzynarodowe ma pierwsze stwo w przypadku kolizji z 

przepisami krajowymi. Najbardziej znacz cym aktem, reguluj cym podatki obrotowe w Unii 

Europejskiej, jest VI Dyrektywa z dnia 17 maja 1977 roku. Nie jest ona bezpo rednio 

obowi zuj cym w Polsce prawem, lecz nak adaj cym na organy ustawodawcze jej implementacj  

do przepisów krajowych, co zosta o dokonane ustaw  o podatku od towarów i us ug z dnia 11 

marca 2004 r. [Ustawa... 2004]. Zawarte w tej ustawie regulacje odno nie rycza towego zwrotu 

podatku dla rolnictwa maj  swoje ród o w art. 25 wspomnianej wcze niej VI Dyrektywy. 

Artyku  ten reguluje m. in. stawki rycza towego zwrotu podatku, które powinny by   „…oparte o 

statystyki makroekonomiczne dotycz ce wy cznie rolników rycza towych za ostatnie trzy lata. 

Stawki te nie powinny prowadzi  do otrzymania przez rolników rycza towych zwrotów 

wi kszych od kwot podatku od warto ci dodanej na o onych na te nak ady”. Dyrektywa daje 

 166



 

równie  mo liwo  wyboru formy wyp aty zrycza towanej rekompensaty, przez nabywc  

towarów b d  organy podatkowe, czy te  wyboru formy opodatkowania mi dzy systemem 

rycza towego zwrotu a opodatkowaniem na zasadach ogólnych.  

Dostawa produktów i us ug rolniczych jest zwolniona z VAT na mocy art. 43 ust. 1 

pkt 3 ustawy o podatku od towarów i us ug [Ustawa... 2004] pod warunkiem, e pochodz  

one z w asnej dzia alno ci rolniczej i s  dostarczane przez rolnika rycza towego. Zwolnienie 

od podatku oznacza m.in., e rolnik nie mo e domaga  si  zwrotu podatku p aconego przy 

nabyciu rodków produkcji. Rolnikiem rycza towym jest z mocy ustawy ka dy rolnik, chyba 

e zrezygnuje z tego zwolnienia lub jest na podstawie odr bnych przepisów zobowi zany do 

prowadzenia ksi g rachunkowych (obowi zek prowadzenia ksi g rachunkowych reguluje art. 

2 ust. 2 ustawy o rachunkowo ci, który narzuca ich prowadzenie osobom fizycznym, je li ich 

przychody z dzia alno ci gospodarczej w roku poprzednim przekroczy y równowarto  

800.000 €). Szczególne procedury dotycz ce rolników rycza towych zawieraj  art. 115 do 

118 wspomnianej ustawy. Reguluj  one m.in. stawk  rycza towego zwrotu podatku z tytu u 

nabywania rodków produkcji wynosz c  obecnie 5%.  

Dokument potwierdzaj cy transakcj  czyli faktur  VAT RR, której wymogi formalne 

zawarte s  w ustawie, zobowi zany jest wystawi  nabywca towarów. Rolnik jest 

zobowi zany przechowywa  faktur  przez okras 5 lat od ko ca roku, w którym mia a miejsce 

transakcja ni  udokumentowana. Zrycza towany zwrot podatku zwi ksza u nabywcy kwot  

podatku naliczonego, pod warunkiem, e zap ata za towar dokonana zosta a na rachunek 

bankowy sprzedawcy w ci gu 14 dni od daty zakupu.   

Rolnik mo e dokona  rezygnacji ze zwolnienia z VAT (wi cej go na okres 3 lat) 

pod warunkiem: 

- dokonania w poprzednim roku dostawy produktów i us ug rolniczych o warto ci 

przekraczaj cej 20 tys. z .,  

- dokonania zg oszenia rejestracyjnego w urz dzie skarbowym, 

- prowadzenia ewidencji umo liwiaj cej sporz dzenie deklaracji podatkowej.  

Deklaracje podatkowe nale y sporz dza  w okresach miesi cznych, chyba e rolnik 

b dzie spe nia  kryterium ma ego podatnika (warto  sprzeda y wraz z kwot  podatku w roku 

poprzednim ni sza ni  800 tys. €) oraz wybierze metod  rozliczania VAT okre lon  w 

ustawie jako kasowa. Wówczas deklaracje sporz dza si  za okrasy kwartalne.  

Wybieraj c opodatkowanie na zasadach ogólnych, rolnik jest zobowi zany do 

wystawiania faktur dokumentuj cych sprzeda  z nale nym podatkiem, wed ug odpowiedniej 

stawki. Podatek ten nale y odprowadzi  do urz du skarbowego w terminach obowi zuj cych 
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przy sk adaniu deklaracji podatkowych, przy czym mo na obni y  t  kwot  o VAT zap acony 

przy nabywaniu rodków do  produkcji rolniczej.  

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest szczególnie korzystne w okresie, gdy 

gospodarstwo dokonuje inwestycji w rodki trwa e, gdy  mo e ono uzyska  zwrot VAT od 

urz du w momencie dokonywania zakupu. Nale y jednak zwróci  uwag  na to, i  obni enie 

b d  zwrot podatku naliczonego jest mo liwy tylko wówczas, gdy dany zakup s u y sprzeda y 

opodatkowanej. Je eli ten warunek ulegnie zmianie (np. nast pi powrót do rycza towej formy 

opodatkowania), nale y dokona  korekty podatku naliczonego przy zakupie rodków trwa ych. 

Ramy czasowe, w których si  jej dokonuje, wynosz  od dnia zakupu: 

- 10 lat dla nieruchomo ci (np. budynki), 

- 5 lat dla pozosta ych rodków trwa ych, np. maszyn. 

Oznacza to, e rolnik opodatkowany na zasadach ogólnych od 1 stycznia 2001 r., 

który naby  tego samego dnia maszyn  o warto ci 50.000 z . + 11.000 z  VAT, a od 1 stycznia 

2004 r. sta  si  na powrót rolnikiem rycza towym, musi zwróci  naliczony wcze niej podatek 

proporcjonalnie za okresy, gdy b dzie wykonywa  czynno ci zwolnione, t.j. po 1/5 za rok 

2004 i 2005, czyli po 2.200 z . 

Podatek akcyzowy 

Podatek akcyzowy, ze wzgl du na swa konstrukcj , zaliczany jest do podatków 

po rednich, czyli jego ci ar ponosi ostateczny konsument. Akcyza na niektóre towary jest w 

Unii Europejskiej zharmonizowana. Podstawowym aktem prawa wspólnotowego w zakresie 

regulacji podatku akcyzowego jest dyrektywa z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych 

warunków dotycz cych wyrobów podlegaj cych podatkowi akcyzowemu, ich 

przechowywania, przep ywu oraz kontrolowania, zwana Dyrektyw  horyzontaln .  

Harmonizacji podlega opodatkowanie paliw silnikowych, oleju opa owego, gazu, napojów 

alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Najwa niejszymi z punktu widzenia rolnictwa 

wyrobami akcyzowymi s  wszelkiego rodzaju paliwa. Maksymalne stawki akcyzy na nie s  

okre lone w ustawie, przy czym ich obni enia mo e dokonywa  Minister Finansów w drodze 

rozporz dzenia. Obecnie stawki od kg wynosz :   

- dla benzyny bezo owiowej 1,315 z , 

- dla oleju nap dowego o zawarto ci siarki do 0,001% 1,048 z ., 

- dla oleju nap dowego o zawarto ci siarki od 0,001% do 0,005%  1,099 z ., 

- dla gazu do tankowania samochodów 0,695 z .  

Oznacza to, e zu ywaj c w gospodarstwie 1 litr oleju nap dowego, rolnik ponosi 

ci ar podatku akcyzowego w wysoko ci oko o 1,1 z .  
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Spo ród akcyzy nieobj tej harmonizacj , najwi ksze znaczenie ma akcyza na energi  

elektryczna w wysoko ci 0,02 z . za kilowatogodzin , przy czym energia uzyskana z 

odnawialnych róde  jest z akcyzy zwolniona. 

Podsumowanie  

Obecnie funkcjonuje w Polsce 7 ustaw, które tworz  system opodatkowania 

dzia alno ci rolniczej osób fizycznych.  Mimo i  nak adaj  one a  9 ró nych podatków, to 

obowi zuj ce w tym zakresie przepisy nale y uzna  za niedostosowane do warunków 

makroekonomicznych w jakich znajduje si  polska gospodarka. G ównym problemem jest 

praktycznie nieistniej cy podatek dochodowy, co rzutuje na niesprawiedliwo  spo eczn  i 

niewydolno  ekonomiczn  ca ego systemu. Oprócz tego, jest to sytuacja sprzyjaj ca 

istnieniu szarej strefy, powstaj cej najcz ciej wówczas, gdy nabywca nie jest zainteresowany 

(ze wzgl dów podatkowych) pozyskaniem dowodu dokumentuj cego zawart  transakcj . 

Taka sytuacja ma miejsce w polskim rolnictwie. Rolnicy, poza opodatkowanymi VAT na 

zasadach ogólnych, nie s  zainteresowani pozyskaniem dokumentów, gdy  nie osi gn  z tego 

tytu u adnych podatkowych korzy ci. Mo e to by  przyczyn  pozostawania cz ci obiegu 

gospodarczego (zw aszcza w sferze us ug), poza fiskaln  kontrol  pa stwa. Nale y w zwi zku 

z tym oczekiwa  podj cia dzia a  maj cych na celu stworzenie rozwi za  w zakresie 

wprowadzenia podatków dochodowych w rolnictwie, mimo, i  mo e by  to trudne ze 

wzgl dów spo ecznych.  
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Abstract. Current tax regulations regarding the Polish agricultural sector must be adjusted to the 

macroeconomic and social environment. In the future a tax on incomes from agriculture should be 

inroduced which would help to better manage the national economy. It can be difficult and cause many  

problems, especially social.   
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