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Jerzy Bieluk1

Zasady zwolnienia gospodarstw rolnych 

z podatku od spadków i darowizn

1. Zagadnienia wst pne 

Przedmiotem niniejszego artyku u jest obecna regulacja dotycz ca opodatko-
wania dziedziczenia i darowizny gospodarstw rolnych2. Ustaw  z dnia 16 listopa-
da 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podat-
ku od czynno ci cywilnoprawnych3 obowi zuj c  od 1 stycznia 2007 r. dokonano 
znacznych zmian w systemie opodatkowania przysporze  pod tytu em darmym. 
Najwa niejsz  z punktu widzenia podatników zmian  jest zwolnienie osób bliskich 
spadkobiercy i darczy cy od podatku z tytu u nabycia w asno ci rzeczy lub praw 
maj tkowych. Od 1 stycznia 2007 r. od podatku od spadków i darowizn zwolnione 
s  przysporzenia na rzecz ma onka, zst pnych, wst pnych, pasierbów, rodze stwa, 
ojczyma i macochy. Ustawodawca wybra  wyst puj cy zreszt  dosy  powszechnie 
na wiecie system zwolnienia dziedziczenia i darowizn w kr gu najbli szej rodziny 
z opodatkowania. 

Spadkobranie i darowizny dotycz ce osób spoza okre lonego powy ej kr gu 
nie korzystaj  ze zwolnienia. W przypadku dziedziczenia wykroczenie poza kr g 
osób zwolnionych ma miejsce z regu y w przypadku istnienia testamentu, jednak 
równie  na podstawie ustawy dziedziczy  mog  osoby niezwolnione z podatku. Nie 
wchodz  w sfer  podmiotów zwolnionych na przyk ad zst pni rodze stwa – a mo-
g  dziedziczy  ustawowo (art. 932 kc.). Szczególnie przy rozszerzeniu zakresu pod-
miotów dziedzicz cych nowel  Kodeksu cywilnego z dnia 18 marca 2011 r. kr g 
podmiotów dziedzicz cych ustawowo, a nieobj tych zwolnieniem, uleg  znaczne-
mu powi kszeniu4. 

1 Uniwersytet w Bia ymstoku.

2 Omówienie poprzedniej regulacji por. J. Bieluk, Podatek od spadków i darowizn w rolnictwie, „Rejent” 2000, 

nr 11, s. 13–26. 

3 Dz.U. Nr 222, poz. 1629.

4 Na mocy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.

U. Nr 85, poz. 458) do podmiotów nieobj tych zwolnieniem, a mog cych dziedziczy  z ustawy, doszli zst pni 

dziadków spadkodawcy. 
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Zwolnienie nie dotyczy te  osób b d cych w bliskich stosunkach z dan  oso-
b  – na przyk ad konkubentów, którzy nie zalegalizowali swojego zwi zku. W prak-
tyce rozporz dzenia testamentowe na rzecz tej kategorii osób zdarzaj  si  cz sto. 
W zwi zku z powy szym, mimo i  wi kszo  darowizn i wi kszo  spadków doty-
czy najbli szej rodziny, znajduj cej si  w kr gu osób zwolnionych z opodatkowa-
nia podatkiem od spadków i darowizn, nadal zakres zwolnie  okre lonych ustaw  
ma ogromne znaczenie praktyczne w pozosta ych, nieobj tych zwolnieniami pod-
miotowymi sytuacjach. Ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera a i wci  
zawiera katalog zwolnie  przedmiotowych. Jednak straci y one znacznie na swojej 
wa no ci z uwagi na wspomniane wy ej zwolnienia podmiotowe. Z pewno ci  rza-
dziej korzysta si  z nich w praktyce ni  dotychczas. Z drugiej strony darowizny oraz 
przeznaczenie w testamencie maj tku na rzecz osób spoza najbli szej rodziny nie 
jest rzadko ci  i z pewno ci  nale y ci le oraz w sposób niepozostawiaj cy w tpli-
wo ci co do zakresu stosowania przepisów okre li , co i pod jakimi warunkami b -
dzie zwolnione z opodatkowania. 

Ustaw  z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków 
i darowizn zmieniono regulacj  dotycz c  zwolnienia przekazania pod tytu em dar-
mym gospodarstwa rolnego. Poprzednio zwolnienie obejmowa o:

1) nabycie w asno ci i prawa u ytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego 
lub jego cz ci oraz innych praw do takiego gospodarstwa lub jego cz ci, 
jak równie  dzia ki przyzagrodowej, z wyj tkiem:

a) budynków mieszkalnych,

b) budynków zaj tych na cele specjalistycznego chowu i wyl gu drobiu lub 
specjalistycznej hodowli zwierz t wraz z urz dzeniami i ze stadem hodow-
lanym,

c) urz dze  do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pie-
czarkarnie, ch odnie, przechowalnie owoców5.

Regulacja ta budzi a szereg kontrowersji, je eli chodzi o zakres zwolnienia6. 
Nie do rozstrzygni cia na drodze literalnej interpretacji ustawy by  problem, czy 
zwolnienie gospodarstwa rolnego obejmowa o równie  budynki i budowle inne ni  
wymienione jako opodatkowane pod lit. a), b) i c) omawianego przepisu. Równie  
stanowisko Ministerstwa Finansów7 by o w tym zakresie niejednolite. Niekiedy wy-
kluczano zwolnienie budynków i budowli ze zwolnienia, niekiedy przyjmowano, i  
takie zwolnienie jest zgodne z intencj  ustawodawcy, cho  nie znajduje bezpo red-
niego potwierdzenia w tre ci ustawy8. 

5 Art. 4 ust. 1 w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 stycznia 2007 r. 

6 J. Bieluk, Podatek od spadków…. 

7 Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r., LK–700/LM/JK/2003, www. mofnet.gov.pl.

8 Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 22 stycznia 2003 r., LK–2413/LM/3K/2002, Lex nr 3105.
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Nowelizacja z dnia 16 listopada 2006 r. zmieni a powy sz  regulacj . Inaczej 
okre lono zakres zwolnienia, co ma du e konsekwencje praktyczne. Zmieniono 
tre  art. 4 i obecnie zwolnienie okre lone jest nast puj co.

Zwalnia si  od podatku:

1) nabycie w asno ci lub prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci lub 
jej cz ci wraz z cz ciami sk adowymi, z wyj tkiem:

a) budynków mieszkalnych,

b) budynków zaj tych na cele specjalistycznego chowu i wyl gu drobiu lub 
specjalistycznej hodowli zwierz t wraz z urz dzeniami i ze stadem hodow-
lanym,

c) urz dze  do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pie-
czarkarnie, ch odnie, przechowalnie owoców – pod warunkiem, e w rozu-
mieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia, ta nieruchomo  sta-
nowi gospodarstwo rolne lub jego cz  albo wejdzie w sk ad gospodarstwa 
rolnego b d cego w asno ci  nabywcy i to gospodarstwo rolne b dzie pro-
wadzone przez nabywc  przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Najwa niejsz  zmian  wprowadzon  przez ustawodawc  jest przesuni cie za-
kresu zwolnienia z gospodarstwa rolnego na nieruchomo  – i w drugim etapie uza-
le nienie zwolnienia od tego, czy ta nieruchomo  wchodzi w sk ad gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Nale y okre li , jakie ta 
zmiana ma konsekwencje. 

Zwolnione jest nieodp atne nabycie nieruchomo ci; za  wobec braku mo liwo-
ci odwo ania si  do innych przepisów i braku jakichkolwiek wskaza  co do innego 

sposobu rozumienia tego poj cia, winni my rozumie  poj cie nieruchomo ci w zna-
czeniu prawnorzeczowym, odwo uj c si  do definicji z kodeksu cywilnego. Zgodnie 
z art. 46 kc. nieruchomo ci to cz ci powierzchni ziemi stanowi ce odr bny przed-
miot w asno 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. Jednak nieruchomo ci budynkowe i lokalowe nie b d  
wchodzi y w zakres zwolnienia. Odwo anie do definicji podatkowej gospodarstwa 
rolnego, wed ug której jedynym sk adnikiem gospodarstwa s  grunty, powoduje i , 
zwolnienie mo e dotyczy  wy cznie nieruchomo ci gruntowych. 

2. Zakres przedmiotowy zwolnienia

Zgodnie z artyku em 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnienie 
obejmuje nabycie w asno ci lub prawa wieczystego u ytkowania nieruchomo ci. To 
sformu owanie jest jasne i precyzyjne. Natomiast dalej ustawodawca dodaje „lub jej 
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cz ci” i tu zaczyna si  problem. Zwolnienie nabycia cz ci nieruchomo ci mo e 
budzi  powa ne w tpliwo ci na gruncie prawa cywilnego. Pos uguj c si  wieczy-
stoksi gowym poj ciem nieruchomo ci, uzna  nale y, i  nie mo na naby  cz ci 
nieruchomo ci. Nieruchomo  to cz  powierzchni ziemi, która mo e stanowi  
samodzielny przedmiot obrotu9. Innymi s owy, niemo liwy jest obrót cz ci  nie-
ruchomo ci. Nie mo na by  w a cicielem cz ci nieruchomo ci10. Nie mo e wi c 
cz  nieruchomo ci by  przedmiotem nabycia. Za o y  zatem nale y, i  ustawo-
dawca mia  na my li tak  sytuacj , gdy – na przyk ad – wol  spadkodawcy wyra o-
n  w testamencie by  podzia  nale cej do niego nieruchomo ci i przekazanie cz -
ci tak wydzielonej jednemu ze spadkobierców. Wtedy, po podziale nieruchomo ci, 

oka e si , e cz  wydzielona stanowi samodzieln  nieruchomo  i przekazaniu 
na mocy testamentu ulegnie w a nie nieruchomo  powsta a po podziale11. Sfor-
mu owanie to, mimo i  nieprecyzyjne, nie ma jednak wi kszego znaczenia dla rze-
czywistego zakresu zwolnienia. Nale y przyj  tylko, i  przy rozporz dzeniu testa-
mentowym cz ci  nieruchomo ci – co prawnie przy w a ciwej interpretacji woli 
spadkodawcy jest mo liwe – skutki podatkowe takiego rozporz dzenia okre lamy 
po ich skutkach prawnorzeczowych. Na przyk ad przyznanie budynków gospodar-
czych oddzielnie kilku spadkobiercom mo e by  uwa ane za:

skutkuj ce uznaniem danych osób za wspó w a cicieli ( ci le rzecz bior c, 
mo emy mie  do czynienia ze wspólno ci  masy spadkowej),

zapis, który powoduje obowi zek okre lonego dzia ania – w takim wypadku 
dzia ania w kierunku podzia u nieruchomo ci zgodnie z wol  spadkodaw-
cy i po podziale przekazania cz ci powierzchni ziemi b d cej przedmiotem 
zapisu ju  jako oddzielnej nieruchomo ci zapisobiercy.

Dalej ustawodawca okre la zwolnienie w duchu cywilistycznym, stwierdzaj c, 
i  zwolnieniu podlega nabycie nieruchomo ci wraz z cz ciami sk adowymi. Cz -
ci sk adowe – rozumie  nale y zgodnie z art. 47 § 2 kc. – jako wszystko, co nie 

mo e by  od rzeczy od czone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany ca o ci albo 
bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu od czonego. Je eli chodzi o cz -
ci sk adowe nieruchomo ci, mamy dodatkowo sprecyzowany zakres tego poj cia 

9 S. Rudnicki, Prawo obrotu nieruchomo ciami, Warszawa 1999, s. 11: cz  powierzchni ziemskiej jest w znacze-

niu u ytym w pierwszej cz ci tego zdania (art. 46 kc.) odr bnym przedmiotem w asno ci, je eli jest oddzielona 

w znaczeniu prawnym od pozosta ej powierzchni w taki sposób, e mo e stanowi  samodzielny przedmiot ob-

rotu prawnego. Ca y czas pos ugujemy si  w tych rozwa aniach wieczystoksi gowym poj ciem nieruchomo ci, 

gdy  uzna  nale y, i  takie poj cie jest najbardziej precyzyjne, je eli chodzi o potrzeby obrotu. 

10 Oczywi cie mo na by  w a cicielem udzia u w nieruchomo ci, ale zawsze b dzie to udzia  w ca o ci nierucho-

mo ci.

11 Mo na wyobrazi  sobie taki dzia  spadku, gdy przedmiotem przekazania b dzie dzia ka gruntu. Gdy z jednej 

ksi gi od czymy t  dzia k  i od razu do czymy do drugiej, wtedy rzeczywi cie nie b dzie etapu, gdy cz  nie-

ruchomo ci – dzia ka gruntu b dzie samodzieln  nieruchomo ci , tylko od razu stanie si  cz ci  drugiej nieru-

chomo ci. 

–

–
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w art. 48 kc.,12 zgodnie z którym z zastrze eniem wyj tków w ustawie przewidzia-
nych do cz ci sk adowych gruntu nale  w szczególno ci budynki i inne urz dze-
nia trwale z gruntem zwi zane, jak równie  drzewa i inne ro liny od chwili zasadze-
nia lub zasiania. Odniesienie do poj cia cz ci sk adowych s u y do jednoczesnego 
okre lenia wyj tków, które nie podlegaj  zwolnieniu. Zwolnieniu podlegaj  wszyst-
kie cz ci sk adowe nieruchomo ci z wyj tkiem okre lonych art. 4 pod lit. a), b) 
i c). Cz ci sk adowe nieruchomo ci to: budynki i inne urz dzenia trwale z gruntem 
zwi zane takie jak studnie, silosy, ogrodzenie oraz urz dzenia wymienione w art. 49 
kc. – do doprowadzania wody, pary, gazu, pr du elektrycznego – je eli nie wcho-
dz  w sk ad przedsi biorstwa, przedmioty po czone z budynkami13, drzewa i inne 
ro liny od chwili zasadzenia lub zasiania, prawa zwi zane z nieruchomo ci , takie 
jak s u ebno ci gruntowe.

Odró ni  nale y poj cie cz ci sk adowej nieruchomo ci od poj cia przyna-
le no ci nieruchomo ci. Zgodnie z art. 51 § 1 kc. przynale no ciami s  rzeczy ru-
chome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy g ównej) zgodnie z jej prze-
znaczeniem, je eli pozostaj  z ni  w faktycznym zwi zku odpowiadaj cym temu 
celowi. Czynno  prawna dotycz ca nieruchomo ci obejmuje w zasadzie równie  
przynale no ci nieruchomo ci – art. 52 kc. Przynale no ciami b d  np. budynki 
i inne urz dzenia w przypadku, gdy nie s  trwale zwi zane z gruntem, natomiast ist-
nieje mi dzy nieruchomo ci  a tymi urz dzeniami jaka  wi  funkcjonalna. Przy-
nale no ciami nieruchomo ci rolnej mo e by  na przyk ad inwentarz ywy i mar-
twy14. Odró nienie cz ci sk adowej od przynale no ci ma zasadnicze znaczenie 
przy okre laniu zakresu zwolnienia. Przynale no ci, mimo i  z regu y przypadaj -
ce wraz z nieruchomo ci  obdarowanemu lub spadkobiercy, nie b d  obj te zwol-
nieniem, natomiast cz ci sk adowe b d  zwolnione od podatku od spadków i daro-
wizn15. 

Jedynym sk adnikiem gospodarstwa rolnego zgodnie z definicj  z ustawy o po-
datku rolnym s  grunty. Cz ci sk adowe nie wchodz  w sk ad tak rozumianego go-
spodarstwa rolnego. Jednak wobec stanowczego brzmienia ustawy nie ulega w tpli-
wo ci, e cz ci sk adowe nieruchomo ci w rozumieniu prawnorzeczowym – czyli 
budynki, budowle itd. – s  obj te zwolnieniem w zakresie podatku od spadków i da-
rowizn. Zakres przedmiotowy zwolnienia jest wi c znacznie rozszerzony w stosun-
ku do definicji powo ywanej jako podstawa zwolnienia. Jednak zrobiono to w spo-
sób niejako poboczny. Zamiast – co wydawa oby si  najbardziej w a ciwe – odwo a  

12 Kontrowersje na temat stosunku art. 48 kc. do art. 47 kc. zob. M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44–55(3) 

Kodeksu cywilnego, Kraków 1997, s. 151.

13 „[…] w zale no ci od sytuacji prawnej budynku – przedmioty po czone z budynkiem b d  stanowi y albo cz ci 

sk adowe gruntu (gdy budynek jest cz ci  sk adow  gruntu), albo cz ci sk adowe budynku (gdy budynek sta-

nowi odr bn  nieruchomo )”, tak M. Bednarek, Mienie…, s. 150.

14 Por. M. Bednarek, Mienie…, s. 162.

15 Oczywi cie przy spe nieniu pozosta ych warunków i niezaliczaniu si  do cz ci sk adowych niepodlegaj cych 

zwolnieniu.
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si  do definicji gospodarstwa rolnego z kodeksu cywilnego przy okre laniu zakresu 
zwolnienia, nadal ustawodawca pos uguje si  niedostosowanym do potrzeb obrotu 
– w tym darowizn i spadkobrania – poj ciem gospodarstwa rolnego z ustawy o po-
datku rolnym. 

3. Warunki zwolnienia

Zwolnienie opisywane powy ej (art. 4 ustawy) ma zastosowanie pod warun-
kiem, e w rozumieniu przepisów o podatku rolnym w chwili nabycia ta nierucho-
mo  stanowi gospodarstwo rolne lub jego cz  albo wejdzie w sk ad gospodarstwa 
rolnego b d cego w asno ci  nabywcy i to gospodarstwo rolne b dzie prowadzone 
przez nabywc  przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Nale y szczegó owo 
przeanalizowa  zakres znaczeniowy powy szego przepisu, gdy  ma on zasadnicz  
wag  dla funkcjonowania zwolnienia. 

Zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, e w rozumieniu przepisów o po-
datku rolnym w chwili nabycia ta nieruchomo  stanowi gospodarstwo rolne lub jego 
cz . Poj cie gospodarstwa rolnego jest wi c poj ciem podstawowym dla okre lenia 
przedmiotu podatku rolnego. 

Zgodnie z ustaw  o podatku rolnym16 (art. 1 i art. 2 ustawy) za gospodarstwo rolne 
uwa a si  obszar gruntów, sklasyfikowanych 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  
rolnicza17, o cznej powierzchni przekraczaj cej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stano-
wi cych w asno  lub znajduj cych si  w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej 
albo jednostki organizacyjnej, w tym spó ki, nieposiadaj cej osobowo ci prawnej18. 
Definicja jest wyra nie funkcjonalna, jej kszta t jest zdeterminowany przez wyznaczo-
ny jej przez ustawodawc  cel, ma za zadanie jasno i precyzyjnie okre li  zasadnicz  
dla ka dego podatku kwesti  – podstaw  opodatkowania. Jednak odr bn  rzecz  jest 
to, czy definicja stworzona na potrzeby opodatkowania gruntów rolnych równie do-
brze nadaje si  do okre lenia zakresu zwolnienia w podatku od spadków i darowizn.

Zakres przedmiotowy definicji obejmuje wy cznie grunty19. Grunty te jednak 
musz  spe nia  okre lony warunek – musz  stanowi  cz  gospodarstwa rolnego – 

16 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z pó n. zm.

17 Por. art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób Þ zycznych i podobnie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku do-

chodowym od osób prawnych. Por. te  art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lo-

kalnych, tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844.

18 Na temat uj cia prawnego i ekonomicznego poj cia gospodarstwa rolnego por. S. Prutis, Pozycja prawna pa -

stwowych przedsi biorstw gospodarki rolnej, Bia ystok 1987, s. 36 i n.; R. Budzinowski, Koncepcja gospodar-

stwa rolnego w prawie rolnym, Pozna  1992, s. 77 i n.

19 Zakres poszczególnych poj  zwi zanych z deÞ nicj  gospodarstwa rolnego zdeÞ niowany jest w rozporz dzeniu 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 

Dz.U. Nr 38, poz. 454.
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okre lonego poprzez minimalny próg wielko ci powierzchni gruntu – o cznej po-
wierzchni przekraczaj cej 1 ha lub o powierzchni u ytków rolnych przekraczaj cej 
1 ha przeliczeniowy.

Trzecim elementem definicji, obok okre lenia rodzaju gruntów oraz ich mini-
malnej wielko ci, jest okre lenie stosunku danego podmiotu prawnego do gruntu. 
Dany grunt musi stanowi  w asno  lub znajdowa  si  w posiadaniu osoby fizycz-
nej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spó ki niemaj cej oso-
bowo ci prawnej. W przeciwie stwie do definicji z kodeksu cywilnego20 definicja 
z ustawy o podatku rolnym nie zawiera warunku istnienia czno ci ekonomicznej 
mi dzy poszczególnymi sk adnikami gospodarstwa. Decyduj ce o zaliczeniu dane-
go gruntu do u ytków rolnych s  dane z ewidencji gruntów. Nale y uzna , i  zgod-
nie z ustaw  o podatku rolnym grunt jest u ytkiem rolnym, je eli tak zosta  okre lo-
ny w ewidencji gruntów. Decyduje wi c nie faktyczne wykorzystywanie gruntów, 
ale ich klasyfikacja w ewidencji21. Podobnie grunt wykorzystywany rolniczo, a nie-
b d cy u ytkiem rolnym, na przyk ad grunt zaliczony do zurbanizowanych tere-
nów niezabudowanych, nie b dzie wchodzi  w sk ad gospodarstwa rolnego, ponie-
wa  dane w ewidencji gruntów na to nie wskazuj . Z drugiej strony grunt po o ony 
w granicach miasta, przekraczaj cy 1 ha i maj cy w ewidencji zapis – u ytki rolne – 
b dzie gospodarstwem rolnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, 
mimo i  nie jest, a nawet nie mo e by  – np. z powodu znacznego zanieczyszczenia 
powietrza w pobli u ci gów komunikacyjnych – wykorzystywany rolniczo. 

Nieruchomo  stanowi gospodarstwo rolne wtedy, gdy spe nia warunki okre lo-
ne powy ej. Zgodnie z ustaw  o podatku od spadków i darowizn mo emy mie  do 
czynienia z dwiema sytuacjami. Pierwsza, w której przedmiotem darowizny (spad-
kobrania) jest gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym i dru-
ga, gdy przedmiotem darowizny (spadkobrania) jest cz  gospodarstwa rolnego. 
Przedmiotem darowizny (spadkobrania) s  wtedy grunty rolne o powierzchni prze-
kraczaj cej 1 ha (1 ha przeliczeniowy). Sytuacja druga wymaga komentarza. Nieru-
chomo  b dzie cz ci  gospodarstwa rolnego wtedy, gdy przed spadkobraniem czy 
przed zawarciem umowy darowizny b dzie wchodzi a w sk ad gospodarstwa rol-

20 Brak zastosowania deÞ nicji z art. 553 kc. do celów podatkowych wyra nie okre li  NSA w wyroku z dnia 18 maja 

1994 r. (sygn akt 1438/93): „[...] kiedy przepisy podatkowe zawieraj  w asn , normatywn  deÞ nicj  gospodar-

stwa rolnego, nie ma podstaw do rozwa ania – dla celów podatkowych – czy konkretna nieruchomo  mo e by  

uznana za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów art. 553 kodeksu cywilnego. W adnym bowiem razie 

wnioski wyprowadzone z takich rozwa a  nie mog yby wp yn  na uchylenie stosowania konkretnego przepisu 

zamieszczonego w prawie podatkowym; by oby to amanie prawa, „Wspólnota” 1994, nr 32. 

21 Podobnie w ramach regulacji dotycz cych ochrony gruntów rolnych i le nych – por. wyrok Naczelnego S du Ad-

ministracyjnego z dnia 25 sierpnia 1989 r., SA/Wr 1168/88, ONSA 1989, nr 2, poz. 78, „Prawo i ycie” 1990/34 

s. 15: W sprawach o wy czenie gruntów rolnych z produkcji rolnej (ustawa z 26 marca 1982 r. o ochronie grun-

tów rolnych i le nych – Dz.U. Nr 11 poz. 79), dane wynikaj ce z ewidencji gruntów s  wi cym miernikiem oce-

ny zarówno co do rolniczego charakteru okre lonych gruntów, jak i co do bonitacyjnej klasy gleby, ustalonej na 

podstawie przepisów rozporz dzenia Rady Ministrów z 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyÞ kacji gruntów (Dz.U. 

Nr 19 poz. 97 z pó n. zm.).
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nego rozumianego jak wy ej. Nieruchomo  darowana lub otrzymywana w spadku 
nie musi by  wi c gospodarstwem rolnym, tylko z gospodarstwa rolnego musi wy-
chodzi . Je eli na przyk ad darczy ca ma gospodarstwo rolne o powierzchni 5 ha 
u ytków rolnych i darowuje swojemu s siadowi 0,5 ha u ytków rolnych (nie prze-
kraczaj c jednocze nie wielko ci 1 ha przeliczeniowego), to nieruchomo  ta b -
dzie zwolniona od opodatkowania (oczywi cie po spe nieniu dalszych warunków, 
o czym ni ej), nawet wtedy, gdy obdarowany s siad nie ma adnych nieruchomo-
ci. 

W przypadku, gdy darczy ca posiada tylko 0,5 ha gruntów rolnych niestano-
wi cych gospodarstwa rolnego, darowizna b dzie zwolniona z opodatkowania wte-
dy, gdy s siad b dzie w a cicielem (posiadaczem) gruntów rolnych o powierzch-
ni przekraczaj cej cznie z gruntami otrzymanymi 1 ha (lub 1 ha przeliczeniowy). 
I tutaj pojawia si  trzecia sytuacja przewidziana w przepisie, albo wejdzie w sk ad 
gospodarstwa rolnego b d cego w asno ci  nabywcy. Obdarowanym lub spadko-
bierc  b dzie wi c osoba, która ju  jest w a cicielem gospodarstwa rolnego. Tutaj 
nale y uzna , i  ustawodawca zastosowa  pewien skrót my lowy w okre leniu „go-
spodarstwo rolne b d ce w asno ci  nabywcy”. Przyj  nale y, i  to gospodarstwo 
rolne winno by  w asno ci  nabywcy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, a nie 
jest to w asno  w rozumieniu cywilnoprawnym. Obdarowany nie musi by  w a ci-
cielem gruntów, wystarczy, i  prowadzi on gospodarstwo rolne w rozumieniu prze-
pisów o podatku rolnym, czyli jest w a cicielem lub posiadaczem (samoistnym lub 
zale nym) gruntów rolnych o powierzchni przekraczaj cej 1 ha lub 1 ha przelicze-
niowy. 

Jak natomiast rozumie  zwrot „wejdzie w sk ad gospodarstwa rolnego b d ce-
go w asno ci  nabywcy”? Czy obdarowany powinien by  w a cicielem gospodar-
stwa przed darowizn , czy wystarczy, gdy razem z gruntami, które otrzyma , po-
winien mie  powy ej 1 ha u ytków rolnych (1 ha przeliczeniowego)? Dokonuj c 
j zykowej wyk adni powy szego sformu owania, musimy uzna , i  gospodarstwo 
rolne musi istnie  wcze niej, by nieruchomo  mog a wej  w jego sk ad. Jednak 
drugi pogl d jest z punktu widzenia celu zwolnienia w a ciwszy. Winno by  tak – 
a przysz a redakcja przepisu mog aby to zmieni  – i  wystarczy, gdy grunty, któ-
re obdarowany posiada  wcze niej, cznie z gruntami otrzymanymi przekrocz  po-
wierzchni  1 ha (1 ha przeliczeniowego), aby uzna , i  wesz y one w sk ad (nowo 
powsta ego) gospodarstwa rolnego. 

Nie ma znaczenia liczba osób dziedzicz cych w przypadku spadkobrania. Je e-
li nieruchomo  przekracza 1 ha, to nie ma znaczenia, jaki jest udzia  danej osoby 
w tym gospodarstwie, gdy  i tak b dzie to udzia  zwolniony. W przypadku wspó -
w asno ci darowizna jakiegokolwiek udzia u w nieruchomo ci stanowi cej zgod-
nie z definicj  z ustawy o podatku rolnym gospodarstwo rolne, b dzie zwolniona 
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z opodatkowania. Bez wzgl du na to, czy b dzie to 1/2 gospodarstwa, które ma 100 
ha, czy te  1/100 gospodarstwa 1,5-hektarowego. Co za tym idzie, nie ma znacze-
nia liczba osób dziedzicz cych. Je eli np. spadkodawca przeznaczy by w testamen-
cie gospodarstwo rolne, które ma 1,1 ha u ytków rolnych, 10 osobom, wówczas 
wszystkie te osoby zwolnione by yby od podatku od spadków i darowizn, pod wa-
runkiem, e prowadzi yby gospodarstwo rolne przez okres 5 lat.

Kolejny warunek dotyczy czasu prowadzenia gospodarstwa: i to gospodar-
stwo rolne b dzie prowadzone przez nabywc  przez okres co najmniej 5 lat od dnia 
nabycia. „Prowadzenie gospodarstwa rolnego” – to poj cie mo e by  w konkret-
nych sytuacjach trudne do jednoznacznego okre lenia. Oprócz sytuacji oczywi-
stych, gdy w a ciciel gospodarstwa sam w nim pracuje, pojawia si  szereg sytua-
cji, które ju  tak oczywiste nie s . Czy je eli kto  wynajmie osob  do zarz dzania 
gospodarstwem, ale nadal podejmuje wszystkie wa ne decyzje zwi zane z tym go-
spodarstwem, to znaczy, e to gospodarstwo prowadzi czy nie? Czy konieczny jest 
osobisty, codzienny wk ad pracy w prowadzenie gospodarstwa, czy te  wystarczy, 
e zostan  podj te ogólne decyzje co do losów gospodarstwa, za  na co dzie  pra-

cowa  w nim b d  inne osoby (na przyk ad pracownicy najemni)? Uzna  nale y, i  
wydzier awienie gruntów powoduje sytuacj , w której nie mo emy mówi  o pro-
wadzeniu gospodarstwa rolnego, jednak w przypadku, w którym brak jest codzien-
nej obecno ci w gospodarstwie danej osoby, ale zachowuje ona pe n  kontrol  nad 
tym, co w nim si  dzieje i pe ne kompetencje co wszelkich decyzji zwi zanych z go-
spodarstwem, uzna  nale y, e osoba ta prowadzi gospodarstwo. Ustawa nie u ywa 
tu na przyk ad sformu owania osobiste prowadzenie gospodarstwa – tak jak jest to 
np. w ustawie o kszta towaniu ustroju rolnego22. Kolejnym warunkiem jest prowa-
dzenie tego gospodarstwa rolnego, a wi c to samo  gruntów, gdy  grunty w a nie 
stanowi  wy czny sk adnik gospodarstwa rolnego23. Sprzeda  gruntów, nawet sta-
nowi cych niewielk  cz  gospodarstwa zgodnie ze stanowiskiem organów skar-
bowych, spowoduje, e nie b dzie to ju  to gospodarstwo. Natomiast sprzeda  trzo-
dy chlewnej, wyci cie drzew b d cych cz ciami sk adowymi, zburzenie budynków 
nie b dzie skutowa o utrat  zwolnienia. Ale takie konsekwencje b dzie mia a zmia-
na przeznaczenia gruntów – gdy przestan  by  to grunty rolne, nie b dzie mo na 
mówi  o gospodarstwie rolnym. 

Czy zawsze konsekwencj  zmian w asno ciowych b dzie utrata prawa do zwol-
nienia? Je eli np. grunt zostanie sprzedany, przestanie by  w posiadaniu samoist-
nym obdarowanego (spadkobiercy), ale nadal b dzie w posiadaniu zale nym (b dzie 
dzier awiony), nie b dzie faktycznej zmiany gospodarstwa, gdy  ustawa o podat-

22 Por. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta towaniu ustroju rolnego, Dz.U. Nr 64, poz. 592 z pó n. 

zm. „Uwa a si , e osoba Þ zyczna: 1) osobi cie prowadzi gospodarstwo rolne, je eli: a) pracuje w tym gospo-

darstwie, b) podejmuje wszelkie decyzje dotycz ce prowadzenia dzia alno ci rolniczej w tym gospodarstwie”.

23 Co wielokrotnie podkre lano – ustawa o podatku rolnym.
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ku rolnym nie odró nia posiadania samoistnego od zale nego. Dana nieruchomo  

mo e by  cz ci  kilku gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rol-

nym. Je eli dana dzia ka gruntu (u ytki rolne) ma w a ciciela, ale jednocze nie 

u ytkuje j  jak w a ciciel inna osoba – jest wi c ta osoba posiadaczem samoistnym 

i w ramach wykonywania posiadania samoistnego oddaje t  nieruchomo  w dzier-

aw . Dzia ka ma zatem w a ciciela, posiadacza samoistnego i posiadacza zale -

nego. Przyjmijmy, i  dzia ka ta ma 0,75 ha powierzchni, za  zarówno w a ciciel, 

jak i posiadacz samoistny i zale ny s  w a cicielami u ytków rolnych o powierzch-

ni 0,5 ha ka dy. W takiej sytuacji ka dy z nich posiada gospodarstwo rolne o po-

wierzchni 1,25 ha. Dzia k  gruntu o powierzchni 0,75 ha wliczamy wi c do wszyst-

kich trzech gospodarstw rolnych. Zmiany w zakresie posiadania nie wp ywaj  wi c 

na status gospodarstwa rolnego z punktu widzenia istotnej w naszych rozwa aniach 

definicji. Jednak gdy zostanie utracone posiadanie zarówno samoistne, jak i zale ne, 

wówczas nale y uzna , i  to samo  gospodarstwa zostanie naruszona, co skutku-

je utrat  prawa do zwolnienia. Zmiany – niekoniecznie w zakresie w asno ciowym 

– ci le rzecz bior c zmiany w zakresie posiadania, skutkowa  b d  utrat  prawa do 

zwolnienia. Uzna  wobec tego nale y, i  zmiany w asno ciowe s  mo liwe – pod 

warunkiem zachowania to samo ci podmiotu gospodaruj cego. 

Niestety, wszelkie zmiany w zakresie wielko ci gospodarstwa traktowane 

s  przez organy skarbowe bardzo negatywnie dla podatnika. Jakiekolwiek zmia-

ny w zakresie w asno ciowym uwa ane s  za naruszenie warunków zwolnienia24. 

Oczywiste jest jednak, e pe ne zachowanie to samo ci gospodarstwa prowadzi  

mo e do absurdalnych sytuacji25, gdy nawet niewielka, w pe ni uzasadniona go-

spodarczo zmiana powierzchni gospodarstwa prowadzi do utraty zwolnienia. Mo -

na oczywi cie znale  sytuacje, które naruszaj  to samo  gruntów gospodarstwa, 

ale nie powinny mie  negatywnych skutków dla zwolnienia, na przyk ad zmiany 

powsta e na skutek procesu scaleniowego gruntów. W przypadku scalenia nale y 

uzna , i  mimo braku pe nej to samo ci gruntów gospodarstwa charakter tego po-

st powania powoduje, i  mamy do czynienia z tym samym gospodarstwem rolnym 

24 Por. np. wyja nienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27.05.2011 r., sygn. ILPB2/436–43/11–4/MK 

(na stronie www.mf.gov.pl): Wnioskodawca, chc c skorzysta  ze zwolnienia, musi prowadzi  gospodarstwo rol-

ne obejmuj ce wszystkie dzia ki nabyte ww. tytu em. Fakt, e po zbyciu dzia ki nadal b dzie prowadzi  gospodar-

stwo rolne, nie powoduje, e zostanie zachowane prawo do zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od 

spadków i darowizn. 

25 Por. S. Babiarz, A. Maria ski, W. Nykiel, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz. (opublikowa-

ne w programie komputerowym LEX). Komentarz do art. 4: Zagadnienie pogorszenia (umniejszenia) nabytego 

b d  tylko ju  posiadanego przez nabywc  gospodarstwa rolnego nie ma natomiast charakteru w tpliwo ci po-

zornej. Zwolennicy (przede wszystkim urz dnicy skarbowi) teorii nieumniejszania przez okres co najmniej 5 lat 

powierzchni gospodarstwa rolnego swój pogl d wywodz  z wyk adni j zykowej sensu stricto (by nie rzec strictis-

sime) przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., a w szczególno ci z u ycia przez ustawodawc  zwrotu „i to gospodar-

stwo”. Ma to bowiem oznacza  obowi zek zachowania to samo ci powierzchniowej tego gospodarstwa. Wydaje 

si  jednak, e taka wyk adnia by aby sprzeczna z celem i istot  zwolnienia, bowiem zakazywa aby nawet doko-

nania zamiany gruntów gospodarstwa, i to równie  takiej, która prowadzi aby do poprawienia jego struktury.
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w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, mimo wyst pienia niewielkich 
zmian w powierzchni gruntów. 

Gdy darowi nie podlega cz  gospodarstwa rolnego – tj. np. 0,5 ha – a obdaro-
wany nie ma adnych gruntów, nie mamy wówczas do czynienia z gospodarstwem 
rolnym. Obdarowany nie jest w a cicielem gospodarstwa rolnego, nie mo e te  pro-
wadzi  gospodarstwa rolnego. Uzna  nale y, i  nie mamy wtedy do czynienia z wa-
runkiem dotycz cym konieczno ci prowadzenia gospodarstwa przez 5 lat. 

4. Wnioski 

Obecne regulacje w ustawie o podatku od spadków i darowizn dotycz ce go-
spodarstw rolnych w stosunku do obowi zuj cych poprzednio oceni  nale y pozy-
tywnie. Przede wszystkim rozszerzono zakres zwolnienia na cz ci sk adowe gospo-
darstw rolnych, co ma istotne znaczenie praktyczne ze wzgl du na cz sto znaczn , 
wi ksz  od gruntu, warto  budynków gospodarczych i innych trwale z gruntem 
zwi zanych urz dze . Jednak przepisom tym nadal daleko do precyzji. Niestety, na 
styku prawa cywilnego i prawa podatkowego cz sto natrafiamy na problemy trudne 
do rozstrzygni cia. Stosowanie definicji gospodarstwa rolnego z ustawy o podatku 
rolnym do rozstrzygni cia sytuacji typowo cywilnoprawnych (darowizna, spadko-
branie) powoduje niepotrzebne komplikacje i trudno ci interpretacyjne. 

W pe ni nale y si  zgodzi  ze zdaniem, i  […] z samej idei podatku spadkowe-
go wynika, e rozwi zania prawnofinansowe maj  w stosunku do cywilnoprawnych 
charakter wtórny26. I to w a nie rozwi zania cywilnoprawne – a wi c przede defini-
cja gospodarstwa rolnego z kodeksu cywilnego – winny by  podstaw  do okre lenia 
przedmiotu zwolnienia.

W pe ni pozytywnie nale y równie  oceni  obowi zuj ce obecnie zwolnienie 
z podatku od spadków i darowizn osób najbli szych. Dotyczy to oczywi cie wszel-
kich sytuacji, nie tylko zwi zanych z gospodarstwem rolnym, ale zdecydowanie u a-
twia dokonywanie zmian pokoleniowych w rolnictwie. 

26 T. Kacymirow, B. Kordasiewicz, Zasady prawa spadkowego a podatek spadkowy, „Pa stwo i Prawo” 1990, nr 12, 

s. 73.
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Principles regulating exemption 

of farms from inheritance and donation taxation

Key words: farm, donation, inheritance, transfer of the farm, taxation

The author presents currently binding regulations pertaining to exemption of 
inheritance and donation of a farm from inheritance and donation taxation. Since 2007 
the nearest relatives have been exempted from this taxation, yet it is still imposed 
on further relatives and persons not related to the donor (decedent). Yet a gratuitous 
transfer of the farm is free from this taxation. The author focuses on the analysis of 
the conditions of this exemption, pointing to the lack of precision in its application. 
The use of taxation definition (of Agricultural Tax Statute) for specification of the 
conditions of exemption causes several interpretational problems. The definition of 
a farm, contained in the Civil Code, would be far more appropriate, as it is adjusted 
to the need of turnover and precisely points to the components vital for agricultural 
production. In author’s opinion these components should be exempted from the 
inheritance and donation taxation.


