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PREFERENCJE PODATKOWE 

Wszelkie preferencje podatkowe w mniejszym 

lub większym stopniu zakłócają procesy 

rynkowej efektywności. Stąd też niezwykle 

ważne jest żeby w sytuacji, gdy w danej 

dziedzinie gospodarki przyznawane są ulgi 

podatkowe, służyły one określonym celom 

polityki fiskalnej. Zgodnie z teorią 

opodatkowania, podatkom przypisuje się kilka 

podstawowych funkcji. Wśród nich za 

klasyczne uznaje się: funkcję fiskalną, 

redystrybucyjną oraz funkcję stymulacyjną.  



Preferencje podatkowe rolników   

w podatku PIT 

• Wyłączenie spod zakresu zastosowania ustawy o 
PIT przychodów z działalności rolniczej z 
wyłączeniem dochodów z działów specjalnych 
produkcji rolnej - BD,    

• Przychody ze sprzedaży gospodarstwa rolnego - 
BD,  

• Dochody z agroturystyki - BD,  

• Dopłaty do rolnictwa 6.289 mln,  

• Dochody ze sprzedaży przerobionych produktów 
rolnych - BD,  

• Zasiłki chorobowe dla rolników 207 mln,  

• Przychody z dzierżawy gospodarstwa i gruntów 
rolnych - BD. 



Preferencje podatkowe rolników    

w podatku CIT 
• Wyłączenie spod zakresu zastosowania ustawy o CIT  

przychodów z działalności rolniczej z wyłączeniem  
dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,       

• Zwolnienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości               - 146     
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,                          mln 

• Dopłaty na rolnictwo,   

• Zwolnienie dochodów z działalności pozarolniczej  
przeznaczonych na wynagrodzenie za pracę RSP, 

• Zwolnienie dochodów grupy producentów rolnych - 8 mln, 

• Zwolnienie dochodów z działalności pozarolniczej przeznaczonych 
na działalność rolniczą 172 mln, 

• Zwolnienie dochodów Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego rolników - 9 mln.  



Preferencje podatkowe rolników    

w podatkach lokalnych 

• Zwolnienie dla budynków gospodarczych lub ich części 
położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących 
wyłącznie działalności rolniczej - 5.014 mln,  

• Zwolnienie dla budynków i budowli zajętych przez 
grupy producentów rolnych - 82 mln, 

• Obniżona stawka dla budynków lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 30 mln,  

• Zwolnienie dla użytków rolnych klas V, VI i VIz. – 419 
mnl.  



Preferencje podatkowe rolników    

w podatkach lokalnych 

• Zwolnienie dla gruntów przeznaczonych na 
utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub 
powiększenie już istniejącego do powierzchni 100 ha 
– 76 mln, 

• Ulga inwestycyjna – 122 mln, 

• Ulgi dla gruntów położonych na terenach podgórskich  
i górskich – 32 mln, 

• Ulgi po okresie zwolnienia 26 mln,  

• Uprawnienia rad gmin do obniżania cen skupu żyta 
stanowiącej podstawę obliczania stawek podatku 
rolnego – 551 mln, 

• Zwolnienie z podatku od środków transportu - BD. 



Wnioski  
Działalność rolnicza traktowana jest w Polsce  

w szczególny sposób, gdyż nie występuje w niej realne 

opodatkowanie dochodu uzyskanego z działalności rolniczej. 

Pomimo tak wielkiego przywileju rolnikom zostało przyznanych 

jeszcze więcej ulg podatkowych, których istnienie i zastosowanie 

nie jest niczym uzasadnione. Wszelkie ulgi i zwolnienia są 

wyjątkiem od reguły obowiązku płacenia podatków, które stanowią 

dochody budżetowe gmin i państwa. Stosowanie takich wyjątków 

musi być uzasadnione ważnym interesem publicznym lub 

budżetowym, których stosowanie służy wszystkim obywatelom. Z 

przeprowadzonych analiz wynika, iż istnienie preferencji 

podatkowych w rolnictwie nie ma jakichkolwiek uzasadnionych 

przesłanek finansowych i społecznych dalszego ich istnienie z 

uwagi na brak wyliczeń utraconych dochodów budżetowych oraz 

korzyści jakie przyniosły społeczeństwu i gospodarce. 


