
Sposób obliczenia dochodu  z gospodarstwa rolnego  

 

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1ustawy o podatku 

rolnym, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących 

własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki 

organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.  

Przy mniejszej niż 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy powierzchni gospodarstwa rolnego 

nie ustala się dochodu (przyjmuje się zero).  

 

Wysokość przeciętnego dochodu rocznego z pracy w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych z 1 ha przeliczeniowego 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym wysokość przeciętnego 

dochodu rocznego z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 

przeliczeniowego ogłasza Prezes GUS nie później niż do dnia 23 września każdego roku (w 

2010 r. wynosił 2.278 zł).  

Wysokość dochodu rocznego z 1 ha przeliczeniowego w 2011 roku (obowiązująca w roku 

akademickim 2012/2013) wynosi 2713 zł 
 

Podstawę obliczenia dochodu rocznego rodziny jest zaświadczenie z Urzędu Gminy lub 

nakaz płatniczy o wielkości  gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych 

w 2011 roku.  

 

Sposób obliczenia dochodu   

Ilość ha przeliczeniowych wykazanych w zaświadczeniu x stawka ogłoszona przez Prezesa 

GUS : podzielić  przez 12 miesięcy : podzielić przez ilość osób w rodzinie =  miesięczny 

dochód na osobę w rodzinie.  

 

Elementy dochodu z gospodarstwa rolnego  

Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich 

uzyskanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.  

Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni 

gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne 

oddane w dzierżawę, z wyjątkiem:  

1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu 

rodziny gospodarstwa rolnego. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników jest to umowa dzierżawy zawarta w formie pisemnej na okres co najmniej 10 

lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej: małżonkiem 

wydzierżawiającego, jego zstępnym lub pasierbem, małżonkiem zstępnego lub pasierba, 

osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie 

domowym; stroną wydzierżawiającą jest rencista rolny lub emeryt rolny. W takim 

przypadku należy do  wniosku załączyć oświadczenie właściciela wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 7 regulaminu;  

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną; 

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w 

dzierżawę na zasadach, o których mowa powyżej, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego 

pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.  



 

Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych 

gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony 

czynsz z tytułu dzierżawy.  

 

Jeżeli w 2011 roku nastąpiło przekazanie gospodarstwa rolnego i uzyskanie z tego tytułu 

renty strukturalnej, ustalając dochód w rodzinie studenta za ten rok należy uwzględnić dochód 

z gospodarstwa rolnego za miesiące przed przekazaniem gospodarstwa i dodać rentę 

strukturalną za pozostałe miesiące roku.  

 

Sprzedaż (zakup, dzierżawa) gospodarstwa rolnego a utrata (uzyskanie ) dochodu  

Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup, dzierżawa) nie stanowi 

utraty ani uzyskania dochodu w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jeśli zmiana 

powierzchni nastąpiła w trakcie 2011 roku dochód należy liczyć proporcjonalnie do liczby 

miesięcy posiadania gospodarstwa rolnego.  

 


