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Podatek od spadków i darowizn w rolnictwie

1. Zagadnienia wstêpne

Podatek od spadków i darowizn uregulowany jest ustaw¹ z dnia 28 lipca
1983 r. o podatku od spadków i darowizn1. Istot¹ tego podatku jest obci¹-
¿enie wzbogacenia siê podatnika pod tytu³em darmym.

2. Podmiot podatku

Podmiotami podatku s¹ wy³¹cznie osoby fizyczne2. W przypadku gdy
spadkobierc¹ lub obdarowanym jest osoba prawna, nie powoduje to po-
wstania obowi¹zkupodatkowegowpodatkuod spadków i darowizn.Osoba
prawna podlegaj¹ca podatkowi dochodowemu dolicza warto�æ nabytych
nieodp³atnie rzeczy i praw do przychodu stanowi¹cego podstawê opodat-
kowania podatkiemdochodowym.
Obowi¹zek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ci¹¿y w

przypadku darowizny solidarnie na obdarowanym i darczyñcy, w pozosta-
³ych przypadkach obci¹¿a osoby nabywaj¹ce w³asno�æ rzeczy i praw
maj¹tkowych.

1 Tekst jednolity: Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89; zm.: Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926
i Nr 139, poz. 932.

2 Mo¿liwa jest równie¿ darowizna na rzecz dziecka poczêtego, lecz jeszcze nie urodzo-
nego, por. J. S e r w a c k i, Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, w: Biblioteka po-
datkowa t. IV, s. IV/A/2-3.
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3. Przedmiot opodatkowania

Podatekod spadków i darowizn3 jest typowympodatkiemmaj¹tkowym.
Wymierzany jest od przyrostu maj¹tku podatnika, który nast¹pi³ pod tytu-
³emdarmym4.Dotyczy czterech sytuacji, w których nastêpuje nabyciew³a-
sno�ci � spadkobrania, darowizny, zasiedzenia oraz nabycia prawdowk³adu
oszczêdno�ciowego na podstawie dyspozycji wk³adcy na wypadek jego
�mierci. Dotyczy wiêc zdarzeñ jednorazowych, w przypadku rolnictwa
zwi¹zanych czêsto ze zmianami pokoleniowymi.

4. Podstawa opodatkowania i stawki podatku

Podstawê opodatkowania stanowi warto�æ nabytych rzeczy i prawma-
j¹tkowychpopotr¹ceniud³ugówiciê¿arów(czystawarto�æ),ustalonawed³ug
stanu rzeczy i praw maj¹tkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia
powstania obowi¹zku podatkowego5.
Je¿eli przed dokonaniem wymiaru podatku nast¹pi ubytek rzeczy spo-

wodowany si³¹ wy¿sz¹, do ustalenia warto�ci przyjmuje siê stan rzeczy w
dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek, nale¿ne z tytu³u
ubezpieczenia, wlicza siê do podstawy wymiaru.

3 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity:
Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89; zm.: Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932.

4 Por. C. K o s i k o w s k i, E. R u � k o w s k i, Finanse i prawo finansowe, Warszawa
1994, s. 184; R.M a s t a l s k i, Prawo podatkowe II. Czê�æ szczegó³owa, Warszawa 1996,
s. 263.

5 Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje szereg zasad szczegó³owych
ustalania podstawy opodatkowania, i tak:

1. Je¿eli spadkobierca i zapisobierca lub obdarowany zosta³ obci¹¿ony obowi¹zkiem
wykonania polecenia lub zapisu, warto�æ obci¹¿enia z tego tytu³u stanowi ciê¿ar spadku
(zapisu) lub darowizny, o ile polecenie zosta³o wykonane.

2. Do d³ugów i ciê¿arów zalicza siê równie¿ koszty ostatniej choroby spadkodawcy,
je¿eli nie zosta³y pokryte za jego ¿ycia i z jego maj¹tku, koszty pogrzebu spadkodawcy,
³¹cznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadaj¹ zwyczajom przy-
jêtymwdanym�rodowisku, koszty postêpowania spadkowego,wynagrodzeniewykonawcy
testamentu, obowi¹zki wykonania zapisów oraz poleceñ zamieszczonych w testamencie,
wyp³aty z tytu³u zachowku oraz inne obowi¹zkiwynikaj¹ce z przepisówkodeksu cywilnego
dotycz¹cych spadków.

3. Przy nabyciu w drodze zasiedzenia wy³¹cza siê z podstawy opodatkowania warto�æ
nak³adów dokonanych na rzecz przez nabywcê podczas biegu zasiedzenia.
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5. Stawki podatku

Obecna skala podatku od spadków i darowizn kszta³tuje siê nastêpu-
j¹co.
Wysoko�æ podatku6:

Kwoty wolne od podatku (art. 9 ustawy):

9.057 z³ � je¿eli nabywc¹ jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
6.838 z³ � je¿eli nabywc¹ jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
4.607 z³ � je¿eli nabywc¹ jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej,

Kwota nadwy¿ki w z³
ponad do Podatek wynosi

od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
9.660 3%

9.660 � 19.320 289 z³ 30 gr i 5% od nadwy¿ki ponad 9.660 z³
19.320 772 z³ 80 gr i 7% od nadwy¿ki ponad 19.320 z³

od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
9.660 7%

9.660 � 16.020 676 z³ 20 gr i 9% od nadwy¿ki ponad 9.660 z³
19.320 1.545 z³ 60 gr i 12% od nadwy¿ki ponad 19.320 z³

od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
9.660 12%

9.660 � 19.320 1.159 z³ 20 gr i 16% od nadwy¿ki ponad 9.660 z³
19.320 2.704 z³ 80 gr i 20% od nadwy¿ki ponad 19.320 z³

4. Je¿eli budynek stanowi¹cy czê�æ sk³adow¹ gruntu bêd¹cego przedmiotem nabycia
zosta³ wzniesiony przez osobê nabywaj¹c¹ nieruchomo�æ przez zasiedzenie, z podstawy
opodatkowania wy³¹cza siê warto�æ tego budynku.

6 Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 34,
poz. 209).
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6. Zwolnienia i ulgi

Wpodatku od spadków i darowizn wystêpuje szereg zwolnieñ zmniej-
szaj¹cych jego dolegliwo�æ. Dotycz¹ one m.in. okre�lonych przedmiotów,
okre�lonych osób w zale¿no�ci od grupy podatkowej7, celu przeznaczenia
�rodków. Wystêpuje te¿ szereg zwolnieñ zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹.

7. Zwolnienie z opodatkowania gospodarstwa rolnego

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i
darowizn � art. 4 ust. 1, zwalnia siê od podatku nabycie w³asno�ci i praw
u¿ytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego lub jego czê�ci oraz in-
nych praw do takiego gospodarstwa lub jego czê�ci, jak równie¿ dzia³ki
przyzagrodowej, z wyj¹tkiem:
a) budynkówmieszkalnych,
b) budynków zajêtych na cele specjalistycznego chowu i wylêgu dro-

biu oraz specjalistycznej hodowli zwierz¹twraz z urz¹dzeniami i ze stadem
hodowlanym,
c) urz¹dzeñ do prowadzenia upraw specjalnych, jak szklarnie, inspek-

ty, pieczarkarnie, ch³odnie, przechowalnie owoców.
Zwolnienieodpodatkuodspadkówidarowiznobejmujezarównonabycie

w³asno�ci, jak i prawa u¿ytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r.8 zmieniaj¹ca ustawê o podatku od

spadków i darowiznwprowadzi³a do tekstu ustawywyja�nienie, jak nale¿y
rozumieæ pojêcie �gospodarstwo rolne�w przypadku ustawy o podatku od
spadków i darowizn. Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o podatku od spadków
i darowizn, ilekroæ w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza
to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Przed
zmian¹ ustawy dokonan¹ w 1995 r. brak odes³ania powodowa³, i¿ przy
okre�leniu gospodarstwa rolnego wed³ug ustawy o podatku od spadków i

7 Zgodnie z ustaw¹, I grupa podatkowa to ma³¿onek, zstêpni, wstêpni, pasierb, ziêæ,
synowa, rodzeñstwo, ojczym, macocha, te�ciowie, II grupa podatkowa to zstêpni rodzeñ-
stwa, rodzeñstwo rodziców, zstêpni i ma³¿onkowie pasierbów, ma³¿onkowie rodzeñstwa i
rodzeñstwo ma³¿onków, ma³¿onków rodzeñstwa ma³¿onków, ma³¿onków innych zstêp-
nych, III grupa podatkowa to pozostali nabywcy.

8 Dz.U. Nr 85, poz. 428.
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darowizn stosowano definicjê z kodeksu cywilnego (wcze�niej definicjê z
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie
przenoszenia w³asno�ci nieruchomo�ci oraz dziedziczenia gospodarstw
rolnych9). Definicja cywilistyczna jest znacznie szersza ni¿ zawarta w
ustawie o podatku rolnym. Zmiana ta spowodowa³a wiêc znaczne zawê-
¿enie stosowania zwolnieñ w podatku od spadków i darowizn. Definicja
gospodarstwa rolnegowustawie o podatku rolnymobejmuje �obszar u¿yt-
ków rolnych, gruntów pod stawami oraz � sklasyfikowanych w operatach
ewidencyjnych jakou¿ytki rolne, gruntówpodzabudowaniami zwi¹zanymi
z prowadzeniem tego gospodarstwa o ³¹cznej powierzchni przekraczaj¹cej
1 ha lub o powierzchni u¿ytków rolnych przekraczaj¹cej 1 ha przelicze-
niowy�.
Definicja z kodeksu cywilnego ma znacznie szerszy zakres przedmio-

towy. Obejmuje grunty, ale równie¿ zabudowania, inwentarz, maszyny i
urz¹dzenia oraz prawa zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Zastosowanie przez ustawodawcê definicji obejmuj¹cej jedynie grunty
w³¹czy³o w sferê opodatkowan¹ podatkiem od spadków i darowizn sk³ad-
niki gospodarstwa rolnego, zwolnione dotychczas z opodatkowania10. De-
finicja z kodeksu cywilnego, stosowana oddnia 1.07.1989 r. do interpretacji
przepisówustawyopodatkuod spadków i darowizn, nie zawiera³aw swojej
tre�ci normy obszarowej. W zwi¹zku z tym, wraz ze zmian¹ ustawy o
podatku od spadków i darowizn z dnia 29 czerwca 1995 r. ze zwolnienia
zosta³y wy³¹czone gospodarstwa rolne (wg definicji kodeksowej), które
maj¹ poni¿ej 1 hektara u¿ytków rolnych (1 hektara przeliczeniowego), gdy¿
nie s¹ one gospodarstwami w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.
Ze zwolnieniawy³¹czone jest nabycie budynkówmieszkalnych, budyn-

ków zajêtych na cele specjalistycznego chowu i wylêgu drobiu oraz spe-
cjalistycznej hodowli zwierz¹t wraz z urz¹dzeniami i ze stadem hodowla-
nym, urz¹dzeñ do prowadzenia upraw specjalnych, jak szklarnie, inspekty,
pieczarkarnie, ch³odnie, przechowalnie owoców.

9 Tekst jednolity rozporz¹dzenia: Dz.U. z 1983 r. Nr 19, poz. 86 ze zm.
10 Por. np. wyrok Naczelnego S¹duAdministracyjnego z dnia 23 pa�dziernika 1985 r.

IIIARN21/85 � zgodnie z którymoszczêdno�ci rolnika zdeponowane na rachunku oszczêd-
no�ciowo-rozliczeniowymwbanku spó³dzielczymwchodz¹w sk³ad gospodarstwa rolnego,
chyba ¿e s¹ one przeznaczone na cele nie zwi¹zane z prowadzeniem tego gospodarstwa,
Pañstwo i Prawo 1987, nr 5; podobnie wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia
7 listopada 1984 r. SA/Gd 864/84, ONSA 1984, nr 2, poz. 101.
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Jednak zauwa¿yæ nale¿y, i¿ artyku³wy³¹cza spod zwolnienia sk³adniki,
które nie s¹ sk³adnikami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy.
Wy³¹czenie wskazuje, i¿ sk³adniki gospodarstwa w postaci budynków
wchodz¹ w sk³ad gospodarstwa, ale ich nabycie jest opodatkowane. Tym-
czasemnagruncie definicji z ustawyopodatku rolnymbudynkimieszkalne,
urz¹dzenia itd. nie wchodz¹ w sk³ad gospodarstwa rolnego.
Bior¹c za punkt wyj�cia definicjê gospodarstwa rolnego zawart¹ w

ustawie o podatku rolnym, nale¿a³oby przyj¹æ, i¿ zwolnienie nie obejmuje
budynkówgospodarczych zwi¹zanych z gospodarstwem rolnym, urz¹dzeñ
i inwentarza oraz praw i obowi¹zków zwi¹zanych z gospodarstwem rol-
nym. W literaturze pojawiaj¹ siê pogl¹dy, i¿ zwolnienie jednak dotyczy
budynkówgospodarczych zwi¹zanych z gospodarstwem rolnym.Równie¿
praktyka urzêdów skarbowych jest taka, i¿ zwalnia siê od podatku od
spadków i darowizn zabudowania gospodarcze: stajnie, obory, chlewy, tj.
te budynki, które s³u¿¹ dzia³alno�ci rolniczej.Argumenty za tympogl¹dem
nie s¹ zbyt przekonuj¹ce11, opieraj¹ siê bowiem na zastosowaniu do zwol-
nieñ podatkowych zasady superficies solo cedit. Jednak w pe³ni nale¿y
zgodziæ siê z tym, i¿ wyk³adnia celowo�ciowa wymaga zwolnienia, obok
gruntów, równie¿ budynkówgospodarstwa rolnego.Argumentemza zwol-
nieniem budynków z podatku od spadków i darowizn jest równie¿ kon-
strukcja artyku³u zwalniaj¹cego nabycie w³asno�ci i prawa u¿ytkowania
wieczystego gospodarstwa rolnego. Zgodnie z jego tre�ci¹, zwolnione jest
nabycie gospodarstwa, z wyj¹tkiem okre�lonych szczegó³owo budynków
i urz¹dzeñ (budynkówmieszkalnych itd.). Taka budowawyra�nie sugeruje
zwolnienie z podatku pozosta³ych budynków, nie bêd¹cych wyj¹tkiem
okre�lonym ustaw¹. Jednocze�nie konstrukcja ta jednoznacznie wskazuje

11 Por. J. S e r w a c k i, Ustawa o podatku od spadków i darowizn..., s. IV/A/13 �
powo³uje siê na art. 47 k.c., zgodnie z którym czê�æ sk³adowa budynku nie mo¿e byæ
odrêbnym przedmiotem w³asno�ci i innych praw rzeczowych, jednak ustawa o spadkach i
darowiznach oddziela los podatkowy gruntu od losu budynków znajduj¹cych siê na tym
gruncie � np. w przypadku budynków mieszkalnych. Drugi argument, i¿ ustanowienie
wyj¹tkówwart. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a)-c) by³oby zbêdnym zabiegiem legislacyjnym, jest raczej
wyrazem niestaranno�ci ustawodawcy, który takie zbêdne wyliczenia zawar³ w kilku miej-
scach ustawy. Natomiast fakt, i¿ wyk³adnia celowo�ciowa przemawia³aby w pe³ni za zwol-
nieniem budynków gospodarczych gospodarstwa rolnego nie budzi ¿adnych w¹tpliwo�ci.
Jednak na przeszkodzie stoi wyra�ny zapis o stosowaniu definicji z ustawy o podatku rol-
nymdo pojêcia gospodarstwa rolnego, za� z tej definicji nie da siêw ¿aden sposóbwydobyæ
uznania budynków za czê�ci gospodarstwa rolnego.
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na to, i¿ ustawa tworzona by³a z my�l¹ o definicji gospodarstwa rolnego
w rozumieniu cywilistycznym, natomiast wprowadzenie definicji gospo-
darstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym zdecydowanie
skomplikowa³o stan prawny.Wustawach podatkowych zasada superficies
solo cedit niema zastosowania.Na przyk³ad grunty pod budynkamimiesz-
kalnymi w gospodarstwach rolnych opodatkowane s¹ podatkiem rolnym,
natomiast same budynki mieszkalne, zgodnie z ustaw¹ o podatkach i op³a-
tach lokalnych, opodatkowane s¹ podatkiem od nieruchomo�ci. Ustawo-
dawca rozdziela wiêc opodatkowanie gruntów pod budynkami od opodat-
kowania samych budynków. Interpretacja stosowana przez organy
podatkowe, rozszerzaj¹ca zwolnienie w ustawie o podatku od spadków i
darowizn na budynki gospodarstw rolnych, jest jak najbardziej godna
poparcia z punktu widzenia celu przepisu, jednak niezgodna z literalnym
brzmieniem ustawy.
Z pewno�ci¹ jednak nabycie pozosta³ych sk³adników gospodarstwa

rolnego wed³ug definicji z kodeksu cywilnego � wiêc na przyk³ad inwen-
tarza ¿ywego, praw zwi¹zanych z gospodarstwem � jest objête podatkiem
od spadków i darowizn.
Zgodnie z ustaw¹ o podatku od spadków i darowizn zwolnione jest

nabycie zarówno �czê�ci gospodarstwa rolnego, jak równie¿ dzia³ki przy-
zagrodowej�. Je¿eliwiêc danygrunt (na przyk³ad u¿ytki rolne o powierzch-
ni 0,4 ha) stanowi czê�æ gospodarstwa rolnego, czyli gdy spadkodawc¹ lub
darczyñc¹ jest osoba, która jest w³a�cicielem (maw posiadaniu) wiêcej ni¿
1 ha gruntu rolnego (1 ha przeliczeniowy u¿ytków rolnych), wtedy taka
darowizna (spadek) bêdzie zwolniona z podatku. Natomiast darowizna tej
samej dzia³ki przez darczyñcê, który niema ¿adnego innego gruntu oprócz
tej¿e dzia³ki, bêdzie ob³o¿ona podatkiem rolnym.
Darowana lubwchodz¹caw sk³ad spadku nieruchomo�æmusi stanowiæ

gospodarstwo rolne lub byæ czê�ci¹ takiego gospodarstwawchwili nabycia
nieruchomo�ci. Nie ma tu znaczenia fakt, czy dana nieruchomo�æ wejdzie
w sk³ad gospodarstwa rolnego. �Warunkiem zwolnienia od podatku jest
bowiem to, aby w dacie dokonywania darowizny darowana nieruchomo�æ
by³a gospodarstwem rolnym b¹d� jego czê�ci¹� �wyrokNaczelnego S¹du
Administracyjnego z dnia 18 marca 1994 r.12

12 III SA 1325/93, Wspólnota 1994, nr 26, s. 14.
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Uzale¿nienie wysoko�ci podatku od stanumaj¹tkowego darczyñcy lub
spadkodawcy jest konstrukcj¹, której cel jest trudny do wyt³umaczenia. O
wiele logiczniejsze by³oby u¿ycie sformu³owania zawartego w ustawie o
op³acie skarbowej, o konieczno�ci wej�cia danego gruntu rolnego w sk³ad
gospodarstwa rolnego nabywcy.
Czê�ci gospodarstwa rolnego to czê�ci rozumiane jako oddzielne nie-

ruchomo�ci gruntowe lub idealne czê�ci gospodarstwaw ramachwspó³w³a-
sno�ci.Czê�ci¹gospodarstwanie jest natomiast, zgodnie zdefinicj¹ zustawy
o podatku rolnym, budynek czy urz¹dzenie. Sformu³owanie to jednak jest
dalekie od precyzji, je¿eli mamy pos³ugiwaæ siê przy interpretacji pojêcia
czê�ci gospodarstwa rolnego wy³¹cznie definicj¹ z ustawy o podatku rol-
nym. Sformu³owanie to jest wyra�nie pozosta³o�ci¹ cywilistycznego rozu-
mienia pojêcia gospodarstwa rolnego, u¿ywanego przed 1995 rokiem.
Nale¿y uznaæ, i¿ wszystkie elementy gospodarstwa rolnego, poza

wymienionymiwdefinicji gospodarstwa rolnego � to jestwy³¹cznie grunty
� s¹ obci¹¿one podatkiemod spadków i darowizn, chyba ¿e namocy innych
przepisów ustawy s¹ z opodatkowania wy³¹czone. Takie szczególne wy-
³¹czenie przewidziane jest co do niektórych sk³adników gospodarstwa w
rozumieniu kodeksu cywilnego. I tak �budynki zajête na cele specjalistycz-
nego chowu i wylêgu drobiu oraz specjalistycznej hodowli zwierz¹t wraz
z urz¹dzeniami i ze stadem hodowlanym, a tak¿e urz¹dzenia do prowadze-
nia upraw specjalnych, jak szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, ch³odnie,
przechowalnie owoców�, s¹ jednak zwolnione z opodatkowania podatkiem
od spadków i darowizn, je¿eli nabywcami s¹ zstêpni lub ma³¿onek, pod
warunkiem¿e te budynki i urz¹dzenia bêd¹wykorzystywane przez nabyw-
cê nadal w stanie niepogorszonym i zgodnie z ich przeznaczeniem w ra-
mach gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjêcia
spadku lub darowizny (art. 4 ust. 2 ustawy).
W przypadku powy¿szego zwolnienia mamy do czynienia z przyk³a-

dowymwyliczeniemurz¹dzeñzwi¹zanychzuprawamispecjalnymi�ustawa
jednak nigdzie niewyja�nia tego pojêcia. Z brzmienia nale¿ywnioskowaæ,
i¿ma tozwi¹zekzdzia³amispecjalnymiprodukcji rolnej. Jednakanich³odnie,
ani przechowalnie owoców nie s³u¿¹ bezpo�rednio dzia³om specjalnym,
tym bardziej i¿ uprawa owoców nie mie�ci siê w pojêciu dzia³ów specjal-
nych produkcji rolnej. Sady nie znajduj¹ siêw definicji ustawowej dzia³ów



21

Podatek od spadków i darowizn w rolnictwie

specjalnych produkcji rolnej od wej�cia w ¿ycie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, to jest od 1 stycznia 1992 r.
Zwolnienie jest skuteczne, je¿eli dane urz¹dzenie i budynek �wykorzy-

stywane bêd¹ w ramach gospodarstwa rolnego�. Nale¿y przyj¹æ, i¿ mo¿-
liwe jest zbycie nabytego gospodarstwa iwykorzystywanie jego budynków
i urz¹dzeñ na podstawie np. umowy najmu13.Wykorzystywanie w ramach
gospodarstwa rolnego nie musi siê ³¹czyæ z prawem w³asno�ci.

8. Nabycie w³asno�ci budynków gospodarczych

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4, zwolnione z podatku od spadków i daro-
wizn jest nabycie w³asno�ci budynków gospodarczych s³u¿¹cych bezpo-
�rednio produkcji rolniczej prowadzonej na u¿ytkach rolnychopowierzchni
do 1 ha, a nabywc¹ jest osoba prowadz¹ca gospodarstwo rolne zaliczona
do I grupy podatkowej.
Ustawa zwalnia wiêc z podatku nabycie w³asno�ci budynków po³o¿o-

nych na gruntach wykorzystywanych do produkcji rolniczej, ale nie spe³-
niaj¹cych warunku wielko�ci powierzchni koniecznej do uznania danych
gruntów za gospodarstwo rolnew rozumieniu przepisówustawy o podatku
rolnym. Nabycie w³asno�ci gruntu o powierzchni poni¿ej 1 ha gruntów
rolnych (1 ha przeliczeniowego), nie stanowi¹cych gospodarstwa rolnego,
jest obci¹¿one podatkiem od spadków i darowizn, natomiast je¿eli na tych
gruntach bêdzie prowadzona produkcja rolna, to budynki gospodarcze s³u-
¿¹ce tej¿e produkcji bêd¹ zwolnione z opodatkowania pod dwoma dodat-
kowymi warunkami: 1) nabywc¹ bêdzie osoba zaliczana do I grupy podat-
kowej, 2) bêdzie ona osob¹ prowadz¹c¹ gospodarstwo rolne.
Przepis ten zosta³ sformu³owany niezbyt szczê�liwie14. Zgodnie z za-

sad¹ superficies solo cedit trudno by³oby przyj¹æ, i¿ w przypadku w³asno-
�ci ziemi ustawa o podatku od spadków i darowizn dopuszcza jaki� szcze-
gólny sposóbnabyciaw³asno�ci budynków, niezale¿nie odw³asno�ci ziemi.
Wobec powy¿szego nale¿y przyj¹æ, i¿ chodzi tu o nabycie w³asno�ci bu-
dynków wraz z gruntem, w zwi¹zku z czym do opodatkowania bêdzie siê
wlicza³a warto�æ gruntu, z wy³¹czeniem warto�ci budynków.

13 Por. G. B o r k o w s k i, Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn,
[w:] Prawo podatkowe. Zbiór komentarzy, Warszawa 1997, t. II, s. 21.

14 Por. B. B r z e z i ñ s k i, M.K a l i n o w s k i, Komentarz do ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych, [w:] Zbiór prawa podatkowego, Warszawa 1997, t. I, s. 22.
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Oczywi�cie, je¿eli spadek lub darowizna dotyczy budynków stanowi¹-
cych odrêbny przedmiot w³asno�ci, po³o¿onych na gruntach bêd¹cych w
u¿ytkowaniu wieczystym, zwolnienie to ma pe³ne zastosowanie.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego mo¿na rozumieæ przez pryzmat

definicji gospodarstwa rolnegou¿ytejwustawie opodatku rolnym.Nabyw-
ca powinien wiêc byæ osob¹ prowadz¹c¹ gospodarstwo rolne � to jest w³a-
�cicielem lub posiadaczemgruntów rolnych o powierzchni przekraczaj¹cej
1hektar lubopowierzchniu¿ytkówrolnychopowierzchnipowy¿ej1hektara
przeliczeniowego. Jednak skutki tak rozumianego pojêcia �prowadzenie
gospodarstwa rolnego� mija³yby siê z celem przepisu. Na przyk³ad syn
rolnika, prowadz¹cy gospodarstwo rolne � to jest podejmuj¹cy decyzje
gospodarcze w ramach tego gospodarstwa, zarz¹dzaj¹cy nim � nie jest
w³a�cicielem ani posiadaczem tego¿ gospodarstwa rolnego.
W powy¿szym przypadku nale¿y uznaæ, i¿ chodzi tu o pojêcie osoby

prowadz¹cej gospodarstwo rolne obejmuj¹ce równie¿ inne � ni¿ posiadacz
lubw³a�ciciel gospodarstwa � osoby. Bêdziewiêc to osoba, która decyduje
(co najmniej wspó³decyduje) o kszta³cie gospodarstwa, o jego profilu pro-
dukcji. Nale¿ywiêc odej�æ odw³asno�ciowego pojêcia osoby prowadz¹cej
gospodarstwo rolne (w³a�ciciel lub posiadacz) na rzecz pojêcia funkcjonal-
nego: osoba zarz¹dzaj¹ca gospodarstwem rolnym, rozumianym jako zespó³
sk³adników maj¹tkowych s³u¿¹cych produkcji rolnej.
Zwolnienie budynkówmieszkalnych nale¿¹cych do gospodarstwa pod-

lega ogólnej regulacji dotycz¹cejwszystkich budynkówmieszkalnych (art.
16 ustawy15).

15 Zgodnie z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia
budynku mieszkalnego lub jego czê�ci, lokalu mieszkalnego stanowi¹cego odrêbn¹ nieru-
chomo�æ, spó³dzielczegow³asno�ciowegoprawado lokalumieszkalnego orazwynikaj¹cych
z przydzia³u spó³dzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do
lokalu w ma³ym domu mieszkalnym:

� w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej
� w drodze spadku przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej
� w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej sprawuj¹ce przez co

najmniej dwa lata opiekênadwymagaj¹cym takiej opieki spadkodawc¹, na podstawie umowy
zawartej z nim przed organem gminy, nie wlicza siê do podstawy opodatkowania ich war-
to�ci do ³¹cznej wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 10 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku lub
lokalu.

Ustawa zwolnienie uzale¿nia jeszcze od dodatkowych warunków, np. nabywca nie
mo¿e byæ w³a�cicielem innego budynku mieszkalnego.
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Je¿eli budynki i urz¹dzenia po³o¿one s¹ na obszarze u¿ytków rolnych
mniejszym od 1 ha i nie s³u¿¹ bezpo�rednio produkcji rolniczej prowadzo-
nej na u¿ytkach rolnych ... to nie s¹ zwolnione z podatku. Ustawa wymaga
od tych budynkówwykorzystywania bezpo�redniowprowadzonej produk-
cji rolniczej, nale¿y wiêc przyj¹æ, i¿ nie wystarczy potencjalna mo¿liwo�æ
ich wykorzystania w tej produkcji, ale w chwili otwarcia spadku, czy te¿
w chwili darowizny winny s³u¿yæ produkcji rolnej prowadzonej na u¿yt-
kach rolnych. Id¹c dalej, je¿eli produkcja rolna nie jest prowadzona na
u¿ytkach rolnych, zwolnienia nie ma. Tak wiêc dzia³ specjalny w postaci
pasieki stoj¹cej na nieu¿ytkach nie bêdzie ju¿ podlega³ zwolnieniu.
U¿ycie definicji gospodarstwa rolnego z ustawy o podatku rolnym w

ustawie o podatku od spadków i darowiznma taki skutek, i¿ ka¿da zmiana
definicji dla celówpodatku rolnegopowoduje zmianê zakresu opodatkowa-
nia podatkiem od spadków i darowizn. I tak zmiana ustawy o podatku
rolnym, która wesz³a w ¿ycie dnia 1 stycznia 1997 r., wy³¹czy³a z definicji
lasy i grunty le�ne. Spowodowa³o to automatyczne objêcie podatkiem od
spadków i darowizn lasów i gruntów le�nych, nawet je¿eli funkcjonalnie
zwi¹zane s¹ z gruntami gospodarstwa rolnego.

9. Pojazdy i maszyny rolnicze

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12, zwalnia siê od podatku nabycie przez
rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz czê�ci do tych
pojazdów i maszyn. Zwolnienie to obwarowane jest dodatkowym warun-
kiem, i¿ ich nabywca, aby utrzymaæ prawo do zwolnienia, nie mo¿e na-
bytych pojazdów imaszyn rolniczych sprzedaæ lub darowaæwci¹gu trzech
lat od daty nabycia. Niedotrzymanie tego warunku powoduje utratê zwol-
nienia. Zwolnienie to jest konsekwencj¹ ochronygospodarstwa jakowarsz-
tatu pracy rolnika. Ustawa przewiduje zwolnienie kolejnego sk³adnika
gospodarstwa rolnego rozumianego w sensie cywilistycznym.

10. Umowa na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu
spo³ecznymrolników

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy, zwolnione od podatku jest nabycie
w³asno�ci i prawau¿ytkowaniawieczystego gospodarstwa rolnego lub jego
czê�ci wraz z budynkamimieszkalno-gospodarczymi oraz innych praw do
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takiegogospodarstwa lub jego czê�ciwraz z budynkamimieszkalno-gospo-
darczymi oraz innych praw do takiego gospodarstwa lub jego czê�ci, je¿eli
umowa zostaje zawarta na podstawie przepisów o ubezpieczeniu spo-
³ecznym rolników. Przepis ten �wiadczy o pewnym niezrozumieniu istoty
umowy z nastêpc¹.Umowa zawarta na podstawie przepisówoubezpiecze-
niu spo³ecznym rolników, przenosz¹caw³asno�æ nieruchomo�ci, nie jest w
¿adnym razie umow¹ darowizny. Jest to umowa zawierana w wykonaniu
umowyznastêpc¹, która to umowa jest umow¹ samoistn¹, ró¿n¹ odumowy
darowizny. Zwolnienie to nie jest w ustawie potrzebne, gdy¿ umowa z
nastêpc¹ czy te¿ umowa zawartawwykonaniu umowy z nastêpc¹w¿adnej
mierze nie mie�ci siê w okre�lonym w art. 1 zakresie ustawy. Zgodnie z
art. 1, ustawê stosuje siê do spadku, darowizny, zasiedzenia i nabycia praw
do wk³adu oszczêdno�ciowego na podstawie dyspozycji wk³adcy na wy-
padek jego �mierci. W ¿adnym razie ustawa ta nie ma zastosowania do
umowy z nastêpc¹16.

11. Wnioski

Konstytucyjna zasada ochrony gospodarstwa rolnego ma szczególne
znaczenie w przypadku podatku od spadków i darowizn. Jego wysoko�æ
jest bardzo istotna przy zmianie pokoleniowej w gospodarstwach rolnych.
Wysoko�æ opodatkowania gospodarstw rolnych w przypadku ich spadko-
brania, a tak¿e opodatkowanie darowizn dokonywanych w krêgu osób
najbli¿szych, ma szczególne znaczenie, gdy chodzi o popieranie rozwoju
gospodarstw, nieobci¹¿anie ich nadmiernymi ciê¿arami fiskalnymi. Naj-
czê�ciej gospodarstwo rolne jest dorobkiem nie tylko spadkodawcy, ale

16 Por. P. C z e c h o w s k i, M. K o r z y c k a - I w a n o w, S. P r u t i s, A. S t e l m a -
c h o w s k i,Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwaUnii Europejskiej,Warszawa 1996,
s. 118-119: �Umowa z nastêpc¹ stanowi nowy typ umowy o charakterze umowy przed-
wstêpnej, daj¹cej nastêpcymo¿liwo�æ nabycia w³asno�ci gospodarstwa podwarunkiem, ¿e
nastêpca bêdzie w gospodarstwie tym pracowa³ do czasu nabycia przez rolnika uprawnieñ
emerytalnych (rentowych)�.M. N i e d o � p i a ³,Umowa z nastêpc¹, Bielsko-Bia³a 1996, s.
56: �Umowa zobowi¹zuj¹ca do przeniesienia prawa w³asno�ci gospodarstwa rolnego na
nastêpcê nieodp³atna lub odp³atna jest odrêbnym typem umowy nazwanej, do której w
drodze analogii stosuje siê przepisy o umowie darowizny (umowa nieodp³atna) lub do¿ywo-
cia (umowa odp³atna), w typowych sytuacjach s¹ to te umowy; mog¹ byæ inne, np. sprze-
da¿�. Tam te¿ szerzej na temat kontrowersji dot. pojêcia umowy z nastêpc¹.
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równie¿osóbpozostaj¹cych znimwewspólnymgospodarstwie domowym,
wspólnie wytwarzaj¹cych maj¹tek gospodarstwa. Zwolnienia i ulgi w po-
datku od spadków i darowiznmog¹ byæwyra�nym instrumentemwp³ywa-
j¹cymna utrzymanie iwzmocnienie indywidualnejw³asno�ci gospodarstw
rolnych17.
Definicja gospodarstwa rolnego zawarta w kodeksie cywilnym jest

definicj¹ precyzyjn¹ i nie budz¹c¹wdoktrynie i orzecznictwiew¹tpliwo�ci
interpretacyjnych.Zosta³a ona skonstruowanadla potrzeb obrotu,w tymdla
potrzeb dziedziczenia. Stosowanie innej definicji ogranicza zwolnienia.
Celemzwolnieñwinnabyæochronawarsztatupracy rolnika.Ochronawinna
byæ ca³o�ciowa, za� wybieranie jednego elementu gospodarstwa rolnego �
w tymwypadku gruntu � któregowarto�æmo¿e byæwielokrotniemniejsza
ni¿warto�æ pozosta³ych sk³adnikówgospodarstwa, zaprzecza celowi prze-
pisu, którymzdecydowanie jest ochrona gospodarstwa rolnego jakowarsz-
tatu pracy rolnika, czyli ca³o�ci gospodarczej, sk³adaj¹cej siê z okre�lonych
elementów. Grunt za� jest tylko jednym z nich. Podstaw¹ do stosowania
zwolnienia w podatku od spadków i darowizn winno byæ szerokie pojêcie
gospodarstwa rolnego.Zwolnionewsposóbwyra�nywinnybyæodpodatku
zabudowania gospodarstwa rolnego, inwentarz ¿ywy i martwy oraz prawa
zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa. Objêcie opodatkowaniem zabu-
dowañ gospodarstwa rolnego jest pewnym nieporozumieniem legislacyj-
nym, niezgodnymzcelemustawy i powinnobyæ jak najszybciej zmienione.
Polityka pañstwawobec rolnictwa, wyra¿aj¹ca siê w polityce fiskalnej,

winna przede wszystkim wspomagaæ gospodarstwa, które maj¹ ju¿ jaki�
maj¹tekw postacimaszyn, zabudowañ itd. Obci¹¿anie takich gospodarstw
podatkiem od spadków i darowizn z pewno�ci¹ nie jest wyrazem wspie-
rania rolnictwa przez pañstwo.
Zwolnione od spadków i darowizn powinno byæ gospodarstwow rozu-

mieniu przepisówkodeksu cywilnego, rozumiane jako gospodarcza ca³o�æ.
I takie gospodarstwo winno podlegaæ ochronie, w tym ochronie przed
nadmiernymfiskalizmempañstwa. Stosowanie definicji z ustawyopodatku
rolnym jest sztucznymwy³¹czaniem jednego z elementówgospodarstwado
innego re¿imu prawnego. Rodzi to niepotrzebne komplikacje prawne oraz

17 Por. I. C z a j a - H l i n i a k, Nowe zasady opodatkowania dziedziczenia i darowizn
gospodarstw rolnych, Prawo Rolne 1995, nr 2, s. 13 i nast.
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zpewno�ci¹ nie jestwyrazempopierania idei gospodarstw rodzinnychprzez
pañstwo.
Ustawodawca widzi potrzebê zwolnienia gospodarstwa jako ca³o�ci

gospodarczej z podatku od spadków i darowizn, ale nie stosuje tego kon-
sekwentnie, wy³¹czaj¹c pod ró¿nymi, niejednorodnymi warunkami, naby-
cie zabudowañ gospodarczych, budynków mieszkalnych oraz pojazdów i
maszyn rolniczych. Jednak poza definicj¹ pozostaje szereg sk³adników
gospodarstwa, jak chocia¿by inwentarz ¿ywy, który nie wchodzi w zakres
zwolnienia.Definicja stosowana od 26 czerwca 1995 r. dla potrzeb podatku
od spadków idarowizn�zawartawustawieopodatku rolnym� jest definicj¹
nie przystosowan¹ do potrzeb obrotu, za� do szeroko rozumianego obrotu
nale¿y zaliczyæ zmiany w³asno�ciowe mortis causa.


