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Pan Andrzej G^sior
Burmistrz Miasta i Gminy
w Nowej Slupi

Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 13.12.2019 r., dor^czonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 17.12.2019 roku, zwrocil si^ Pan o udzielenie odpowiedzi na
pytanie:

Czy organ podatkowy powinien przenie^c obowiqzek podatkowy z wlasciciela na syna/cork? b^d^cym
dzierzawc^gospodarstwa rolnego?

Odpowiadaj^c na to pytanie, wskaza6 nalezy na nast^puj^ce okolicznosci.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1256 ze zm.), jezeli grunty gospodarstwa rolnego zostaiy w calosci lub w cz^sci
wydzierzawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisow o ubezpieczeniu spolecznym
rolnikow lub przepisow dotycz^cych uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest
dzierzawca.

Jak wynlka z art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 299 ze zm.), uznaje s\q, ze emeryt lub renclsta zaprzestal prowadzenia
dzialalnosci rolnlczej, jezeli ani on, ani jego matzonek nie jest wlasclclelem (wspolwlasclclelem) lub
posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumienlu przepisow o podatku rolnym I nie prowadzl dzialu
specjalnego, nie uwzgl^dniajqc:
1) gruntow wydzlerzawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgfoszonej
do ewldencjl gruntow I budynkow, osobie nieb^d^cej;
a) mafzonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstfpnym lub paslerbem,
c) osob^pozostaj^cqz emerytem lub rencisty we wspblnym gospodarstwie domowym,
d) malzonkiem osoby, o ktorej mowa w lit. b lub c.

Powolane wyzej przepisy potwlerdzaj^ ze umowa nie spefniaj^ca wszystklch warunkbw okreslonych w
art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikbw, nie przenosi obowi^zku podatkowego
w podatku rolnym z wlaSclciela na dzierzawc^ gruntow gospodarstwa rolnego.
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Opisany we wniosku o udzielenie wyjasnienia stan faktyczny, wskazujqcy na zawarcie umowy pomi^dzy
wlasciciele gospodarstwa rolnego, a jego zst^pnym (synem/corkq) powoduje, ze podatnikiem podatku
rolnego w dalszym ci^u b^dzie wlaSciciel, pomimo ze gospodarstwo b^dzie znajdowaio si? w posladaniu
dzierzawcy.

JednoczeSnie pragn? podkreSlid, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, ktdra nie posiada uprawnleh do dokonywania powszechnle obowi^zuj^ce] wykiadni
przepisdw prawa.
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