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Opinia o ustawie o zmianie ustawy o podatku rolnym  

(druk nr 326) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

 Ustawa ma na celu zmodyfikowanie metody obliczania podatku rolnego. 

W obowiązującym stanie prawnym podatek rolny za dany rok, stosownie do brzmienia art. 6 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, wynosi:  

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q 

żyta, 

2) od 1 ha pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta 

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego 

rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. 

Nowelizacja ustawy zmierza do zastąpienia okresu trzech kwartałów roku 

poprzedzającego rok podatkowy, jako okresu obliczania średniej ceny skupu żyta, okresem 

jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wydłużenie 

okresu obliczania średniej ceny skupu żyta ma, ustabilizować i urealnić cenę skupu żyta 

w dłuższym okresie i uniezależnić sposób jej obliczania od okresowych, czy nawet 

chwilowych, wahań cen na rynku zbóż.1  

 Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2013 r., z tym że podatek według 

nowych zasad ma być naliczany od początku 2014 r. 

 

                                                 
1 Patrz: Uzasadnienie projektu ustawy. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2013 r. 

w oparciu o przedłożenie poselskie. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji 

Finansów Publicznych. Komisja wprowadziła do projektu poprawki przeredagowujące 

nowelizację art. 6 ustawy o podatku rolnym, zmieniające przepisy przejściowe oraz przepis 

o wejściu ustawy w życie.   

W trakcie drugiego czytania nie wniesiono dodatkowych poprawek. Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2013 r.  Z tym dniem art. 6 ust. 1 i 2 

ustawy o podatku rolnym otrzymają nowe brzmienie. Oznacza to, że od tego dnia 

dotychczasowy sposób ustalania  cen skupu żyta nie może zostać zastosowany. Jednocześnie, 

zgodnie z art. 2,  nowy sposób obliczania wartości żyta ma być stosowany dopiero od 

1 stycznia 2014 r. Ergo, powstaje luka prawna uniemożliwiająca wymiar  podatku rolnego w 

IV kwartale 2013 r. 

 Zakładając, że podatek na nowych zasadach, ma być płacony od 1 stycznia 2014 r. 

należy zapewnić, aby przed tą datą znane były parametry umożliwiające wymiar podatku, 

a więc m.in. średnia cena skupu żyta w okresie jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzający rok podatkowy.  

 Teoretycznie możliwe są przynajmniej trzy rozwiązania tego zagadnienia: 

1. Ustawa wejdzie w życie z początkiem 2014 r., a średnia cena skupu żyta będzie 

określona w samej ustawie. 

2. Ustawa wejdzie w życie w terminie umożliwiającym opublikowanie przez Prezesa 

GUS średniej ceny żyta według nowych zasad, ale do końca 2013 r. będzie stosowało się 

dotychczasowe zasady ustalania wysokości podatku. 

3. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie z początkiem 2014 r., ale przepisy nakładające 

na prezesa GUS obowiązek publikacji średniej ceny żyta wejdą w życie wcześniej. 

 Spośród przedstawionych wyżej teoretycznych modeli, najmniej ingerującym 

w aktualne brzmienie ustawy jest model drugi. Wobec powyższego proponuję następującą 
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poprawkę. 

 

- art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. Do podatku należnego za 2013 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.”. 

 

 

Starszy legislator 

Michał Gil 


