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Zwracam uwagę na poważny problem nękający rolników indywidualnych z terenu
Podkarpacia. W Polsce południowo-wschodniej przeważają gospodarstwa rolne o małej
powierzchni, w których skład wchodzą grunty o niskiej klasyfikacji jakości gleby, położone
często nad ciekami wodnymi. Bardzo dużą liczbę szkód wyrządzają bobry. W związku z tym
pojawiają się problemy interpretacyjne związane z kwestią opodatkowania odszkodowania za
wyrządzone szkody na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ale nie
wykorzystywanych stricte do działalności rolniczej. Mowa o tzw. odłogach porośniętych
krzewami i drzewami.
Zgodnie ustawową definicją zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f) działalnością rolniczą jest m.in. działalność
polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie
nieprzetworzonym z własnych upraw albo hodowli lub chowu. Nie podlega opodatkowaniu
podatkiem od osób fizycznych odszkodowanie wypłacane rolnikom indywidualnym za
szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych, gdyż stanowią przychód uzyskany z
działalności rolniczej. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Białymstoku wyrażonym w wyroku z dnia 5 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Bk 565/15, każdy
inny przychód pośrednio związany z działalnością rolniczą, czy też powstający przy okazji
prowadzenia działalności rolniczej nie stanowi przychodów z tej działalności.
W myśl art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego
rodzaju dochody, z wyjątkiem przewidzianych w ustawie. Odszkodowanie wypłacane
osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej za szkody wyrządzone przez
bobry nie jest objęte ustawowym wyłączeniem, ponieważ art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody nie reguluje wysokości odszkodowań wypłacanych tym osobom,
czy też zasad ustalania odszkodowania.
Reasumując, zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem:
Czy odszkodowanie wypłacone za szkody wyrządzone rolnikowi indywidualnemu na gruncie
rolnym nie służącym bezpośrednio do prowadzonej przez niego działalności rolniczej podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT–8C)?
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