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Zgodnie z przepisami starsi rolnicy, aby przejść na emeryturę muszą
zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego. Niekiedy jednak rolnicy nie
mają komu przekazać gospodarstwa i pojawia się problem. Czy w takim razie
jest szansa na zmianę przepisów, aby prowadzenie gospodarstwa było
możliwe również na emeryturze? Sprawdźmy!
O zmianę przepisów zawnioskował samorząd rolniczy, który przekazał swoje propozycje do resortu
rolnictwa. Jak czytamy na stronie KRIR konieczność zaprzestania prowadzenia gospodarstwa na
emeryturze jest dla rolników krzywdzące z kilku powodów, o których wspominamy poniżej.

Prowadzenie gospodarstwa na emeryturze – brak następcy
Zgodnie z przepisami rolnik aby otrzymać prawo do emerytury rolniczej w pełnej wysokości musi
m.in. zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego. Tymczasem nie zawsze ma komu przekazać
swoje gospodarstwo. Na dodatek, jak wskazuje KRIR rolnicy zazwyczaj wyrażają chęć dalszego
prowadzenia gospodarstwa również na emeryturze, z powodów ekonomicznych. Mimo to, rolnicy
muszą zrezygnować z działalności rolniczej, co według KRIR jest sprzeczne z Konstytucją RP.
Wymóg, by rolnicy przestali być właścicielami (posiadaczami) gospodarstw rolniczych stoi
w sprzeczności z art. 21 i art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – podaje KRIR. W związku
z tym, rolnikom nie powinno zabierać się własności swoich gospodarstw.

Prowadzenie gospodarstwa na emeryturze a problem regulowania
podatków
Kolejny problem, który może pojawić się w takiej sytuacji dotyczy przekształcenia podatku rolnego
w podatek od nieruchomości za siedlisko emeryta, w którym pozostały budynki gospodarcze. Jeżeli
rolnik uprawniony do emerytury rolniczej zdecyduje się na zaprzestanie gospodarstwa rolnego,
pozostawiając jednak własność siedliska, to takie nieruchomości w dalszym ciągu powinny być
opodatkowane podatkiem rolnym, a nie podatkiem od nieruchomości – podaje KRIR. Podkreślając
przy tym, że obecnie rolnik płaci znacznie wyższe podatki, pomimo tego, że jego przychody są
niższe, niż przed emeryturą.
Z uwagi na powyższe problemy, które niejednokrotnie pojawiają się KRIR zawnioskował o podjęcie
działań legislacyjnych. Dzięki nim prowadzenie gospodarstwa na emeryturze mogłoby być możliwe
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bez żadnych przeszkód.
Dowiedz się więcej: Wcześniejsze emerytury rolnicze – czy nastąpią zmiany?
Źródło:KRIR
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