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Agroturystyka jest jedną z najważniejszych sfer aktywności turystycznej 
na wsi. Pojęcie „agroturystyka”, czy „gospodarstwo agroturystyczne” jest po-
wszechnie znane i utożsamiane z wypoczynkiem na wsi, u rolnika oraz szeroko 
pojętą turystyką wiejską. Zdarza się, że pod nazwą „agroturystyka” kryją się 
formy turystyki dalekie od rolnictwa lub niemające z nim nic wspólnego. Żad-
ne jednak ustawy ani rozporządzenia nie definiują bezpośrednio agroturystyki. 
Podobieństwa między agroturystyką a turystyką wiejską są tak małe, że termi-
ny te często stosuje się zamiennie. Jednak podstawowa różnica polega na tym, 
że agroturystyka jest ściśle związana z rolnictwem.

Gospodarstwo agroturystyczne to inaczej czynne gospodarstwo rolne,  
w którym usługi turystyczne świadczone są na niewielką skalę i stanowią 
dodatkowe źródło dochodu obok podstawowej działalności rolniczej. Podsta-
wą funkcjonowania każdego gospodarstwa agroturystycznego jest atrakcyjny 
produkt.

Obecnie oferowanie przez gospodarstwa agroturystyczne samego noclegu 
i wyżywienia staje się w większości przypadków niewystarczające. Coraz czę-
ściej gospodarstwa wprowadzają dodatkowe atrakcje, które poszerzają ofertę 
turystyczną i sprawiają, że są one atrakcyjne dla szerszego grona odbiorców. 
Tworzenie oferty turystycznej jest procesem dynamicznym i wymaga reagowa-
nia na zmieniające się oczekiwania jego odbiorców.

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego jest okazją do sprzedaży 
wytworzonych w gospodarstwie produktów i usług. Dotyczy to głównie wy-
robów wytwarzanych  
w niewielkich ilo-
ściach np. miód, sery, 
wędliny, pieczywo.

Istotnym elemen-
tem przy podejmo-
waniu działalności 
agroturystycznej jest 
oszacowanie walo-
rów całego gospo-
darstwa oraz ocena 
zasobów ludzkich  
w rodzinie. Istotnym 
elementem zwiększającym sukces w prowadzeniu agroturystyki jest niewątpli-
wie jego położenie oraz zewnętrzny wygląd i wyposażenie.

Świadczenie usług agroturystycznych  
w gospodarstwie rolnym oznacza świad-
czenie ich w oparciu o zabudowania, 
grunty i inne zasoby tego gospodarstwa 
(np. urządzenia, inwentarz) bez zmiany 
ich charakteru i naruszenia podstawo-
wej funkcji, jaką jest produkcja rolna.
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AGROTURYSTYKA  A  DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA

Rozpoczynając prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego trzeba po-
znać aspekty prawne regulujące prowadzenie takiej działalności. Agroturysty-
ka nie jest terminem bezpośrednio używanym w przepisach prawnych. Uła-
twienia dla tego rodzaju działalności są zawarte w kilku odrębnych ustawach. 
Wymagają każdorazowo interpretacji w zależności od indywidualnej sytuacji 
gospodarstwa oraz usług w nim świadczonych.

Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przed-
siębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646) została uchylona Ustawa z dnia 2 lipca  
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która stanowiła dotychczas 
podstawowe akty prawne regulujące kwestie działalności gospodarczej. Usta-
wa Prawo przedsiębiorców określa definicje i warunki prowadzenia działalno-
ści gospodarczej oraz wyłączenia ze stosowania ustawy w stosunku do określo-
nych form działalności. 

Zgodnie z art. 6. tej ustawy nie ulega zmianie zwolnienie rolników z obo-
wiązku rejestrowania działalności gospodarczej w związku z wynajmowaniem 
pokoi, sprzedażą posiłków domowych, oraz świadczeniem w gospodarstwach 
rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Oznacza to, że przepis ten ma ściśle określony zakres zastosowania tzn.:
 ¤ osoby świadczące usługi muszą być rolnikami - osobami prowadzącymi 

na własny rachunek działalność rolniczą, jako właściciele lub dzierżawcy, 
użytkownicy czy inne osoby, których prawo do korzystania z posiadanego 
gospodarstwa wynika z umowy zawartej z właścicielem,

 ¤ wynajmowane są pokoje, nie domki kempingowe, czy przyczepy miesz-
kalne,

 ¤ sprzedawane są posiłki domowe dla osób wypoczywających w gospodar-
stwie a nie usługi małej gastronomi ogólnodostępnej lub cateringu, czy 
przyjęć okolicznościowych,

 ¤ świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie 
rolnym np. warsztaty z wypieku chleba, usługi rekreacyjne, wynajmowanie 
rowerów, jazdy konne, itp.

Przepis ten nie wprowadza żadnych ograniczeń ilościowych. Faktyczną 
granicę natomiast wyznacza konieczność wynajmowania pokoi w gospodar-
stwie rolnym, czyli muszą one należeć do zasobów tego gospodarstwa (najczę-
ściej jego budynków mieszkalnych). 
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Przepisy tej ustawy nie definiują takich pojęć jak rolnik czy gospodarstwo 
rolne, dlatego konieczne jest odwołanie się do innych ustaw określających te 
pojęcia.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 299), która definiuje rolnika, jako osobę fizyczną, zamieszkującą i prowa-
dzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, 
działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, 
w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która 
przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do za-
lesienia. 

Natomiast Ustawa o podatku rolnym określa gospodarstwo rolne do ce-
lów podatku rolnego, jako obszar gruntów o łącznej powierzchni przekracza-
jącej 1ha lub 1ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się  
w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej,  
w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Działalność wykraczająca poza te ułatwienia np. prowadzenie wyspecjali-
zowanej działalności zarobkowej związanej np. z wynajmowaniem odrębnych 
miejsc noclegowych, domków turystycznych, świadczenie usług małej gastro-
nomi, cateringu lub organizowanie innych imprez niezwiązanych z pobytem 
turystów (szkolenia, konferencje, imprezy okolicznościowe), będzie wymagała 
dostosowania do ogólnie obowiązujących przepisów, w tym przepisów doty-
czących pozarolniczej działalności gospodarczej, wymagającą wpisu do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prowadzenie usług turystycznych przez osoby niebędące rolnikami lub gdy 
będą świadczone w innym miejscu niż gospodarstwo rolne będą już działalno-
ścią gospodarczą.
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DZIAŁALNOŚĆ  AGROTURYSTYCZNA  
A  OBOWIĄZKI  PODATKOWE

Podatek dochodowy jest podatkiem powszechnym, który płacą wszystkie 
osoby uzyskujące dochód, chyba że szczególny przepis ustawy zwalnia okre-
ślone dochody z opodatkowania tym dochodem. Dlatego w każdym przypadku, 
należy sprawdzić, czy nie powstanie obowiązek opłacania tego podatku. O ile 
w przepisach Prawo przedsiębiorców nie określono limitów ilościowych, co do 
prowadzonej działalności w zakresie agroturystyki, o tyle w przepisach podat-
kowych takie limity już występują.

 Zwolnienie z podatku dochodowego

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie 
z konieczności odprowadzania podatku dochodowego od dochodów uzyska-
nych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położo-
nych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym 
na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli 
liczba wynajmowanych pokoi nie 
przekracza 5 (art.21 ust. 1 pkt. 43). 

Do tej liczby wlicza się tylko 
pokoje oddane do wyłącznej dyspo-
zycji gości, bez pomieszczeń ogól-
nodostępnych np. salonu, jadalni. 
Budynki, w których wynajmowane 
są pokoje, muszą być budynkami 
pełniącymi funkcję mieszkalną lub 
takie, które zostały dopuszczone 
do użytku, jako mieszkalne decyzją 
administracyjną, a fakt ten rolnik 
zgłosił w gminie. Gospodarstwo rol-
ne musi znajdować się na wsi, a nie  
w granicach administracyjnych 
miast. Pokoje muszą być wynajmo-
wane osobom przebywającym na 
wypoczynku, a nie np. pracownikom 
sezonowym lub studentom.
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Zwolnienie to przysługuje każdemu, kto spełnia warunki określone w usta-
wie, nawet jeśli osiąga dochody z innego tytułu, np. z działalności handlowej.

Rolnicy, którzy nie spełnią tych warunków powinni zgłosić działalność 
do ewidencji gospodarczej oraz wybrać odpowiednią formę opodatkowania. 
Wybór odpowiedniego opodatkowania będzie zależał od rodzaju, przedmiotu  
i rozmiaru prowadzonej działalności, a także od wysokości osiąganych docho-
dów oraz w pewnym zakresie od indywidualnej decyzji podatnika. 

	 Rodzaje opodatkowania dochodów od osób fizycznych

Karta podatkowa - jest zryczałtowaną formą opłacania podatku dochodo-
wego. Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej zwolnione są z pro-
wadzenia ksiąg podatkowych oraz comiesięcznych deklaracji podatkowych.  
W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, płacą co miesiąc stałą 
stawkę podatku dochodowego ustalaną przez Urząd Skarbowy. Nie muszą wy-
stawiać faktur ani rachunków swoim odbiorcom, chyba że klient sobie tego 
zażyczy. Kartą podatkową mogą być objęte np. działalność usługowa i wy-
twórczo-usługowa, handel żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz 
kwiatami, gastronomia, usługi rozrywkowe, transportowe, edukacyjne, usługi 
w zakresie wytwórczości ludowej, artystycznej oraz inne. Tą formą mogą być 
objęte również usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych  
i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeśli łączna liczba po-
koi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. 

Jednocześnie liczba zatrudnionych lub pracujących członków rodziny 
nie może przekroczyć 2 osób. Nie można rozliczać się w formie karty po-
datkowej, jeśli np. prowadzi się inną pozarolniczą działalność gospodarczą 
lub jeżeli współmałżonek prowadzi działalność w tym samym zakresie, lub 
wytwarza się wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym. Miesięczną 
składkę podatku należy pomniejszyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdro-
wotne. Wadą tej formy opodatkowania jest comiesięczne odprowadzanie 
stałej kwoty do urzędu skarbowego, nawet gdy firma nie będzie uzyskiwała 
dochodu lub będzie ponosiła stratę. Wybierając tą formę opodatkowania nie 
można się rozliczać wraz z małżonkiem, a także nie przysługują żadne ulgi 
podatkowe.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - to forma opodatkowa-
nia, dla której podstawą obliczenia podatku nie jest dochód (pomniejszony  
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o koszty), a pełny przychód z prowadzonej działalności. Podatnik zwolniony jest  
z konieczności dokumentowania i ewidencjonowania ponoszonych kosztów. 

Podatek ustala się na podstawie uzyskanego w danym miesiącu przychodu. 
W zależności od rodzaju prowadzonej działalności obowiązują stawki ryczałtu:

 — Stawka 2% - dla produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych  
w sposób inny niż przemysłowy, pochodzących z własnej uprawy, hodowli 
lub chowu.

 — Stawka 3% - opodatkowane przychody m.in. z działalności gastronomicz-
nej (przygotowanie i sprzedaż posiłków) z wyjątkiem sprzedaży napojów  
o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, sprzedaż w stanie nieprzetworzo-
nym zakupionych wcześniej towarów, usługi związane z chowem i ho-
dowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych) i inne wymienione  
w ww. ustawie.

 — Stawka 5,5% - m.in. obejmuje działalność wytwórczą.

 — Stawka 8,5% - dla działalności m.in. usługowej z tytułu najmu, podnaj-
mu, dzierżawy, gastronomicznej (w tym sprzedaż napojów o zawartości 
alkoholu powyżej 1,5%), usługi wychowania przedszkolnego oraz inne.

 — Stawka 10% - w przypadku np. sprzedaży nieruchomości firmowej, środ-
ków trwałych.

 — Stawka 17% - np. w przypadku niektórych usług: (hoteli, organizatorów 
i pośredników turystycznych, wynajmu samochodów osobowych i innych 
środków transportu).

 — Stawka 20% - w przypadku osób wykonujących wolne zawody np. lekarz, 
nauczyciel i inne.

 
Forma opodatkowania na zasadach ogólnych – podatkowa księga przy-
chodów i rozchodów. Wysokość podatku dochodowego oblicza się na podsta-
wie uzyskanego dochodu (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania). 
Zaletą tej formy opodatkowania jest możliwość wliczenia w koszty wszystkich 
wydatków mających związek z prowadzoną działalnością. Jednak wszystkie 
wydatki muszą być udokumentowane. Przedsiębiorca może wybrać:

 → podatek progresywny - gdzie podstawowa stawka podatku wynosi 
18% i liczona jest od faktycznie uzyskanego dochodu. Ta stawka obo-
wiązuje do kwoty 85 528 zł uzyskanego dochodu. Powyżej tej kwoty 
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obowiązuje podatek 32%. Zaletą progresywnej skali podatkowej jest 
możliwość skorzystania z ulg podatkowych tj. ulga za Internet, ulgi na 
dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, a także możliwość wspólnego rozliczania 
się z małżonkiem oraz możliwość odliczenia poniesionej straty w po-
przednim okresie,

 → podatek liniowy – stała wysokość opodatkowania 19% bez względu 
na wzrost dochodu firmy. Podatek liniowy korzystny jest w przypadku 
osiągania wysokich dochodów z działalności gospodarczej (powyżej 
100 000 zł). Wybierając tę formę opodatkowania nie można skorzystać 
z żadnych ulg, ani z opodatkowania preferencyjnego dla samotnych 
rodziców, oraz nie można rozliczać się wspólnie razem ze współmał-
żonkiem. 

Rozliczając się w formie księgi przychodów i rozchodów wpłaca się co 
miesiąc zaliczki na podatek dochodowy według wybranej skali podatkowej.

 

 Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek VAT jest po-
datkiem powszechnym. 
Aktualnie obowiązujące 
stawki podatku VAT wy-
noszą: 23%, 8%, 5%, 0%. 
Działalność agroturystycz-
na podlega opodatkowaniu 
VAT według stawki 8%. 
Jednak najczęściej dzia-
łalność ta prowadzona jest 
na niewielką skalę, dlatego 
osoba prowadząca takie 
gospodarstwo korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, co jednak 
nie zwalnia ją z obowiązku prowadzenia ewidencji dziennej sprzedaży. Zwol-
nienie to przysługuje do kwoty 200 000 zł wartości sprzedaży w skali roku.

W przypadku, gdy oprócz zakwaterowania i przygotowywania posiłków 
w gospodarstwie świadczone są inne usługi niewliczane w cenę noclegu, to 
opodatkowane są one stawką VAT właściwą dla tych usług. 
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 Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne opłacane są na podstawie Ustawy z 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).

1. Podatek od nieruchomości.
Wszystkie budynki i grunty związane z prowadzoną działalnością, opodat-

kowane są podatkiem od nieruchomości według stawek ustalonych przez rady 
gmin. Stawki te zróżnicowane są w zależności od sposobu wykorzy-

stania budynku lub gruntu, oraz od wartości budowli lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W rozumieniu tej ustawy za działalność gospodarczą nie 
uważa się: działalności rolniczej i leśnej oraz wynajmu tury-

stom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdu-
jących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym 

miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, 
jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie 

przekracza 5.
Oznacza to, że 

osoba prowadząca 
działalność agrotu-
rystyczną, spełnia-
jąca wyżej wymie-
nione wymagania, 
opłaca podatek od 
nieruchomości we-
dług stawki odpo-
wiedniej dla budyn-
ków mieszkalnych, 
a nie dla działalno-
ści gospodarczej.
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2. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa.
Opłaty te pobierane są od osób przebywających dłużej niż dobę w celach 

turystycznych, wypoczynkowych, zdrowotnych lub szkoleniowych, w miej-
scowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory kra-
jobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Również  
w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status 
uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O USŁUGACH 
HOTELARSKICH

Każda osoba planująca rozpoczęcie prowadzenia działalności agrotury-
stycznej powinna zapoznać się z Ustawą o usługach hotelarskich oraz usłu-
gach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2017. poz. 1553) oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy  
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie.
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Według tej ustawy usługi hotelarskie mogą być świadczone również w in-
nych obiektach niż obiekty hotelarskie. Za inne obiekty, w których mogą być 
świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników 
pokoje i miejsca na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospo-
darstwach rolnych, jeżeli te obiekty spełniają minimalne wymagania co do 
wyposażenia, wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych określo-
nych odrębnymi przepisami. 

Ustawa nakłada również obowiązek zgłoszenia obiektu do ewidencji in-
nych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta 
(burmistrza, prezydenta), właściwego ze względu na położenie obiektu. Należy 
zgłosić, kto będzie świadczył usługi, pod jakim adresem, w jakiej liczbie miejsc 
noclegowych i czy w sposób całoroczny czy sezonowo (czas trwania sezonu). 
Gmina nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia obiektu do ewidencji „innych 
obiektów”. Natomiast organ gminy może dokonać kontroli takiego gospodar-
stwa na swoim terenie. Obecnie w przypadku agroturystyki nie ma obowiązku 
meldunkowego gości przebywających na wypoczynku.

Wymagania sanitarne dla pokoi wynajmowanych turystom oraz minimalne 
wymagania w zakresie wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczo-
ne są usługi hotelarskie zawarte są w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich  
i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2166). Spełnienie wymagań sanitarnych może być potwierdzone opinią 
inspektora, lub protokołem okresowej kontroli Inspekcji Sanitarnej. 

Obiekty (budynki mieszkalne, usługowe), w których świadczone są usłu-
gi (w tym usługi agroturystyczne) powinny spełniać wymagania wynikające  
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 
22.06.2018 r., poz. 1202, z póź. zm.).

Podstawowym wymogiem dla każdego obiektu budowlanego jest posia-
danie decyzji pozwalającej na budowę lub użytkowanie obiektu. Budynki 
mieszkalne i usługowe powinny być projektowane, użytkowane i utrzymywane  
w sposób zabezpieczający przed powstaniem pożaru.

Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań przeciwpożarowych 
jest opinia Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Opinia 
taka może być wydana na wniosek zainteresowanego.
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ŻYWIENIE  GOŚCI  W  GOSPODARSTWIE  
AGROTURYSTYCZNEM

Za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ponosi przedsię-
biorca produkujący lub wprowadzający ją do obrotu. Odpowiada on również za 
wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu konsumenta, spowodowane niewła-
ściwą jakością zdrowotną żywności. Prowadzenie żywienia turystów w gospo-
darstwie agroturystycznym wymaga spełnienia szeregu wymogów określonych  
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1252) oraz w przepisach Europejskiego Pra-
wa Żywnościowego (Rozporządze-
nie WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. nr 
852/2004 w sprawie higieny środków 
spożywczych). Gospodarstwa takie 
powinny przestrzegać zasad Dobrej 
Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej 
Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz 
elementów systemu HACCAP.

Od osób przygotowujących po-
siłki wymaga się badań wyklucza-
jących zakażenie chorobami zakaź-
nymi, oraz stanów chorobowych 
uniemożliwiających wykonywanie 
czynności z zakresu produkcji i ob-
rotu żywności przez te osoby. 

Ustawa o bezpieczeństwie żyw-
ności i żywienia określa też szereg 
ułatwień dla gospodarstw agrotu-
rystycznych oferujących posiłki 
gościom przebywającym na wypo-
czynku np. zwolnienie z obowiązku 
zatwierdzenia zakładu przed roz-
poczęciem działalności. Gospodar-
stwa muszą jedynie złożyć wniosek  
o wpis do rejestru zakładów do Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego.
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Podsumowując:

Rolnik, który zdecyduje się  
prowadzić gospodarstwo  
agroturystyczne musi:

 9 dokonać wpisu do ewidencji  
innych obiektów, w których  
świadczone są usługi  
hotelarskie, w Urzędzie  
Gminy właściwym ze  
względu na położenie  
gospodarstwa,

 9 prowadzić dzienną  
ewidencję sprzedaży,

 9 przestrzegać minimalnych 
wymagań co do wyposażenia,  
wymagań sanitarnych,  
budowlanych oraz  
przeciwpożarowych.
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