
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1861/2006

z dnia 15 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma
być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia
15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachun-
kowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej
gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodar-
czej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77 z dnia
23 września 1977 r. w sprawie deklaracji podatkowej
rolnika, która ma być wykorzystywana do celów okreś-
lania dochodów gospodarstw rolnych (2) określa rodzaj
danych rachunkowych, jakie mają być podawane
w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego.

(2) Właściwe jest uwzględnienie zawartości sprawozdania
z gospodarstwa rolnego w nowych przepisach dotyczą-
cych funduszy strukturalnych i rozwoju obszarów wiej-

skich oraz wyjaśnienie, uproszczenie i uspójnienie
niektórych części sprawozdania z gospodarstwa rolnego.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych
Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (EWG) nr 2237/77 zmienia
się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego
2007, począwszy od okresu między dniem 1 stycznia a dniem
1 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. 109 z 23.6.1965, str. 1859. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 660/2004 (Dz.U. L 104
z 8.4.2004, str. 97).

(2) Dz.U. L 263 z 17.10.1977, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2253/2004 (Dz.U. L 385
z 29.12.2004, str. 7).



ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do rozporządzenia (EWG) nr 2237/77 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a) w tabeli „A. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA” w pozycji 2 zapis „Numer biura rachun-
kowego (nieobowiązkowo)” otrzymuje brzmienie „Numer biura rachunkowego”;

b) w tabeli H w podpozycjach kolumn 4 i 8 zapis „kapitał obrotowy” otrzymuje brzmienie „inne aktywa”;

2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a) liczba porządkowa 44 otrzymuje brzmienie:

„Liczba porządkowa 44 – Obszar wsparcia z funduszy strukturalnych: należy określić, czy większość wykorzys-
tywanych użytków rolnych danego gospodarstwa położona jest na obszarze objętym przepisami art. 5, 6 lub 8
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25). Stosuje się następujące kody:

6 = większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze objętym
celem dotyczącym konwergencji, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w szczególności jego
art. 5;

7 = większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze objętym
celem konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1083/2006,
w szczególności jego art. 6;

8 = większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze kwalifiku-
jącym się do wsparcia tymczasowego, w rozumieniu art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.”;

b) liczba porządkowa 45 otrzymuje brzmienie:

„Liczba porządkowa 45 – Obszary z ograniczeniami ekologicznymi: należy określić, czy większość wykorzystywa-
nych użytków rolnych danego gospodarstwa położona jest na obszarze objętym przepisami art. 38 rozporządzenia
(WE) nr 1698/2005. Stosuje się następujące kody:

1 = większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa nie jest położona na obszarze kwalifi-
kującym się do płatności z tytułu Natura 2000 lub płatności związanych z dyrektywą 2000/60/WE,
w rozumieniu art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005;

2 = większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze kwalifiku-
jącym się do płatności z tytułu Natura 2000 lub płatności związanych z dyrektywą 2000/60/WE,
w rozumieniu art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.”;

c) punkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23. CIELĘTA NA OPAS

Cielęta na opas zwykle ubijane około szóstego miesiąca życia.”;

d) w pkt 106 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„— pożyczki na inne aktywa (kolumny 4 i 8)”;

e) w pkt „107. System VAT”, w pozycji „LITWA” zapis „Nieobjęty podatkiem VAT” otrzymuje brzmienie „specjalny”;

f) punkt 138 otrzymuje brzmienie:

„138. Świeże warzywa, melony i truskawki pod zadaszeniem (w tym ananas i kukurydza cukrowa): rośliny
uprawiane pod zadaszeniem (szklarnie, inspekty stałe, dostępne tunele plastikowe), podczas całego lub
przez większą część sezonu. Rośliny uprawiane w niedostępnych tunelach plastikowych, pod kloszami
lub w inspektach przenośnych nie są traktowane jako uprawy pod zadaszeniem. W przypadku szklarni
wielopiętrowych uwzględnia się wyłącznie powierzchnię podstawową.”;
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g) punkt 169 otrzymuje brzmienie:

„169. Jaja kurze (w tym jaja wylęgowe)”;

h) W sekcji „L. KWOTY I INNE PRAWA”, w „KOLUMNY W TABELI L” i w pozycji „Podatki, dodatkowe opłaty
wyrównawcze (kolumna 10)” skreśla się ostatnie zdanie „W przypadku kwoty przy braku płatności należy wpro-
wadzić »0«”;

i) W pkt „601. Płatności obszarowe do gruntów nienawadnianych” zapis „Suma pozycji 602 do 618” otrzymuje
brzmienie:

„W kolumnie 4 (Liczba jednostek podstawowych dla dopłat): suma pozycji 602 do 618, wyłączając pozycje 608,
614 i 618, w przypadku gdy te same jednostki podstawowe zostały również zarejestrowane pod inną pozycją
w tabeli M. W kolumnie 5 (Pomoc ogółem): suma pozycji 602 do 618.”;

j) W pkt „621. Płatności obszarowe do gruntów nawadnianych” zapis „Suma pozycji 622 do 638” otrzymuje
brzmienie:

„W kolumnie 4 (Liczba jednostek podstawowych dla dopłat): Suma pozycji 622 do 638, wyłączając pozycje 628,
634 i 638, w przypadku gdy te same jednostki podstawowe zostały również zarejestrowane pod inną pozycją
w tabeli M. W kolumnie 5 (Pomoc ogółem): suma pozycji 622 do 638.”;

k) punkt 700 otrzymuje brzmienie:

„700. Dopłaty bezpośrednie do produkcji wołowiny zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 1254/1999 i (WE)
nr 1782/2003

Łączną kwotę dopłat bezpośrednich do wołowiny wykazuje się także w tabeli J, kod 700.

Następująca tabela wskazuje pozycje dotyczące dopłat bezpośrednich do wołowiny zgodnie
z rozporządzeniami (WE) nr 1254/1999 i (WE) nr 1782/2003.

Pozycje
Liczba jednostek
podstawowych do

dopłat
Pomoc ogółem

700 Dopłaty do wołowiny ogółem
(suma pozycji 710, 720, 730, 740, 750, 760)

— Obowiązkowo

710 Premia specjalna
(suma pozycji 711 i 715)

Obowiązkowo Obowiązkowo

711 Premia specjalna za byki Obowiązkowo Obowiązkowo

715 Premia specjalna za wolce Obowiązkowo Obowiązkowo

730 Premia za krowy mamki
(suma pozycji 731 i 735)

— Obowiązkowo

731 Premia za krowy mamki i jałówki razem Obowiązkowo Obowiązkowo

735 Premia za krowy mamki: dodatkowa premia krajowa Obowiązkowo Obowiązkowo

740 Premia z tytułu uboju
(suma pozycji 741 i 742)

— Obowiązkowo

741 Premia z tytułu uboju: od 1 do 7 miesięcy Fakultatywnie Obowiązkowo

742 Premia z tytułu uboju: od 8 miesięcy wzwyż Obowiązkowo Obowiązkowo

750 Płatność za ekstensyfikację, razem Obowiązkowo Obowiązkowo

760 Płatności dodatkowe (środki krajowe) — Obowiązkowo”
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