
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2237/77 z dnia 23 września 1977 r. zmieniającego
rozporządzenie (EWG) nr 118/66 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana

do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 263 z dnia 17 października 1977 r.)

(Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 03, tom 3, s. 170)

1. Strona 170, tytuł:

zamiast: „Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77 dnia 23 września 1977 r. zmieniające rozporządzenie (EWG)
nr 118/66 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania
dochodów gospodarstw rolnych”,

powinno być: „Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77 z dnia 23 września 1977 r. w sprawie formatu sprawozdania
z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do określania dochodów z gospodarstw rolnych”.

2. Strona 170, umocowanie drugie:

zamiast: „uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 79/65 z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające Sieć
Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolnych o dochodach i działalności gospodarstw rolnych
w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (…)”,

powinno być: „uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 79/65 z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć
zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw
rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (…)”.

3. Strona 170, motyw pierwszy:

zamiast: „(…) zamieszczone w deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów (…)”,

powinno być: „(…) zamieszczone w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do celów
(…)”.

4. Strona 170, motyw drugi:

zamiast: „(…) zbieranych za pomocą deklaracji podatkowej rolnika w celu określania dochodów gospodarstw
rolnych powinny być identyczne, bez względu na charakterystykę gospodarstw objętych badaniem ankie-
towym;”,

powinno być: „(…) zbieranych za pomocą sprawozdania z gospodarstwa rolnego w celu określania dochodów gospo-
darstw rolnych powinny być identyczne, bez względu na charakterystykę gospodarstw objętych bada-
niem;”.

5. Strona 170, motyw trzeci:

zamiast: „(…) sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych w celu dokonania przeglądu przepisów dotyczą-
cych deklaracji podatkowej rolnika, tak aby uzyskać (…)”,

powinno być: „(…) sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych w celu dokonania przeglądu przepisów dotyczących
sprawozdania z gospodarstwa rolnego, tak aby uzyskać (…)”.

6. Strona 170, motyw czwarty:

zamiast: „(…) jako środka zapisu tychże danych;”,

powinno być: „(…) jako nośnika tych danych;”.
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7. Strona 170, motyw piąty:

zamiast: „(…) z wypełnianiem niektórych szczegółowych pozycji z powodu braku istotnych danych w księgach
rachunkowych tychże gospodarstw; w związku z tym, tak długo, jak występują te trudności, należy przyjąć
uzgodnienia zapobiegające wszelkiemu rodzajowi ryzyka niewłaściwej interpretacji, które może mieć
miejsce w przypadku braku wypełnienia tychże szczegółowych pozycji;”,

powinno być: „(…) z wypełnianiem poszczególnych pozycji z powodu braku istotnych danych w księgach rachunko-
wych tych gospodarstw; w rezultacie, tak długo, jak występują te trudności, należy przyjąć uzgodnienia
zapobiegające wszelkiemu rodzajowi ryzyka niewłaściwej interpretacji, które może mieć miejsce
w przypadku braku wypełnienia tych poszczególnych pozycji;”.

8. Strona 170, motyw szósty:

zamiast: „(…) wynikających z adaptacji deklaracji podatkowej rolnika, należy zastosować (…)”,

powinno być: „(…) wynikających z adaptacji sprawozdania z gospodarstwa rolnego, należy zastosować (…)”.

9. Strona 170, motyw siódmy:

zamiast: „środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci
Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolnych,”,

powinno być: „środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci
Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych,”.

10. Strona 171, art. 1 zdanie pierwsze:

zamiast: „Rodzaj danych rachunkowych, które mają zostać podane w deklaracji podatkowej rolnika, należy określić
w załączniku I.”,

powinno być: „Rodzaj danych rachunkowych, które mają zostać podane w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego, należy
określić w załączniku I.”.

11. Strona 172, załącznik I, nagłówek:

zamiast: „WZÓR DEKLARACJI PODATKOWEJ ROLNIKA”,powinno być:
„FORMAT SPRAWOZDANIA Z GOSPODARSTWA ROLNEGO”.

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady
76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu

technicznego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 93 z dnia 4 kwietnia 2008 r.)

Strona 14, art. 3 pkt 1 drugi akapit:

zamiast: „od dnia 4 października 2009 r.”,

powinno być: „od dnia 4 kwietnia 2009 r.”.
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