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44. posiedzenie
Komisji Rolnictwa

i Ochrony Środowiska
w dniu 27 września 2006 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym (druk nr 250).



(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 07)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

(Brak nagrania)

Dyrektor Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych
w Ministerstwie Finansów
Grzegorz Nowecki:

…popieramy z tego względu, że porządkuje ona aktualny stan prawnopodatko-
wy, jeżeli chodzi o obowiązek podatkowy w podatku rolnym. Aktualnie tylko w przy-
padku, gdy dzierżawca w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników na-
bywa dzierżawę gruntu gospodarstwa rolnego, przenosi się na niego obowiązek podat-
kowy, staje się on podatnikiem podatku rolnego. Zmiana, która jest zaproponowana,
pozwala w pewien sposób usunąć lukę prawną, jaka się pojawiła w związku z możli-
wością wydzierżawienia gruntów gospodarstwa rolnego w trybie przepisów o rencie
strukturalnej. Przyjęcie tego przepisu spowoduje, iż dzierżawcy gruntów gospodarstwa
rolnego przekazanych zarówno w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym, jak i
w trybie przepisów o rencie strukturalnej, będą mieli taki sam status prawnopodatko-
wy, czyli staną się podatnikami podatku rolnego.

Jako rząd popieramy ten wniosek z dwóch powodów. Po pierwsze, nie powo-
duje to żadnych konsekwencji finansowych dla budżetu państwa czy też budżetów jed-
nostek samorządu terytorialnego. Po drugie, obowiązek podatkowy będzie ciążył na
faktycznym użytkowniku gruntów, czyli na podmiocie, który czerpie korzyści z upra-
wiania gruntów rolnych. To jednocześnie powoduje oczywiście, iż ten dzierżawca bę-
dzie tak samo traktowany jak każdy inny podatnik podatku rolnego, czyli będzie miał
określone preferencje związane czy to z korzystaniem z pomocy unijnej, czy też ze
zwrotem akcyzy od paliwa rolniczego.

Tak więc ta nowelizacja ma charakter przede wszystkim porządkujący, nie pro-
wadzi do żadnych istotnych zmian w systemie opodatkowania gruntów rolnych, stąd
też pozytywna opinia rządu co do tego projektu. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że teraz pani legislator.
Proszę.
(Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Se-

natu Hanna Kaśnikowska: Dziękuję, Panie Przewodniczący. Nie mam uwag do tej ustawy.)
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Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie ma pytań, nie ma uwag.
W związku z tym przegłosujemy ustawę.
Kto jest za przyjęciem zmiany ustawy o podatku rolnym bez poprawek? (7)
Dziękuję. Jednogłośnie za.
Na sprawozdawcę… Myślę, że kolega, ponieważ wczoraj to aprobował. Chce

być sprawozdawcą? Tak, sprawozdawcą będzie senator Łyczak.
W związku z tym nie mamy już więcej…
Jeżeli ktoś chciałby zabrać głos w sprawach organizacyjnych, to proszę, a pań-

stwu dziękuję. Czy są jakieś pytania z zakresu spraw różnych, bieżących, organizacyj-
nych? Nie ma, tak? Dziękuję.

Zamykam czterdzieste czwarte posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 11)
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