UZASADNIENIE

Projektowana ustawa dotyczy zmiany przepisów ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 i Nr 191, poz. 1412)
oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682, z późn. zm.).
Propozycje zmian w podatku rolnym i podatku leśnym stanowiły część
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw i zostały z niego wydzielone do odrębnego
projektu ustawy, zgodnie z zaleceniami Rządowego Centrum Legislacji.
Nowelizacja ma na celu ujednolicenie ustaw normujących podatek rolny
i podatek leśny w zakresie deklaracji podatkowych składanych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej z terminologią zawartą w przepisach
dotyczących informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
Zmiana ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym ma również
na celu zachowanie jednolitości zasad określania przez rady gmin, w drodze
uchwał, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek rolny
i podatek leśny z pozostałymi podatkami lokalnymi, zawartymi w projekcie
ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja
Projektowana ustawa nowelizuje ustawę o podatku rolnym i ustawę
o podatku leśnym. Przepisy projektu ustawy będą stosowane przez organy
podatkowe gmin i podatników ww. podatków, którzy wybiorą elektroniczną
formę składania informacji i deklaracji, o ile rada gminy w uchwale dopuści
możliwość składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

2. Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym został zamieszczony na
stronie internetowej Ministerstwa Finansów i w Biuletynie Informacji
Publicznej, a podmioty zajmujące się działalnością lobbingową nie zgłosiły
zainteresowania pracami nad projektem.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora finansów publicznych
Projekt ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.
Projektowana nowelizacja nie wpłynie również na budżety jednostek
samorządu terytorialnego, precyzuje jedynie warunki składania informacji
i deklaracji na podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Zmiany nie wpłyną bezpośrednio na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jednak
w przypadku podjęcia przez rady gmin uchwał w sprawie możliwości
składania

informacji

i

deklaracji
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za

pomocą

środków

komunikacji

elektronicznej, będzie to stanowić ułatwienie wywiązywania się podatników
z ciążących na nich obowiązków w zakresie składania zeznań podatkowych,
w szczególności w przypadku podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana zmiana nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na
rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Projektowana zmiana przepisów nie oddziałuje na sytuację i rozwój
regionów.
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