
Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego 

 Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych z każdego Państwa Członkowskiego 
przesyłane są elektronicznie do Komisji Europejskiej w specjalnie do tego celu ustalonym 
formacie sprawozdania z gospodarstwa rolnego (ang. The Farm Return). 

 Zakres, format i sposób wpisywania danych, niezbędnych do wykonania 
sprawozdania z gospodarstwa rolnego FADN, są precyzyjnie opisane  
w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2015/220 z dnia 3 lutego 2015 r. 
ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 
ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (z późniejszymi zmianami). Dzięki 
temu możliwe jest tworzenie wspólnych zbiorów danych z gospodarstw funkcjonujących na 
obszarze Unii Europejskiej. 

 Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego zawiera około 1 000 zmiennych 
dotyczących gospodarstwa rolnego. Dane te zestawione są w formie tabelarycznej 
i dotyczą działalności gospodarstwa rolnego w ciągu jednego roku obrachunkowego. Dane 
gospodarstw w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego zestawione są następujących 
13 tabelach: 

Tabela A. Ogólne informacje dotyczące gospodarstwa,  
Tabela B. Struktura własnościowa powierzchni użytkowanych użytków rolnych,  
Tabela C. Siła robocza, 
Tabela D. Aktywa,  
Tabela E. Kwoty i inne uprawnienia, 
Tabela F. Zadłużenie,  
Tabela G. Podatek od towarów i usług (VAT),  
Tabela H. Nakłady,  
Tabela I. Uprawy,  
Tabela J. Produkcja zwierzęca,  
Tabela K. Produkty pochodzenia zwierzęcego i usługi,  
Tabela L. Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana    
     z gospodarstwem, 
Tabela M. Subsydia.  

 Zakres danych rachunkowych zbieranych za pomocą książek rachunkowości rolnej 
Polskiego FADN jest szerszy niż wymagany przez sprawozdanie. Jest to konieczne, aby 
było możliwe uzyskanie dobrej jakości danych z gospodarstw nie prowadzących 
rachunkowości finansowej. Ponadto zbiorcze kategorie mające zastosowanie 
w sprawozdaniu byłyby w znaczącym stopniu niezrozumiałe dla rolnika. Stąd też potrzeba 
zbierania szczegółowych informacji dotyczących codziennej działalności gospodarstwa np. 
rejestracji wszystkich transakcji kupna/sprzedaży czy uwzględniania w ewidencji odrębnie 
każdego środka trwałego, itp.  

 Inaczej jest w przypadku kwestionariusza ankiety Badania Dochodów Gospodarstw 
Rolnych za pomocą którego pozyskiwane są dane rachunkowe z gospodarstw 
posiadających osobowość prawną. Za pomocą kwestionariusza zbierane są tylko dane 
niezbędne do wytworzenia sprawozdania z gospodarstwa rolnego.  

 Zakres zbieranych danych w kwestionariuszu, jak i książkach rachunkowości rolnej 
zmienia się. Wynika to przede wszystkim ze zmian wprowadzanych w sprawozdaniu 
z gospodarstwa rolnego przez Komisję Europejską drogą rozporządzenia. 
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