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Uwagi metodyczne dotyczące roku obrachunkowego 2009 

(Aplikacja Polski FADN wersja 4.0.0.0.) 

 
 

1.) Zamortyzowane środki trwałe nadal użytkowane w gospodarstwie powinny mieć 
wartość 1 i liczbę lat użytkowania 0. Jako środki trwałe rozumiemy: budynki, budowle, 
maszyny, urządzenia, środki transportu, melioracje oraz nasadzenia trwałe. 
Niedopuszczalna w Polskim FADN jest aktualizacja wyceny środków trwałych (zarówno 
zmiana ceny jak i przywracanie wartości zamortyzowanemu środkowi nadal 
użytkowanemu w gospodarstwie). 

2.) Należy przekodować dotacje zgodnie z nowymi kodami z Wykazu Kodów 2009 
(konieczność przekodowania należności na SP) 

http://www.fadn.pl   Pytania i Odpowiedzi 

Dotacje w roku 2009 /18.09.2009/ 
Proszę o szczegółowe wyjaśnienie – jak należy kodować dotacje w roku 2009? 
 
We wszystkich książkach w roku 2009 używamy wyłącznie kodów z wykazu kodów 
właściwego dla tego roku. 
W SAiZ należy zrobić korektę wszystkich oznaczeń kodowych dotyczących dotacji (również 
inwestycyjnych). Należy zwrócić szczególną uwagę na te płatności, które zostały rozdzielone
i opatrzone odrębnymi kodami, a które w roku 2008 oznaczane były jednym kodem (np. 
płatność uzupełniająca do uprawy pozostałych roślin - kod 21-29-nn, w 2008 obejmowała 
również płatność zwierzęcą. W 2009 r. płatność zwierzęca została wydzielona i należy ją 
oznaczać kodem 22-13-nn). 
Przypominamy, że przy zmianie kodu, rozpoczynamy oznaczanie w każdym przypadku „nn” 
od -01.  

  

Uwaga:W roku 2009 dotacje w ramach programu "Młody Rolnik" prosimy kodować 
kodem 28-16-nn. 

3.) Od roku 2006 nie obowiązują limity produkcji tytoniu (kody 18-44-nn). Prosimy 
dokonać korekty ich wartości na wartość zero (podobnie należy postąpić z liczbą lat 
użytkowania jeżeli wystąpiła), a następnie usunąć je ze stanu gospodarstwa za pomocą 
Narzędzia porządkującego nrpbr/id dostępnego na stronie http://www.fadn.pl  
w zakładce Oprogramowanie  Do pobrania  Pozostałe, narzędzia.... 

4.) Limity produkcji skrobi ziemniaczanej (kody 18-45-nn) nie są własnością 
gospodarstwa. Prosimy dokonać korekty ich wartości na wartość zero (podobnie należy 
postąpić z liczbą lat użytkowania jeżeli wystąpiła), a następnie usunąć je ze stanu 
gospodarstwa za pomocą Narzędzia porządkującego nrpbr/id dostępnego na stronie 
http://www.fadn.pl w zakładce Oprogramowanie  Do pobrania  Pozostałe, 
narzędzia.... 

5.) Aktualizację stanu gruntów należy przeprowadzić w ciągu roku obrachunkowego 
i właściwe ilości pokazać na SK, nie należy dokonywać korekty SP. 
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6.) W przypadku nieodpłatnej dzierżawy UR czynsz należy oszacować. 

http://www.fadn.pl   Pytania i Odpowiedzi 

 

7.) Jeżeli zwierzęta hodowane są tylko na potrzeby gospodarstwa domowego to należy 
je na początku roku przekazać do domu poprzez nieodpłatne przekazania, nie należy 
dokonywać korekty SP. 

8.) Sposób rejestracji zakupów ratalnych: 

http://www.fadn.pl   Pytania i Odpowiedzi 

•  PYTANIE: 324 (20050301) 

Zakupy ratalne 
Czy zapłaty za zakupy na raty należy kodować 41-21-nn lub 42-20-nn (w zależności od terminu 
spłaty rat?)  

Zakup ratalny, który nie jest związany z zawarciem umowy kredytowej z bankiem przez 
kupującego należy traktować jak każdy inny zakup. W dniu wejścia towaru do gospodarstwa 
pokazuje się wartość wydatku w KWiW oraz w ostatnich kolumnach zaznacza się, że powstaje 
zobowiązanie. Spłatę kolejnej raty należy traktować jako spłatę zobowiązania kodując je kodem 
zakupionego towaru. W przypadku zakupu ratalnego związanego z zawarciem umowy kredytowej 
ewidencjonujemy wpływ kredytu, a spłatę zobowiązania (raty kredytu) kodujemy kodem 
pobranego kredytu. 

  

9.) Sposób rejestracji leasingu kapitałowego:  http://www.fadn.pl   Pytania i Odpowiedzi 

 

Uwaga: Marżę leasingu kapitałowego zapisujemy pod kodem: 87-32-nn ‘Opłaty 
operacyjne z tytułu leasingu kapitałowego’. 
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10.) Środek trwały zakupiony po zakończeniu leasingu operacyjnego należy zapisać 
z wartością 1 i liczba lat dalszego użytkowania równą 0. 

11.) Jeżeli w roku bieżącym rozpoczęto nowe ulepszenie w środkach trwałych, należy 
zwrócić uwagę, aby w główce tabeli 17 KOiZ nadać mu odpowiedni kod z „Wykazu kodów 
0” oraz tą samą „nn” co istniejący w SAiZ środek trwały podlegający ulepszeniu. 

12.) Inwestycje w sadach należy zakończyć w momencie wejścia sadu w pełne plonowanie. 
Nie należy tego robić z powodu pierwszego, niewielkiego zbioru. 

13.) Należy przestrzegać prawidłowego rozdysponowania produktów towarowych w ciągu 
roku obrachunkowego. 

14.) Definicja kodu 61-71 ‘Warzywa w uprawie polowej’ – są to warzywa w płodozmianie 
z uprawami polowymi (np. ziemniakami, zbożami, roślinami strączkowymi). Jeśli pod tym 
kodem zapisano warzywa, które uprawiane są bez płodozmianu z innymi roślinami 
to prosimy przekodować je na kody z grupy 61-73 ‘Warzywa w ogrodach towarowych’. 

15.) Uprawy przeznaczone na zielony nawóz należy kodować kodem 64-30-00 natomiast 
przeznaczone na zielonkę kodami z grupy kodów 61-5 (np. 61-53-00 zboża i mieszanki 
zbóż z innymi roślinami na zielonkę). 

16.) Rośliny uprawiane na cele energetyczne należy kodować kodami z grupy kodów  
61-35-5*. 

17.) Składkę na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych prosimy kodować kodem 
82-90-00 „Pozostałe opłaty”. 

18.) Od roku 2009 w aplikacji dopuszcza się użycie kodu 61-33-40 ‘Soja oleista’. Prosimy 
o weryfikację zapisów po kodem 61-21-50 ‘Soja na nasiona suche’ i przekodowanie 
zapisów dotyczących soi oleistej na nowy kod 61-33-40. 

19.) Od roku 2009 w aplikacji dopuszcza się użycie kodu 29-63-nn ‘Rekompensaty za 
ograniczenie powierzchni uprawy tytoniu’. 

20.) Sprawność fizyczną należy odnosić do osoby pełnosprawnej w danym wieku i płci np. 
mężczyznę 68 letniego należy porównywać z rówieśnikami, a nie z ‘idealnym wzorcem’ 
np. mężczyzny w wieku 30 lat. 

21.) Zgodnie z „Instrukcja prowadzenia zapisów...” w Tabeli 1 KOiZ „Zasoby i nakłady 
pracy…” uwzględnić należy wszystkich członków rodziny posiadacza gospodarstwa: 
tak wspólnie z nim pracujących w gospodarstwie, bądź tylko wspólnie z nim 
zamieszkujących (dzieci, osoby pracujące poza gospodarstwem). 


