Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach
w latach 2015 a 2016
I. Spis Aktywów i Zobowiązań indywidualnego gospodarstwa rolnego

Tabela 5 ZAKOŃCZONE ULEPSZENIA W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH; (..)
W podtytule [b] wyraz „kwoty” zastąpiono wyrazem „limity”.
Przypis c/ w tekście pod tabelą wyraz „kwot” zastąpiono wyrazem „limitów”.

Tabela 13 ZALICZKI WNIESIONE
W podtytule [a] wyraz „kwot” zastąpiono wyrazem „limitów”.

Tabela 14 NALEŻNOŚCI I POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE
Przypis a/ w tekście pod tabelą wyraz „kwoty” zastąpiono wyrazem „limity”.

Tabela 15 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Przypis b/ w tekście pod tabelą wyraz „kwoty” zastąpiono wyrazem „limity”.

Tabela 16 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Przypis a/ w tekście pod tabelą wyraz „kwot” zastąpiono wyrazem „limitów”.
Przypis b/ w tekście pod tabelą wyraz „kwoty” zastąpiono wyrazem „limity”.
II. Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań indywidualnego gospodarstwa
rolnego
Zmiany między rokiem 2015 a 2016 analogiczne jak w SAIZ (Tabela 7(13), Tabela 8(14),
Tabela 9 (15), Tabela 10(16)).
III. Książka Wpływów i Wydatków indywidualnego gospodarstwa rolnego
Tabela „Dziennik wizyt w gospodarstwie rolnym” (wewnętrzna strona okładki) została
przeniesiona do „Instrukcji kodowania oraz wykazów kodów” (ostatnia strona).
IV. Książka Obrotów i Zaszłości Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego

Tabela 7 ZUŻYCIE PRODUKTÓW WŁASNYCH (potencjalnie towarowych) na SIEW…..
Kolumnę 14 Przeznaczono na przerób podzielono w roku 2016 na dwie: kol. 14 Przeznaczono
na przerób produkty surowe oraz kol. 15 Przeznaczono na przerób zwierzęta futerkowe.

Tabela 16 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE: DRZEWOSTAN LEŚNY, SADY i ….
Przypis a/ w tekście pod tabelą wyrazy „z grupy 09” zastąpiono wyrazami „z grupy 02 lub
03”.

Tabela 17 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE: POZOSTAŁE
Przypis a/ w tekście pod tabelą wyrazy „z grupy 09” zastąpiono wyrazami „z 08-21* lub 0824*”.
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Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów
W części opisowej w zasadach szczegółowych dodano w opisie Wykazu 8 punkt oznaczony
kolorem czerwonym: „kary za przekroczenie limitu produkcji mleka należy kodować kodem
86-30-00”.
Na ostatniej stronie Instrukcji… dodano tabelę DZIENNIK WIZYT W GOSPODARSTWIE
ROLNYM (tabela ta została przeniesiona z Książki Wpływów i Wydatków).
Wykaz 2
Rok
2015
Prosimy o kodowanie płatności PROW 2014- 24-1
2020 kodami zamieszczonymi w ‘Instrukcji
Kodowania oraz wykazie kodów,
wersja 2016’. Unikniemy w ten sposób

24-11-nn

konieczności przekodowywania płatności
w roku 2016. Zmiana spowodowana jest
również faktem, że kody zamieszczone
24-2
w ‘Instrukcji kodowania...’ obowiązującej
w roku obrachunkowym 2015 z konieczności
24-21-nn
opracowane zostały na wstępnej wersji
nowego PROW i nie w pełni odpowiadają
wersji ostatecznej.
24-22-nn

24-23-nn

24-3
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System jakości produktów
rolnych i środków spożywczych
/M03
Wsparcie na przystępowanie
do systemów jakości (Wsparcie
dla nowych uczestników
systemów jakości)
/poddziałanie 3.1
Inwestycje w środki trwałe
/M04
Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych
(inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach
Natura 2000)/poddziałanie
4.1
Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych
(inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach
OSN)/poddziałanie 4.1
Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych
(Modernizacja gospodarstw
rolnych) /poddziałanie 4.1
Przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku klęsk żywiołowych
i katastrof oraz wprowadzanie
odpowiednich środków
zapobiegawczych/M05
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24-31-nn

24-4
24-41-nn

24-42-nn

24-43-nn

24-45-nn

24-5

Strona 3 z 5

Wsparcie inwestycji
w odtwarzanie gruntów rolnych
i przywracanie potencjału
i produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof
(Inwestycje odtwarzające
potencjał produkcji rolnej)
/poddziałanie 5.2
Rozwój gospodarstw
i działalności gospodarczej
/M06
Pomoc na rozpoczęcie
działalności gospodarczej na
rzecz młodych rolników (Premie
dla młodych
rolników)/poddziałanie 6.1
Pomoc na rozpoczęcie
pozarolniczej działalności
gospodarczej na obszarach
wiejskich (Premie na
rozpoczęcie działalności
pozarolniczej) /poddziałanie
6.2
Płatność na rzecz rolników
kwalifikujących się do systemu
dla małych gospodarstw, którzy
trwale przekazali swoje
gospodarstwo innemu rolnikowi
(Płatność dla rolników
przekazujących małe
gospodarstwa) poddziałanie
6.5
Pomoc na rozpoczęcie
działalności gospodarczej na
rzecz rozwoju małych
gospodarstw (Restrukturyzacja
małych gospodarstw)
/poddziałanie 6.3
Inwestycje na rozwój obszarów
leśnych i poprawę żywotności
lasów /M08 Wsparcie na
rzecz kosztów zakładania
i utrzymania w zakresie
zalesiania i tworzenia terenów
zalesionych (Zalesianie
i tworzenie terenów
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zalesionych) poddziałanie 8.1
24-51-nn

Wsparcie na zalesienie

24-52-nn

Premia pielęgnacyjna

24-53-nn

Premia zalesieniowa

24-6

Działanie rolnośrodowiskowoklimatyczne/ M10

24-61-nn

Pakiet 1: Rolnictwo
zrównoważone
/poddziałanie 10.1

24-62-nn

Pakiet 2: Ochrona gleb i wód
/poddziałanie 10.1

24-63-nn

Pakiet 3: Zachowanie sadów
tradycyjnych odmian drzew
owocowych
/poddziałanie10.1

24-64-nn

Pakiet 4: Cenne siedliska
i zagrożone gatunki ptaków na
obszarach Natura 2000
/poddziałanie 10.1

24-65-nn

Pakiet 5: Cenne siedliska poza
obszarami Natura 2000
/poddziałanie 10.1

24-66-nn

Pakiet 6: Zachowanie
zagrożonych zasobów
genetycznych roślin
w rolnictwie
/poddziałanie 10.1

24-67-nn

Pakiet 7: Zachowanie
zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt
w rolnictwie
/poddziałanie 10.2
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24-7

Rolnictwo ekologiczne /M11

24-71-nn

Płatności w celu utrzymania
rolnictwa ekologicznego
/poddziałanie 11.2
Płatności w okresie konwersji na
rolnictwo ekologiczne
/podziałanie 11.1
Płatności dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi
lub innymi szczególnymi
ograniczeniami /M13
Płatności dla obszarów górskich
(ONW typ górski)
/poddziałanie 13.1
Płatności dla obszarów innych
niż obszary górskie
charakteryzujących się
znaczącymi ograniczeniami
naturalnymi (ONW typ
nizinny), strefa I
/poddziałanie 13.2
Płatności dla obszarów innych
niż obszary górskie
charakteryzujących się
znaczącymi ograniczeniami
naturalnymi (ONW typ
nizinny), strefa II
/poddziałanie 13.2
Płatności dla innych obszarów
charakteryzujących się
szczególnymi ograniczeniami
(ONW typ specyficzny)
/poddziałanie 13.3

24-72-nn
24-8

24-81-nn
24-82-nn

24-83-nn

24-84-nn

Wykaz 8
Rok
2015
Brak kodu

86-30-nn
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2016
Kary za przekroczenie limitu
produkcji mleka

