Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach
w latach 2016 i 2017
I. Spis Aktywów i Zobowiązań indywidualnego gospodarstwa rolnego

Tabela 1 ZASOBY ZIEMI WŁASNEJ NA DZIEŃ 01.01.
Przypis a/ w tekście pod tabelą otrzymał brzmienie:
„Użytki rolne = grunty orne + grunty pod sadami + TUZ.
Uwaga: w skład gruntów ornych zaliczane są m. in. grunty pod szklarniami, tunelami foliowymi,
odłogi.”

Tabela 7 cd1 ZWIERZĘTA (OWCE, KOZY, DRÓB)
Zmieniono układ w Tabeli 7, dział ‘Drób’ przeniesiono z cd2 do cd1.

Tabela 7 cd2 ZWIERZĘTA (ZWIERZĘTA FUTERKOWE, RYBY, POZOSTAŁE ZWIERZĘTA)
Zmieniono układ w Tabeli 7, dział ‘Zwierzęta futerkowe i ryby’ przeniesiono z cd1 do cd2.

Tabela 12 PRODUKCJA ROŚLINNA w TOKU - CYKL DŁUGI (...)
Poszerzono zakres danych. Dołączono kolumnę „Nawadnianie”, oraz przypis pod tabelą
wyjaśniający zasady wypełniania tej kolumny.

Tabela 17 DOTACJE INWESTYCYJNE DO ROZLICZENIA
Zmieniono tytuł tabeli. Dołączono kolumnę pt. „Grupa środków trwałych”.
Zmieniono treść przypisu a/ pod tabelą:
„a/ Dotacje należy rejestrować w podziale na zrealizowane inwestycje, np. dotacja z tytułu
modernizacji gospodarstw rolnych, z której sfinansowano zakup ciągnika oraz budowę budynku
magazynowego powinna być zarejestrowana w dwóch wierszach: 24-23-01 i 24-23-02.”
Dołączono przypis d/ pod tabelą o treści:
d/ W przypadku dotacji inwestycyjnych (np. z PROW 2014-2020) należy określić grupę środków trwałych, które zostały sfinansowane
z wykorzystaniem przyznanej dotacji.
Kody:
1. Użytki rolne;
2. Nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
3. Drzewostan leśny;
4. Melioracje;
5. Budynki i budowle;

6. Środki transportowe
7. Maszyny i urządzenia;
8. Wartości niematerialne i prawne;
9. Pozostałe środki trwałe;
0. Koszty ogólne.

.
II. Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań indywidualnego gospodarstwa
rolnego
Zmiany między rokiem 2016 a 2017 analogiczne jak w SAIZ: Tabela 1(1),
Tabela 3 cd1 (7 cd1), Tabela 3cd2 (7cd2).
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III. Książka Wpływów i Wydatków indywidualnego gospodarstwa rolnego
Brak zmian.
IV. Książka Obrotów i Zaszłości Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego

Tabela INFORMACJE OGÓLNE…
Usunięto dział ‘Informacje o warunkach produkcji rolniczej’ (został przeniesiony do tabeli 2
KOiZ – część dotycząca użytków rolnych oraz do tabeli 4 KOiZ – część dotycząca upraw
i nawadniania). Przeniesiono z ostatniej strony KOiZ Tabelę pomocniczą C i dołączono jako
dział ‘Razem sztukodni przeliczeniowe wypasu na pastwiskach nierolniczych własnych i obcych
(nie wchodzących w skład UR)’.

Tabela INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAZIELENIENIA
Wstawiono nową tabelę o informacjach dotyczących danych o zazielenieniu

Tabela ILOŚCI REFERENCYJNE ROCZNE
Wstawiono tabelę dotyczącą ilości jednostek bazowych (hektarów, sztuk, kilogramów), które są
podstawą do uzyskania określonych płatności.

Tabela 2 POWIERZCHNIA ZIEMI wg TYTUŁU I SPOSOBU UŻYTKOWANIA
W kolumnie „Grunty leśne” wstawiono dodatkową kolumnę pt. „Zagajniki o krótkiej rotacji”.
Pod tabelą dołączono dział Informacje o warunkach produkcji rolniczej pkt 2.1, 2.3, 2.4
(w 2016 r. informacje te były zawarte w tabeli „Informacje ogólne”).
Dodano nowy podpunkt 2.4.1 o treści:
„Ile ha użytków rolnych gospodarstwa położonych jest na obszarach szczególnie narażonych
(OSN)”

Tabela 4 UPRAWY
Umieszczono pod tabelą punkty z działu ‘Informacje o warunkach produkcji rolniczej’ dotyczące
upraw i nawadniania: pkt 2.5.1, 2.6, 2.7.
Pkt 2.5.1 otrzymał brzmienie:
2.5.1. Powierzchnia wykorzystana przynajmniej raz w roku pod uprawę
warzyw i/ lub truskawek :

pod osłonami [m2]:
w ogrodach towarowych [m2]:

└──┴──┴──┴──┴──┴──┘
└──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Pkt. 2.7 otrzymał brzmienie:
„2.7. Główny system nawadniania stosowany w gospodarstwie (w uprawach innych niż pod
osłonami wysokimi) /i:”

Tabela 5 cd. 1 ZWIERZĘTA (własne i obce w odchowie) – MIESIĘCZNE STANY
ZWIERZĄT (OWCE, KOZY, DRÓB)
Wstawiono dział ‘Drób’. Usunięto dział ‘Zwierzęta futerkowe’.
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Tabela 5 cd. 2 ZWIERZĘTA (własne i obce w odchowie) – MIESIĘCZNE STANY
ZWIERZĄT (POZOSTAŁE ZWIERZĘTA)
Z tabeli usunięto dział ‘Drób’.

Tabela 13 PRODUKCJA ROŚLINNA w TOKU - CYKL DŁUGI …
W pozycji ‘Powierzchnia uprawy [ha]:’ dodano wiersz „Nawadnianie”.

Tabela 19 LIKWIDACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Dodano tabelę przeznaczoną do rejestrowania środków trwałych przeznaczonych do
całkowitej lub częściowej likwidacji.
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Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów
W części opisowej w zasadach szczegółowych dodano w opisie
Wykazu 1:
punkt: „- nie należy ewidencjonować budynków mieszkalnych. Nie należą one do środków
trwałych gospodarstwa rolnego z wyjątkiem sytuacji gdy budynek lub jego część jest
wykorzystywana do celów gospodarstwa rolnego, np. zamieszkiwania pracowników lub
agroturystów.”
Wykazu 2:
punkty:
„- dotacje wypłacane przez wiele lat, pochodzące z poprzednich perspektyw finansowych
(np. z PROW 2007 - 2013) należy kodować kodami zamieszczonymi w Instrukcji Kodowania
i Wykazach Kodów obowiązującej w roku 2014 (np. premię pielęgnacyjną w ramach zalesiania
gruntów rolnych kodem 29-41-nn);”
„- jeżeli gospodarstwo uczestniczy w SYSTEMIE dla małych gospodarstw, poszczególne płatności
(JPO, zaziel.) należy kodować odpowiednimi kodami z 'Instrukcji kodowania…’ (np. JPO kodem 2110-00.”
W części opisowej Wykazu 6 w zasadach szczegółowych w opisie usunięto punkty:
„- soję oleistą należy kodować kodem 61-33-40”
„- strusie należy kodować kodami z grupy 66-65.”
W części opisowej Wykazu 8 w zasadach szczegółowych w opisie dodano punkt:
„- wpłat związanych z prowadzeniem rachunkowości rolnej dla potrzeb Polskiego FADN nie należy
rejestrować.”
W części opisowej Wykazu 9 w zasadach szczegółowych w opisie dodano punkt:
„- zasiłków chorobowych nie należy rejestrować.”
Wykaz 0
Rok
2016
brak

02-27-nn

brak

03-20-nn
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Zagajniki o krótkiej rotacji na
użytkach rolnych
Zagajniki o krótkiej rotacji na
gruntach leśnych
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Wykaz 1
Rok
2016
brak

12-27-nn

brak

13-20-nn

18-41-nn

Limit produkcji mleka

2017
Zagajniki o krótkiej rotacji na
użytkach rolnych
Zagajniki o krótkiej rotacji na
gruntach leśnych

brak

Wykaz 2
Rok
2016

2017
Dotacje wypłacane przez wiele lat, pochodzące z
poprzednich perspektyw finansowych (np. z PROW 2007 2013) należy kodować kodami zamieszczonymi w Instrukcji
Kodowania i Wykazach Kodów obowiązującej w roku 2014.

brak

1

21

Płatności bezpośrednie/

21

Płatności bezpośrednie

21-47-nn

Płatność do lnu i konopi

21-47-nn

Płatność do lnu

21-48-nn

Płatność do konopi

obowiązujące od roku 2015

brak
21-80-nn

Płatność do małych
gospodarstw

brak

24

Płatności PROW /obowiązujące od

24

24-43-nn

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
Dotacje do nawozów

brak

27-23-nn

2015 r.

27-23-nn

(np. dotacje do wapnowania gleb)
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brak

29-91-nn

Pozostałe dotacje inwestycyjne

Wykaz 6
Rok
2016
brak

61-35-50

2017
Zagajniki o krótkiej rotacji na
użytkach rolnych
(np. wierzba energetyczna)

68-12-00

Drewno opałowe

68-12

Drewno opałowe

brak

68-12-10

Drewno opałowe z lasu
tradycyjnego

brak

68-12-20

Drewno opałowe z zagajników
o krótkiej rotacji

Wykaz 8
Rok
89-00-00

2016
Pozostałe przychody i koszty
(niematerialne)

89-00-00

(np. odszkodowanie za szkody wyrządzone
przez zwierzęta leśne).
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2017
Pozostałe przychody i koszty
(niematerialne)
(np. odszkodowanie za szkody wyrządzone
przez dzikie zwierzęta).

