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Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2016
PROSIMY o KORZYSTANIE z INSTRUKCJI oraz WSKAZÓWEK
(‘Uwagi metodyczne’, ‘Pytania i Odpowiedzi’
http://fadn.pl/metodyka/zbieranie-danych/pytania-i-odpowiedzi/)
dotyczących zbierania danych rachunkowych za rok obrachunkowy 2016
Poprzednie wersje uwag metodycznych:
- rok obrachunkowy 2015 --> http://fadn.pl/wp-content/uploads/2016/03/Uwagi-metodyczne-na-rokobrachunkowy-2015-_wersja_1_2.pdf
- rok obrachunkowy 2014 --> http://fadn.pl/wp-content/uploads/2014/03/Uwagi-metodyczne-na-rokobrachunkowy-2014_uzupelnienie_30.04.2015.pdf

I. Zapisy z formularzy dotyczących roku 2017 uwzględnione w systemie RDR od
roku obrachunkowego 2016:
1.

Dodatkowe kodowanie dotacji inwestycyjnych pochodzących z PROW 20142020 w tabeli 17 SAiZ – ‘Dotacje inwestycyjne do rozliczenia’ oraz w tabeli Wpływy
KWiW.
W celu uproszczenia sposobu rejestracji dotacji inwestycyjnych i zmniejszenia
szczegółowości zapisów zrezygnowano z Tabeli IKD (KOiZ) - Finansowanie zakupu
i/lub budowy środków trwałych. Obecnie dotacje inwestycyjne z PROW 20142020, z danego działania, np. ‘Modernizacji’, należy rejestrować pod
różnymi końcówkami –nn aby możliwe było przyporządkowanie kwoty dotacji do
grupy środków trwałych sfinansowanej z tej dotacji. Wyjątkiem są ‘Premie dla
młodych rolników’, których nie należy rozdzielać.
Lista kodów grup środków trwałych, które zostały sfinansowane z wykorzystaniem danej
dotacji.
─

Kod 1 — użytki rolne;

─

Kod 2 — nasadzenia trwałe w sadach i plantacjach wieloletnich;

─

Kod 3 — drzewostan leśny;

─

Kod 4 — melioracje;

─

Kod 5 — budynki i budowle;

─

Kod 6 — środki transportowe;

─

Kod 7 — maszyny i urządzenia;

─

Kod 8 — wartości niematerialne i prawne;
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─

Kod 9 — pozostałe środki trwałe;

─

Kod 0 — koszty ogólne;

Przykład: Gospodarstwu przyznano dotację (za moment przyznania dotacji uznajemy
fakt złożenia wniosku o płatność) z działania ‘Modernizacja gospodarstw rolnych’, kod
24-23-nn, w kwocie 200 tys. zł. Dotacja ta stanowi zwrot kosztów poniesionych na
wcześniejsze inwestycje:
- ciągnik, kod 16-30-05 (zakup w roku 2016), zwrot 50 tys. zł;
- agregat uprawowy, kod 17-10-12 (zakup w roku 2016), zwrot 30 tys. zł;
- budynek magazynowy, kod 15-10-03 (zakończenie inwestycji w roku 2016), zwrot
110 tys. zł.
stąd łączną kwotę dotacji należy podzielić na jej poszczególne części składowe
(z uwzględnieniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów ogólnych, w tym
przypadku o wartości 10 tys. zł).
Zapis w tabeli Wpływy przedstawia się następująco:
Wpł y wy
Miesiąc L. p.

Wy szczególnienie /a

Kod

3

4

Wart ość net t o /d
[ zł ]

1

2

06

6

06

7

...

...

...

11

2

Modernizacja - budynek magazyn.; gr.śr.trw = 5

11

3

Modernizacja - ciągnik; gr.śr.trw = 6

[ %]

24-23-01

-

Modernizacja - agregat uprawowy; gr.śr.trw = 7 24-23-02

-

Ot rzy mane wpł at y
w wart ości bru t t o

Wart ość bru t t o
[ zł ]

[ gr]

11

10

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘

└──┘

└──┘

...
└──┘

24-23-03

-

110 000 00

110 000 00 1

24-23-04

-

10 000 00

10 000 00 1

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘

13

30 000 00 1

...

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

Modernizacja - koszty ogólne; gr.śr.trw = 0

[ gr]

30 000 00

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘

12

50 000 00 1

...

└──┴──┘

[ zł ]

Kod
zapisu
/e

50 000 00

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘

2.

[ gr]
9

S ta wk
a V AT

└──┘

└──┘

Dodatkowe kodowanie dotacji 27-31-nn ‘Dotacje do zakupu materiału
hodowlanego’
Ze względu na format sprawozdania z gospodarstwa rolnego przekazywanego do
Komisji Europejskiej wymagana jest szczegółowa informacja na temat dotacji do
zakupów zwierząt hodowlanych. W związku z tym dla każdej ww. dotacji należy
określić kod odpowiedniej grupy zwierząt, tj.:
─

Kod 1 — dotacja do zakupu krów mlecznych;

─

Kod 2 — dotacja do zakupu bydła (oprócz krów mlecznych);

─

Kod 3 — dotacja do zakupu owiec lub kóz;

─

Kod 4 — dotacja do zakupu trzody chlewnej;

─

Kod 5 — dotacja do zakupu drobiu;

─

Kod 9 — dotacja do zakupu zwierząt innych niż wymienione w opisie
wcześniejszych kodów.
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3.

Dodatkowe kodowanie dotacji 29-39-nn ‘Pozostałe dotacje i wsparcie
o charakterze wyjątkowym’
Z uwagi na wymagania Ministerstwa Rolnictwa odnośnie analizy poszczególnych
programów pomocy dla rolnictwa, także tych o charakterze nadzwyczajnym, konieczne
jest uszczegółowienie informacji o formach wsparcia rejestrowanych pod kodem 29-39nn ‘Pozostałe dotacje i wsparcie o charakterze wyjątkowym’. Lista kodów dla
odpowiednich działań przedstawia się następująco:
─

Kod 1 — tymczasowe wsparcie dla producentów niektórych owoców i warzyw
w związku z zakazem ich przywozu z UE do Federacji Rosyjskiej;

─

Kod 2 — tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach
hodowlanych (mleka i wieprzowiny);

─

Kod 3 — rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwach
zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) objętych programem bioasekuracji;

─

Kod 4 — pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw
i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych;

─

Kod 9 — pozostałe dotacje i wsparcie o charakterze wyjątkowym.

II. Uwagi pozostałe:
4.u

Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za rok 2016
Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za rok 2016 prosimy kodować kodem
20-00-10 'Kod tymczasowy do rejestracji rozliczeń z ARiMR', z kodem zapisu 4
(zaliczka otrzymana na poczet przyszłego wpływu): wpływy = 0 oraz wpłaty > 0.
Prosimy mieć na uwadze, że jest to rozwiązanie tymczasowe. Instytut pracuje nad
rozwiązaniem, które umożliwi rejestrację dopłat w pełnej szczegółowości.
/uzupełnienie z dnia 30.03.2017/
W gospodarstwach, które posiadają decyzję dotyczącą wysokości dopłat
(niezależnie od tego czy decyzja została dostarczona w roku 2016 czy 2017) zapis
pod kodem 20-00-10 należy zastąpić zapisami odpowiadającymi poszczególnym
dotacjom wskazanym w decyzji wg przykładu.

Przykład:
Zapis pod kodem tymczasowym:
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Z decyzji wynika, że gospodarstwu przyznano następujące płatności bezpośrednie:
Płatność

Wpływ w zł

SUMA
JPO - 2016
Płatność za zazielenienie - 2016
Płatność redystrybucyjna - 2016
Płatność do bydła - 2016
Płatność do krów - 2016

13 364,47 zł
4 529,21 zł
3 039,74 zł
1 177,89 zł
764,89 zł
3 852,74 zł

Wartość korekty

Kwota dotacji
przed korektą

64,86 zł
21,98 zł
14,75 zł
5,72 zł
3,71 zł
18,70 zł

13 429,33 zł
4 551,19 zł
3 054,49 zł
1 183,61 zł
768,60 zł
3 871,44 zł

W tej sytuacji aby rozpisać kwotę ‘zaliczki’ na poszczególne płatności należy obliczyć
udział ‘zaliczki’ w łącznej kwocie dopłat przed korektą (9 400,53 zł / 13 429,33 zł *
100% = 70%), a następnie kwotę danej dotacji przed korektą pomnożyć przez uzyskany
procent. Wynikiem będzie kwota ‘zaliczki’ odpowiadająca danej dotacji, którą należy
wprowadzić do kolumny ‘Otrzymane wpłaty…’.
Płatność

SUMA
JPO - 2016
Płatność za zazielenienie - 2016
Płatność redystrybucyjna - 2016
Płatność do bydła - 2016
Płatność do krów - 2016

Wpływ w zł

Kwota dotacji
przed korektą

13 364,47 zł
4 529,21 zł
3 039,74 zł
1 177,89 zł
764,89 zł
3 852,74 zł

13 429,33 zł
4 551,19 zł
3 054,49 zł
1 183,61 zł
768,60 zł
3 871,44 zł

Udział zaliczki w
kwocie dotacji
przed korektą

70%

Otrzymane
wpłaty 'zaliczka'
9 400,53 zł
3 185,83 zł
2 138,14 zł
828,53 zł
538,02 zł
2 710,01 zł

W gospodarstwach, które nie posiadają decyzji dotyczącej wysokości
dopłat (gospodarstwa, w których suma płatności nie przekracza równowartości
2000 EUR) prosimy o wybór jednego z dwóch rozwiązań:
a) Zwrócenie się przez rolnika do właściwego biura powiatowego ARiMR z wnioskiem
o udostepnienie decyzji wykorzystując wniosek zamieszczony na stronie ARiMR
(http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/P_WZSO/kampania_2016/wn
iosek_2016/Wniosek_o_udostepnienie_decyzji_2016.pdf).
Następnie
należy
postępować tak jak w przykładzie powyżej.
b) Wyliczenie pełnej wysokości dotacji mnożąc powierzchnię (lub liczbę zwierząt) do
których wnioskowano o dotację przez stawkę danej dotacji, a następnie wyliczenia
dla każdej z nich wysokości ‘zaliczki’ ( = kwota dotacji * 70 %).
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Docelowo w każdym z wymienionych wyżej przypadków zapisy w tabeli ‘Wpływy’
powinny przedstawiać się następująco:

Należy pamiętać, że wpływ ‘zaliczki’ czyli dotacji w niepełnej wysokości oznacza, że na
koniec roku 2016, w SWAiZ, należy wykazać należność (kol. ‘Kod zapisu’ = 2)
o wartości równej różnicy wysokości dotacji przyznanej (po pomniejszeniu o kwotę
wynikającą z zastosowania współczynnika korygującego) i otrzymanej ‘zaliczki’.
Płatność

SUMA
JPO - 2016
Płatność za zazielenienie - 2016
Płatność redystrybucyjna - 2016
Płatność do bydła - 2016
Płatność do krów - 2016

Wpływ w zł

13 364,47 zł
4 529,21 zł
3 039,74 zł
1 177,89 zł
764,89 zł
3 852,74 zł

Otrzymane
wpłaty 'zaliczka'
9 400,53 zł
3 185,83 zł
2 138,14 zł
828,53 zł
538,02 zł
2 710,01 zł

Należność na SK

3 963,94 zł
1 343,38 zł
901,60 zł
349,36 zł
226,87 zł
1 142,73 zł

Przypominamy, że zwrot dyscypliny finansowej dotyczącej płatności za poprzedni rok
obrachunkowy (w tym przypadku 2015) należy kodować 89-00-00.
5.

Dotacje pochodzące z poprzednich perspektyw finansowych
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, płatności
rolnośrodowiskowe). Uwaga: rozliczenie dotacji inwestycyjnych PROW 2007-2013
należy prowadzić według ‘starych’ kodów, z grupy 28-1.
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6.

Informacje dotyczące zazielenienia
Formularz dotyczący zazielenienia należy wypełnić zgodnie ze złożonym
w ARiMR wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności za
zazielenienie. Część ‘Informacje podstawowe’ zawiera szereg pytań dotyczących:
zwolnień ze stosowania praktyk zazielenienia, dywersyfikacji, TUZ. Prosimy zwrócić
uwagę, że w przypadku informacji dotyczących powierzchni, jednostką miary
obowiązującą:
- w zakładce ‘InfoP’ jest ha,
- w zakładce ‘EFA’ jest m².
Podczas wprowadzania danych do systemu RDR w części ‘Elementy proekologiczne’
należy wypełnić jedynie kol. 4. Pozostałe kolumny wypełniane są automatycznie.
Zamieszczono je w celu ułatwienia weryfikacji przez rolnika/doradcę wprowadzonych
wartości – suma z kol. 8 ‘Wielkość po konwersji i ważeniu’ powinna zgadzać się
z wartością wykazaną we wniosku.

7.

Kodowanie

pomocy

dla

rolników

poszkodowanych

w

wyniku

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (gradu, huraganu, deszczu
nawalnego lub suszy)
Prosimy o kodowanie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych kodem 29-31-nn ‘Dotacje z tytułu klęsk żywiołowych’.
8.

Rok rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego
Przypominamy, że zgodnie z „Instrukcją prowadzenia zapisów w książkach
rachunkowych” rok rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego to rok:
 przeprowadzenia przez gospodarstwo rolne ostatniego ulepszenia, ewentualnie
zmiany funkcji środka trwałego;
 pozyskania przez gospodarstwo rolne (zakupu, przekazania do gospodarstwa
rolnego lub wytworzenia środka trwałego).

9.

Rejestracja powierzchni ziemi użytkowanej w tabeli 2 KOiZ
Zgodnie z metodyką powierzchnia ziemi użytkowanej w tabeli 2 KOiZ
(kolumna 5) powinna być równa sumie powierzchni upraw (bez przedplonów,
poplonów, wsiewek – typ uprawy = 2) wykazanej w tabeli 4 KOiZ ‘Uprawy’, sumie
powierzchni cyklu długiego wykazanej w tabeli 13 KOiZ oraz sumie
powierzchni drzewostanu leśnego, sadów i plantacji wieloletnich
w budowie (tylko inwestycje niezakończone, nieplonujące) wykazanej
w tabeli 16 KOiZ ‘Środki trwałe w budowie: drzewostan leśny, sady i plantacje
wieloletnie’.
Strona 6 z 11

Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2016 _wersja_1_3b

Wyjątki:


dana powierzchnia jest użytkowana wielokrotnie w ciągu roku, np. po
zbiorze żyta na wolnej powierzchni założono plantację truskawek, inny
przykład: w uprawie pod osłonami najpierw uprawiano sałatę, a następnie
pomidory;



w tabeli ‘Uprawy’ wykazano nawóz zielony w plonie głównym –
powierzchnia powinna być zapisana w tabeli 2 KOiZ, ale w kolumnie ‘Ugory
na GO’ (kolumna 7 lub kolumna 8)’;



w tabeli ‘Uprawy’ wykazano uprawę grzybów – powierzchnia pod
pieczarkarnią powinna być zapisana w tabeli 2 KOiZ, ale w kolumnie 13
‘pozostałe grunty związane z gosp. rolnym’;

Dodatkowe uwagi:


jeżeli w ciągu roku rolnik zakupił ziemię i rozpoczął jej użytkowanie (siew,
zabiegi pielęgnacyjne) to powierzchnia tej ziemi musi być uwzględniona
w tabeli 2 KOiZ;



powierzchnia niezakończonych inwestycji leśnych powinna być wykazywana
w części dotyczącej użytkowanych użytków rolnych (kolumna 5) tabeli 2
KOiZ;



powierzchnię pod uprawami energetycznymi należy uwzględniać w części
dotyczącej użytkowanych użytków rolnych (kolumna 5) tabeli 2 KOiZ;



jeżeli w tabeli 4 KOiZ ‘Uprawy’ wykazano uprawy na ziemi dodzierżawionej
na mniej niż 1 rok (kolumna ‘Na gruncie’ - kod 2) to w tabeli 2 KOiZ
powierzchnia użytkowanej ziemi dodzierżawionej na mniej niż 1 rok
powinna być co najmniej równa sumie powierzchni ww. upraw;



zakończone w roku obrachunkowym inwestycje w sadach i na plantacjach
wieloletnich należy wykazać zarówno w kolumnie 5 tabeli 2 KOiZ jak
i w tabeli 4 KOiZ ‘Uprawy’.

Przykład powiązań pomiędzy tabelami – na kolejnej stronie.
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POWIERZCHNIA ZIEMI wg TYTUŁU i SPOSOBU UŻYTKOWANIA
Sposób użytkowania

użytki rolne
oddzierżawione
na 1 rok i więcej

razem

Tytuł użytkowania
1

[ha]

własność /a
dodzierżawa /b

[ar]

2 =3 +4 +5 +6 +11

[ar]

[ha]
4

użytkowane

02

na mniej niż
1 rok

03

ugory na GO /d
razem

[ar]

[ha]

[ar]

[ha]

[ar]

6=7 +8 +9

5

objęte
dopłatami

pozostałe

[ha] [ar]
7

[ha] [ar]
8

27 25

01

na 1 rok
i więcej

na podst. umowy o udział
w zbiorach /c

[ha]
3

oddzierżawione
na mniej niż
1 rok

użytkowane
ugory

przekazane
w
użytkowanie
ugory na
za udział w
TUZ /e
zbiorach
[ha] [ar] [ha] [ar]
9
10

1 50

3 15

04

OGÓŁEM [01 + 02 + 03 + 04] 05

Pszenica ozima

1 - 12 - 20

1

1

0

1

Pszenica ozima

1 - 12 - 20

1

2

0

1

3 15

4 - 30 - 00

1

1

0

1

1 50

Nawóz zielony (w plonie głównym)

15 00

Gorczyca - poplon na przyoranie

4 - 30 - 00

2

1

0

1

7 00

Sad jabłoniowy

1 - 93 - 11

1

1

0

1

1 70

Choinki bożonar.
2 - 44 - 01

2015
2,10

1

Sad jabłoniowy
2 - 11 - 01

Aronia
2 - 14- 01

2013
1,70
1

2015
3,30
1

2 - 11 - 01
10

10

1

Użytki rolne, kol. Dąbrowa

11 - 10 - 00

Rozpoczęto użytkowanie
zakupionej ziemi wykonano zabiegi
pielęgnacyjne pod
przyszłoroczne zasiewy.
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[ar]
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10.

Weryfikacja kosztu odtworzenia (zakupu lub budowy) środków
trwałych

/dotyczy gospodarstw rozpoczynających uczestnictwo w Polskim FADN
w roku obrachunkowym 2016/
Przypominamy, że wartość bieżąca = Wartość zakupu lub budowy środka trwałego
(wartość kosztów odtworzenia w gospodarstwie) - dotychczasowe
umorzenie.
Wyliczona przez test systemu RDR wartość kosztów odtworzenia w gospodarstwie ma
za zadanie pomóc Państwu w określeniu, czy dany środek trwały jest wyceniony
poprawnie, tj. czy za podaną kwotę rolnik byłby w stanie pozyskać obecnie identyczny
lub zbliżony środek trwały (w stanie nowym, jeżeli środek trwały został pozyskany
w stanie nowym lub w stanie używanym z dnia pozyskania, jeżeli pozyskano używany
środek trwały).
Prosimy mieć na uwadze, że test ma za zadanie wyeliminowanie znaczących (kilku-,
kilkunastokrotnych) różnic w wycenie. Jeśli różnice w wycenie są niewielkie nie ma
potrzeby korygowania wartości bieżącej.
Jeśli wartość kosztów odtworzenia w gospodarstwie jest w Państwa ocenie zbyt niska to
(przyjmując, że rok rozpoczęcia eksploatacji i liczba lat użytkowania nie ulegną
zmianie) należy zmienić wartość bieżącą środka trwałego o taką krotność jak relacja
prawidłowej wartości kosztów odtworzenia w gospodarstwie do tej wykazanej
w teście.

Przykład:
- Wartość kosztów odtworzenia w gospodarstwie wykazana w teście – 10 tys. zł
- Prawidłowa wartość kosztów odtworzenia w gospodarstwie – 30 tys. zł
W powyższej sytuacji prawidłowa wartość kosztów odtworzenia w gospodarstwie jest
trzykrotnie większa niż wykazana w teście. Stąd jeśli obecna wartość bieżąca na SP
roku 2016 wynosi 6 tys. zł to prawidłowa wartość bieżąca powinna wynosić:
3 x 6 tys. zł = 18 tys. zł.
Dodatkowe uwagi:


W szczególnych wypadkach niska wartość może mieć wytłumaczenie
w przeprowadzeniu
remontu
kapitalnego
całkowicie
zamortyzowanego środka trwałego. W tej sytuacji wskazana
wartość jest wartością przeprowadzonego remontu kapitalnego więc
wystarczy wpisać do systemu RDR odpowiednie wyjaśnienie;



Prosimy

zwrócić

uwagę

czy

użyty

kod

jest

prawidłowy.

W poprzednich latach niektóre opisy do kodów sugerowały, że dany obiekt
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może
być
budowlą
(kody
15-2*),
a
nie
budynkiem
(kody 15-10-*). Definicja budowli i budynku znajduje się w ‘Instrukcji
prowadzania zapisów… wersja 2016’, str. 69 i 70;


Istotną informacją jest czy dany środek trwały został pozyskany
przez gospodarstwo jako nowy czy jako używany. W szczególności
dotyczy to środków transportowych, maszyn i urządzeń. W przypadku
używanych środków trwałych wartość wskazana przez test będzie
przybliżoną wartością zakupu danego środka trwałego.

Przykład:
Dla ciągnika zadeklarowano:
- Wartość bieżąca na początek roku = 7723,58 zł
- Przewidywana liczba lat dalszego użytkowania = 20
- Rok rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego = 2015
Wyliczona wartość kosztu odtworzenia wynosi 7723,58 zł.
Wartość ta jest prawidłowa ponieważ za tę kwotę został pozyskany w roku
2015 używany ciągnik Ursus. W tej sytuacji wystarczy wpisać do systemu
RDR wyjaśnienie.
Przykłady błędów:


Rok rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego w SAiZ równy
2016;



Liczba lat dalszego użytkowania w przypadku zamortyzowanych
środków trwałych różna od zera. Przypominamy, że zamortyzowane
środki trwałe użytkowane nadal w gospodarstwie należy zapisać z wartością
1 i liczbą lat 0;



Korekta wartości bieżącej na zero, mimo, że liczba lat dalszego
użytkowania jest różna od zera, np. środka trwałego przeznaczonego do
likwidacji w ciągu roku.



Zaliczanie do środków trwałych narzędzi i urządzeń, których cena
nabycia lub

wytworzenia

w stanie nowym wynosi mniej niż

równowartość 300 euro.
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11.

Powierzchnia zimowej okrywy zielonej
W systemie RDR, w tabeli 4 KOiZ ‘Uprawy’ została zmieniona nazwa kolumny nr 12
z ‘Pow. roślin ozimych jednorocznych do zbioru w roku następnym’ na ‘Powierzchnia
zimowej okrywy zielonej’. Zmiana podyktowana jest koniecznością doprecyzowania
zapisów odnośnie okrywy zielonej pozostawionej na okres zimowy do celów analizy
działań PROW. Prosimy o sprawdzenie czy w Państwa gospodarstwach w kolumnie 12
tabeli 4 KOiZ ‘Uprawy’ są uwzględnione następujące informacje:


powierzchnia roślin ozimych do zbioru w roku następnym;



powierzchnia poplonów ozimych.

Przykład:
Wyszczególnienie

Kod

Uprawa Technol
Zbiór /g
Powód
Typ
Na
na cele ogia
Powierzchnia uprawy
braku Powierzchnia zimowej
uprawy gruncie
Nawad
energet produkc
/e
Produkt główny Produkt uboczny zbioru
okrywy zielonej
/a
/b
nianie /f
yczne
ji /d
/h
[kod]
[kod]
[kod]
[kod]
[ha]
[ar] [kod]
[dt]
[dt]
[kod]
[ha]
[ar]

1

2

3

4

5

6

Pszenica ozima

- 12 - 20
61
└──┘└──┴──┘└──┴──┘

1

└──┘

1

└──┘

0

└──┘

1

└──┘

15 70

7

8

9

0

973

└──┘

Nawozy zielone

4 - 30 - 00
6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┘

2

└──┘

1

└──┘

0

└──┘

1

0 00

└──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┘

└──┘

└──┘

└──┘

55

└──┘

0

0

0

└──┘

└──┘

10

11

12

0

6 25

4

10 15

└──┘

Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2016 mogą być aktualizowane
i uzupełniane o nowe zagadnienia. Informacje o zmianach w niniejszym
dokumencie będą na bieżąco przesyłane do Koordynatorów Polskiego FADN
drogą e-mailową oraz umieszczane w Aktualnościach na stronie internetowej
www.fadn.pl.
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