Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach
w latach 2017 i 2018
I. Spis Aktywów i Zobowiązań indywidualnego gospodarstwa rolnego

Tabela 17

DOTACJE INWESTYCYJNE DO ROZLICZENIA

Dodano kolumnę 3 „Rok przyznania dotacji” oraz przypis b/ pod tabelą o brzmieniu:
„b/ Za moment przyznania dotacji uznajemy fakt złożenia wniosku o płatność”.

II. Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań indywidualnego gospodarstwa
rolnego
Brak zmian.
III. Książka Wpływów i Wydatków indywidualnego gospodarstwa rolnego
Brak zmian.
IV. Książka Obrotów i Zaszłości Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego

Tabela 4

UPRAWY

Tytuł kolumny 12 otrzymał brzmienie: „Powierzchnia zimowej okrywy zielonej”.
W przypisie h/ do kolumny „Powód braku zbioru” kod 4 – inny został zmieniony na kod 9- inny.

Tabela INFORMACJE O WARUNKACH PRODUKCJI ROLNICZEJ
W przypisie l/ do wiersza „Główny system nawadniania stosowany w gospodarstwie
(w uprawach innych niż pod osłonami wysokimi)” kod 4 – inny został zmieniony na kod 9- inny.

Tabela 7

ZUŻYCIE PRODUKTÓW WŁASNYCH (potencjalnie towarowych) na SIEW,
SADZENIE, PASZE, WYLĘG oraz PRZERÓB

Dodano kolumnę 12 „Ilość zużyta na pasze dla: zwierząt zalicz. do OGA” oraz przypis b/ pod
tabelą o treści:

„b/ Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby i pozostałe akwakultury, zwierzęta futerkowe,
z komercyjnej hodowli zwierząt domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady.”
Dodano przypis c/ do kolumny 13 „Ilość zużyta na pasze dla: pozost. zwierząt”, o treści:
„c/ Np.: kucyki i inne zwierzęta używane do agroturystyki, daniele, sarny, dziki, psy stróżujące.”

Przypis d/ do kolumn 15 i 16 ma treść: „d/Produkty surowe oraz zwierzęta futerkowe. Dotyczy

surowców kierowanych do przerobu uszlachetniającego z przeznaczeniem na sprzedaż. Nie
dotyczy drobnych przerobów dokonywanych w gosp. domowym.” (poprzednio przypis b/ do
kolumn 14 i 15).
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Tabela 10

ROZDSYPONOWANIE ZUŻYTYCH PASZ i ŚCIOŁÓW z ZAKUPÓW
oraz z NIEODPŁATNYCH PRZEKAZAŃ

Dodano kolumnę 9 „z tego zużycie w % przez: zwierzęta zalicz. do OGA” oraz przypis a/ pod
tabelą o treści:

„a/ Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby i pozostałe akwakultury, zwierzęta futerkowe,
z komercyjnej hodowli zwierząt domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady.”
Dodano przypis b/ do kolumny 10 „z tego zużycie w % przez: pozostałe zwierzęta”, o treści:
„b/ Np.: kucyki i inne zwierzęta używane do agroturystyki, daniele, sarny, dziki, psy stróżujące.”

Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów
W części opisowej w zasadach szczegółowych dodano w opisie Wykazu 2 punkty:
„- do kodowania ‘zaliczek’ na poczet płatności bezpośrednich za dany rok obrachunkowy
należy stosować kod tymczasowy 20-00-10. Kolejne czynności opisane są szczegółowo
w „Instrukcji prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych”;”
„- pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
(gradu, huraganu, wymarznięć, deszczu nawalnego lub suszy) należy kodować 29-31-nn
‘Dotacje z tytułu klęsk żywiołowych’.”
W części opisowej Wykazu 5 w zasadach szczegółowych w opisie przeniesiono do opisu
Wykazu 9 punkt:
„- produkty otrzymane w ramach rozliczenia „barterowego” i bezpośrednio przekazane do
gospodarstwa domowego należy kodować w Książce Wydatków 95-99-99 „Towary i usługi
rozliczone w ramach barteru do gospodarstwa domowego i działalności pozarolniczej”, np. jeśli
rolnik w ramach rozliczenia za dostarczone do mleczarni mleko otrzymał masło, które zostało
bezpośrednio przekazane do gospodarstwa domowego.”
W części opisowej Wykazu 7 usunięto zdanie: „W wykazie tym znajdują się także kody usług
z działalności gospodarczych innych niż rolnicze, bezpośrednio związanych z gospodarstwem
rolnym tzw. OGA”
W części opisowej Wykazu 8 w zasadach szczegółowych w opisie usunięto punkt:
„- kary za przekroczenie limitu produkcji mleka należy kodować kodem 86-30-00”,
W części opisowej Wykazu 8 w zasadach szczegółowych dodano w opisie punkty:
„- dopłaty otrzymane za ziemię oddzierżawioną należy zapisywać pod kodem czynszu
dzierżawnego 87-21-00”;
„- zwrot dyscypliny finansowej kodowany jest kodem 89-00-00.”
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W części opisowej Wykazu 9 w zasadach szczegółowych przeniesiono punkt z opisu Wykazu 5:
„- produkty otrzymane w ramach rozliczenia „barterowego” i bezpośrednio przekazane do
gospodarstwa domowego należy kodować w Książce Wydatków 95-99-99 ‘Towary i usługi
rozliczone w ramach barteru do gospodarstwa domowego i działalności pozarolniczej’, np. jeśli
rolnik w ramach rozliczenia za dostarczone do mleczarni mleko otrzymał masło, które zostało
bezpośrednio przekazane do gospodarstwa domowego.”
Wykaz 2
W tytule wykreślono słowo: REKOMPENSATY
Wykaz 5
Rok
51-10-00

2017
Materiał siewny i rozmnożeniowy
(np. nasiona, sadzeniaki, materiał
szkółkarski do nasadzeń
uzupełniających, grzybnia)

51-10-00

51-90-00

Pozostałe materiały do produkcji
roślinnej z zakupów lub
nieodpłatnych przekazań mające
charakter kosztów bezpośrednich (za
wyjątkiem kosztów poniesionych
w ramach działalności gospodarczej
innej niż rolnicza bezpośrednio
związanej z gospodarstwem,
tzw. OGA)
(np. opakowania jednorazowe, sznurek
do wspierania pędów, podłoża dla
grzybów i roślin szklarniowych)

51-90-00

52-12

Mieszanki pełnoporcjowe
i uzupełniające

brak

52-12-10

Mieszanki pełnoporcjowe
i uzupełniające dla koni

brak

52-12-20

Mieszanki pełnoporcjowe
i uzupełniające dla bydła

brak

52-12-30

Mieszanki pełnoporcjowe
i uzupełniające dla owiec i kóz

brak

52-12-50

Mieszanki pełnoporcjowe
i uzupełniające dla trzody chlewnej

brak
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2018
Materiał siewny i rozmnożeniowy
(np. nasiona, sadzeniaki, materiał
szkółkarski do nasadzeń uzupełniających,
grzybnia, podłoża ze wszczepioną
grzybnią)
Pozostałe materiały do produkcji
roślinnej z zakupów lub
nieodpłatnych przekazań mające
charakter kosztów bezpośrednich (za
wyjątkiem kosztów poniesionych
w ramach działalności gospodarczej
innej niż rolnicza bezpośrednio
związanej z gospodarstwem,
tzw. OGA)
(np. opakowania jednorazowe, sznurek
do wspierania pędów, podłoża dla
grzybów (bez wszczepionej grzybni),
podłoża dla roślin szklarniowych)
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52-12-60

Mieszanki pełnoporcjowe
i uzupełniające dla drobiu

brak

52-12-90

brak

52-13

Mieszanki pełnoporcjowe
i uzupełniające dla pozostałych
zwierząt
Koncentraty białkowe

52-13-10

Koncentraty białkowe dla koni

brak

52-13-20

Koncentraty białkowe dla bydła

brak

52-13-30

Koncentraty białkowe dla owiec i kóz

brak

52-13-50

Koncentraty białkowe dla trzody
chlewnej

brak

52-13-60

Koncentraty białkowe dla drobiu

brak

52-13-90

Koncentraty białkowe dla
pozostałych zwierząt

brak

brak

brak

52-14

Koncentraty białkowe, mieszanki
pełnoporcjowe i uzupełniające

brak

52-14-10

brak

52-14-20

brak

52-14-30

brak

52-14-50

brak

52-14-60

brak

52-14-70

brak

52-14-90

Koncentraty białkowe, mieszanki
pełnoporcjowe i uzupełniające dla
koni
Koncentraty białkowe, mieszanki
pełnoporcjowe i uzupełniające dla
bydła
Koncentraty białkowe, mieszanki
pełnoporcjowe i uzupełniające dla
owiec i kóz
Koncentraty białkowe, mieszanki
pełnoporcjowe i uzupełniające dla
trzody chlewnej
Koncentraty białkowe, mieszanki
pełnoporcjowe i uzupełniające dla
drobiu
Koncentraty białkowe, mieszanki
pełnoporcjowe i uzupełniające dla
zwierząt zaliczanych do OGA
Koncentraty białkowe, mieszanki
pełnoporcjowe i uzupełniające dla
pozostałych zwierząt
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53-2

Materiały pędne kupowane do
baków pojazdu

53-2

53-3

brak

53-31-00

Materiały pędne kupowane do
dużych zbiorników
(np. beczek, cystern)
Benzyna

53-32-00

Olej napędowy

brak

53-39-00

Pozostałe materiały pędne

brak

Materiały pędne

brak

Wykaz 6
Rok
2017

2018

61-92

Owoce w uprawie pod osłonami
wysokimi

61-92

61-92-20

Winogrona

brak

Owoce w uprawie pod osłonami
wysokimi (inne niż z upraw trwałych)

brak

61-94

Owoce z upraw trwałych pod
osłonami wysokimi

brak

61-94-50

Winogrona w uprawie pod osłonami
wysokimi

brak

61-94-60

Maliny w uprawie pod osłonami
wysokimi

brak

61-94-70

Jeżyny w uprawie pod osłonami
wysokimi

brak

61-94-90

Pozostałe owoce z upraw trwałych
w uprawie pod osłonami wysokimi

brak

66-97

brak

66-97-10

Pozostałe zwierzęta zaliczane do
OGA
(np. z komercyjnej hodowli zwierząt
domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady)
Pozostałe zwierzęta dorosłe zaliczane do OGA

brak

66-97-70
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Pozostałe zwierzęta młodzież zaliczane do OGA
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brak

66-98

brak

66-98-10

Pozostałe zwierzęta ogółem
(np. kucyki i inne zwierzęta używane do
agroturystyki, daniele, sarny, dziki, psy
stróżujące)
Pozostałe zwierzęta dorosłe

brak

66-98-70

Pozostałe zwierzęta młodzież

66-99

brak

66-99-10

Pozostałe zwierzęta ogółem
(np. kucyki, daniele, jedwabniki, gołębie,
ptaki łowne w chowie fermowym)
Pozostałe zwierzęta dorosłe

66-99-70

Pozostałe zwierzęta młodzież

brak

67-31-00

Wełna surowa i przetworzona
owcza

brak

brak

brak

67-31

Wełna owcza

brak

67-31-10

Wełna owcza - surowa

brak

67-31-20

Wełna owcza - przetworzona

brak

67-39

Wełna z pozostałych zwierząt

brak

67-39-10

Wełna z pozostałych zwierząt surowa

brak

67-39-20

Wełna z pozostałych zwierząt przetworzona

67-39-00

Wełna surowa i przetworzona
z pozostałych zwierząt

Wykaz 7
Rok
2017
71-99-00

2018

Pozostałe usługi do działalności
operacyjnej (ogólnogospodarczej)
(np. konserwacja ogrodzenia, usługi
księgowe, usługi doradcze)

71-99-00

Strona 6 z 7

Pozostałe usługi do działalności
operacyjnej (ogólnogospodarczej)
(np. konserwacja ogrodzenia, usługi
księgowe, usługi doradcze, opłaty
notarialne, koszty kontroli
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w gospodarstwach ekologicznych)

Wykaz 8
Rok
2017
82-70-00

Opłata za telefon

2018
82-70-00
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Opłata za usługi telekomunikacyjne
(np. telefon, Internet)

