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Strona 2  Instrukcja kodowania 

Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów w wersji 2010 jest przeznaczona do kodowania wszystkich zaszłości 
występujących w gospodarstwie rolnym w roku obrachunkowym 2010, w ramach Polskiego FADN. 

Uwaga! Ze względu na moŜliwość zmian w ustawodawstwie polskim i unijnym dopuszcza się korektę systemu 
kodowego w trakcie roku obrachunkowego (dotyczy przede wszystkim kodów z Wykazu 2 (Dotacje i wsparcie i 
rekompensaty)). 

Uwagi ogólne 
System kodowy składa się z 10 wykazów. Do grupowania zastosowano kryterium rodzajowe. KaŜdy wykaz jest 

spójny tematycznie, a jego tytuł opisuje syntetycznie zawartość wykazu. Wykazy dzielą się na grupy i podgrupy, 
zachowana jest struktura hierarchiczna w tworzeniu kodu (w nawiasach „#” oznacza cyfrę): 

wykaz (#) 
grupa  (##) 

podgrupa I rzędu (## - #) 

podgrupa II rzędu (## - ##) 

podgrupa III rzędu (## - ## - #) 

obiekt  (## - ## - ##) 

Do kodowania słuŜą tylko kody sześciocyfrowe – na najniŜszym moŜliwym poziomie w hierarchii 
(obiekt). W wykazach oznaczone są one znaczkiem „�” w odróŜnieniu od kodów zbiorczych, których do 
kodowania uŜywać nie moŜna, oznaczonych znaczkiem „�”. 

Struktura wykazów: 
0 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE LUB REMONCIE KAPITALNYM; MODERNIZACJE  ���� ...............................................10 

02 NASADZENIA TRWAŁE W SADACH I NA PLANTACJACH WIELOLETNICH - NASADZENIA NIEPLONUJĄCE; UPRAWY W CYKLU DŁUGIM  � .............. 10 
03 DRZEWOSTAN LEŚNY - KOSZTY ZAŁOśENIA LASU  �................................................................................................................................ 10 
04 MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE  � ............................................................................................................................................................ 11 
05 BUDYNKI I BUDOWLE  �......................................................................................................................................................................... 11 
06 ŚRODKI TRANSPORTOWE  �.................................................................................................................................................................. 11 
07 MASZYNY, NARZĘDZIA I URZĄDZENIA TECHNICZNE; KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE  �......................................................................... 11 
08 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE; ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW  �.............................................................................. 11 
09-00-NN NIEZAKOŃCZONE ULEPSZENIA W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH  �......................................................................................... 11 

1 ŚRODKI TRWAŁE  ���� ..........................................................................................................................................................12 
11 GRUNTY  � .......................................................................................................................................................................................... 12 
12 NASADZENIA TRWAŁE W SADACH I NA PLANTACJACH WIELOLETNICH - PLONUJĄCE  � ............................................................................... 13 
13 DRZEWOSTAN LEŚNY  � ....................................................................................................................................................................... 13 
14 MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE  � ............................................................................................................................................................ 13 
15 BUDYNKI I BUDOWLE  �......................................................................................................................................................................... 13 
16 ŚRODKI TRANSPORTOWE  �.................................................................................................................................................................. 13 
17 MASZYNY, NARZĘDZIA I URZĄDZENIA TECHNICZNE; KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE  �......................................................................... 14 
18 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE; ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW; FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY; LIMITY PRODUKCYJNE  

� ........................................................................................................................................................................................................ 14 
19-00-NN ZAKOŃCZONE ULEPSZENIA W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH  � ............................................................................................. 14 

2 DOTACJE,  WSPARCIE I REKOMPENSATY  ����................................................................................................................15 
21 JEDNOLITA PŁATNOŚĆ   � ..................................................................................................................................................................... 15 
22 PŁATNOŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA  � .............................................................................................................................................................. 15 
23 WSPARCIE ROLNOŚRODOWISKOWE  �................................................................................................................................................... 15 
25 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA  � ..................................... 15 
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26 DOTACJE ZWIĄZANE I NIEZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ROKU BIEśĄCEGO  �................................................................................................... 15 
27 DOTACJE DO KOSZTÓW PRODUKCJI  �................................................................................................................................................... 16 
28 DOTACJE DO INWESTYCJI I URZĄDZENIA GOSPODARSTWA  � .................................................................................................................. 16 
29 POZOSTAŁE DOTACJE, WSPARCIE I REKOMPENSATY  �........................................................................................................................... 16 

3 AKTYWA PIENIĘśNE; UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE ZE ŚRODKÓW GOSPODARSTWA 
ROLNEGO  ���� ......................................................................................................................................................................18 
31 AKTYWA PIENIĘśNE  � .......................................................................................................................................................................... 18 
32-00-NN UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE ZE ŚRODKÓW GOSPODARSTWA ROLNEGO  � .......................................................... 18 
33-00-NN KAUCJE GWARANCYJNE, WADIUM  � ....................................................................................................................................... 18 

4 KREDYTY, POśYCZKI I SPŁATY RODZINNE  ���� ..............................................................................................................19 
41 KREDYTY I POśYCZKI DŁUGOTERMINOWE  �........................................................................................................................................... 19 
42 KREDYTY I POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE  �......................................................................................................................................... 19 
45-00-00 DEBET NA RACHUNKU BANKOWYM BIEśĄCYM  � ...................................................................................................................... 19 
46-00-NN SPŁATY RODZINNE OBCIĄśAJĄCE GOSPODARSTWO ROLNE  � .................................................................................................. 19 

5 MATERIAŁY DO DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  ����......................................................................................................20 
51 MATERIAŁY DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ Z ZAKUPÓW LUB NIEODPŁATNYCH PRZEKAZAŃ  �.......................................................................... 20 
52 MATERIAŁY DO PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Z ZAKUPÓW LUB NIEODPŁATNYCH PRZEKAZAŃ  � ....................................................................... 20 
53 MATERIAŁY OPAŁOWE; MATERIAŁY PĘDNE; SMARY I OLEJE SILNIKOWE; CZĘŚCI ZAMIENNE; MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE  � ...................... 21 
54-00-00 MATERIAŁY BUDOWLANE DO REMONTÓW BIEśĄCYCH  �........................................................................................................... 22 
55-00-00 POZOSTAŁE MATERIAŁY ORAZ DROBNE NARZĘDZIA I PRZEDMIOTY O MAŁEJ WARTOŚCI O CHARAKTERZE 

OGÓLNOGOSPODARCZYM  � ................................................................................................................................................................... 22 
56-00-00 MATERIAŁY DO PRODUKCJI LEŚNEJ  �..................................................................................................................................... 22 

6 UPRAWY; ZWIERZĘTA; PRODUKTY; PRODUKCJA W TOKU  ����...................................................................................23 
61 UPRAWY; PRODUKTY ROŚLINNE ROLNICTWA; PRODUKTY OGRODNICTWA  �............................................................................................. 23 
62 PLANTACJE NASIENNE  � ...................................................................................................................................................................... 27 
63 SADZONKI ZE SZKÓŁEK  � ..................................................................................................................................................................... 28 
64 UPRAWY, PRODUKTY ROŚLINNE INNE  � ................................................................................................................................................ 28 
65 PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO PRZETWORZONE W GOSPODARSTWIE ROLNYM  �....................................................................... 28 
66 ZWIERZĘTA śYWE  �............................................................................................................................................................................. 29 
67 PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO  �.......................................................................................................................................... 32 
68 PRODUKTY SUROWE I PRZETWORZONE Z WŁASNEGO LASU  �................................................................................................................. 33 
69 BIOPALIWA ORAZ PRODUKTY POCHODZENIA NIEROLNICZEGO  �.............................................................................................................. 33 

7 USŁUGI; PRACA WŁASNA; PRACA NAJEMNA; STOŁOWANIE; ZAMIESZKIWANIE  ����..............................................34 
71 USŁUGI  �............................................................................................................................................................................................ 34 
72-00-00 PRACA WŁASNA (CZŁONKÓW RODZINY)  �............................................................................................................................... 35 
73 PRACA STAŁYCH PRACOWNIKÓW NAJEMNYCH  �.................................................................................................................................... 35 
74-00-00 PRACA DORYWCZYCH PRACOWNIKÓW NAJEMNYCH DO DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  � ............................................................ 35 
75-00-00 PRACA Z PRZEKAZANIA I DAROWANA DO DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  �.................................................................................. 35 
76 STOŁOWANIE  � ................................................................................................................................................................................... 35 
77 ZAMIESZKIWANIE  �.............................................................................................................................................................................. 35 

8 POZOSTAŁE KOSZTY I PRZYCHODY (NIEMATERIALNE)  ���� ........................................................................................36 
81 PODATKI  �.......................................................................................................................................................................................... 36 
82 OPŁATY  � ........................................................................................................................................................................................... 36 
83 UBEZPIECZENIA / ODSZKODOWANIA  �................................................................................................................................................... 36 
85 ODSETKI, OBSŁUGA BANKOWA, DYWIDENDY  �....................................................................................................................................... 37 
86 KARY UMOWNE I ODSETKI KARNE - ZAPŁACONE / OTRZYMANE  � ............................................................................................................. 37 
87 CZYNSZE DZIERśAWNE; OPŁATY LEASINGOWE  � ................................................................................................................................... 37 
88-00-00 SPRZEDAś / ZAKUP UPRAW "NA PNIU"  � ................................................................................................................................. 38 
89-00-00 POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY (NIEMATERIALNE)  �........................................................................................................... 38 

9 WYBRANE WYDATKI NA CELE PRYWATNE RODZINY ROLNIKA  ���� ...........................................................................39  
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Wykaz 0 słuŜy do kodowania realizowanych inwestycji lub remontów kapitalnych oraz upraw w cyklu długim 
(szkółek). Zawiera grupy w takim samym układzie jak Wykaz 1, bez tych, w których inwestycje i remonty kapitalne nie 
mogą być prowadzone. 

Uwaga: Niezakończone rekultywacje gruntów naleŜy kodować „08-21-nn”. Po zakończeniu 
rekultywacji jej wartość będzie rozliczana przez kilka lat dzięki przepisaniu na kod rozliczeń 
międzyokresowych kosztów „18-21-nn”. Wartość inwestycji, bądź remontu kapitalnego kumulowana 
będzie na kodzie z Wykazu 0, a po ich zakończeniu przenoszona na odpowiedni kod z Wykazu 1. 
Inwestycję w obcych środkach trwałych (np. w dodzierŜawionym budynku) naleŜy kodować „09-00-nn”, 
a po jej zakończeniu wartość skumulowana zostanie oznaczona kodem „19-00-nn”. Zakup środka 
trwałego, niezdatnego do uŜytkowania, naleŜy kodować kodem z Wykazu 0. 

Wykaz 1 słuŜy do kodowania poszczególnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, limitów 
produkcyjnych oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

Uwaga: Spłata rat leasingu kapitałowego kodowana jest kodem środka trwałego zakupionego w ramach 
tego leasingu. 

Uwaga: Opłaty dokonywane z góry za wiele lat (np. czynsze dzierŜawne) naleŜy kodować  
kodem 18-22-nn. 

Wykaz 2 słuŜy do kodowania dotacji otrzymywanych przez rolnika. 
Uwaga: Od 2010 roku szczególną uwagę naleŜy zwrócić na kody z grupy 2 – „Dotacje, wsparcie 
i rekompensaty”. Kody z tej grupy zostały zmodyfikowane:  

- podzielono płatności uzupełniające (UPO) (grupa kodów 22-*) oraz dotacje do produkcji  
(grupa kodów 26-*) na związane i niezwiązane z produkcją roku bieŜącego; 

- dodano brakujące dotacje wchodzące w skład płatności rolnośrodowiskowych  
(grupa kodów 23-*); 

- dodano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (kod 27-15-nn); 

- dodano dotację w ramach programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” (kod 28-16-nn); 

- dodano dotację do zalesiania gruntów innych niŜ rolne (kod 29-15-nn); 

- dodano rekompensaty za ograniczenie powierzchni uprawy tytoniu (kod 29-63-nn). 

Uwaga: W przypadku płatności uzupełniających do powierzchni roślin podstawowych  
( kod 22 - 11 - nn) wykaz roślin objętych płatnością musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego. PowyŜszych płatności nie naleŜy kodować kodem 22-19-nn „Płatność 
uzupełniająca do powierzchni upraw pozostałych roślin”.  

Uwaga: Dotacje do produkcji ekologicznej naleŜy kodować kodem 23-11-nn, z grupy kodów 
23 – 1 - „Płatność rolnośrodowiskowa”. 

Uwaga: Dotacje do nasadzenia roślin energetycznych: wierzby, ślazowca pensylwańskiego, topoli, 
miskanta naleŜy kodować kodem 28-12-nn – „Dotacje do załoŜenia upraw trwałych”. 

Uwaga: Dotacje do budowy płyty obornikowej oraz zbiornika na gnojówkę naleŜy kodować kodem 
28-14-nn – Dotacje do budowy / remontu kapitalnego budynków i budowli gospodarstwa rolnego. 
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Uwaga: Rekompensaty za zrzeczenie się prawa do limitu produkcji mleka naleŜy kodować kodem  
29-61-nn natomiast rekompensaty za utratę prawa do uprawy buraka cukrowego kodem 29-62-nn. 
Kod rekompensaty za utratę prawa do uprawy buraka cukrowego obejmuje równieŜ płatności z tytułu 
pomocy restrukturyzacyjnej dla plantatorów buraków cukrowych i podmiotów świadczących usługi 
plantatorom buraków cukrowych, którzy zostali objęci wnioskami restrukturyzacyjnymi złoŜonymi przez 
producentów cukru. 

Wykaz 3 słuŜy do kodowania krótkoterminowych aktywów finansowych oraz udzielonych poŜyczek przez 
gospodarstwo rolne. 

Wykaz 4 słuŜy do kodowania poszczególnych zaciągniętych kredytów i poŜyczek przez gospodarstwo rolne, 
a takŜe spłat rodzinnych za przejęte gospodarstwo rolne. 

Uwaga: Kodami 41-12-nn, 41-22-nn, 41-32-nn, 41-42-nn, 41-52-nn naleŜy kodować kredyty 
zaciągnięte w celu zarówno zakupu jak i  budowy budynków i budowli. 

Wykaz 5 słuŜy do kodowania materiałów do działalności operacyjnej. 
Uwaga: Kodami z Wykazu 5 koduje się tylko materiały do produkcji nie wyprodukowane 
w gospodarstwie rolnym, np. wysłodki buraczane zakupione naleŜy kodować: 52-19-20 – suche, 52-32-00 
– mokre, natomiast wysłodki odebrane z cukrowni (ale nie kupione!) naleŜy kodować 64-24-00. 

Uwaga:  Zakupione/otrzymane w darze młóto browarniane naleŜy kodować kodem 52-32-00. 

Produkty otrzymane w ramach rozliczenia „barterowego” i bezpośrednio przekazane do gospodarstwa 
domowego naleŜy kodować w KsiąŜce 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 6 słuŜy do kodowania danych dotyczących powierzchni upraw, liczby zwierząt oraz produktów 
gospodarstwa rolnego. 

Uwaga: Od 2010 roku szczególną uwagę naleŜy zwrócić na kody z grupy 6 – „Uprawy; 
Zwierzęta; Produkty; Produkcja w toku”. Kody z tej grupy zostały zmodyfikowane aby 
uwzględnić brakujące informacje na temat tzw. OGA (ang. Other Gainful Activities) czyli działalności 
gospodarczych innych niŜ rolnicze, bezpośrednio związanych z gospodarstwem rolnym. 

Działalności bezpośrednio związane z gospodarstwem rolnym to działalności w ramach 
których wykorzystywane są albo zasoby gospodarstwa rolnego (ziemia, budynki, maszyny itp.) albo 
produkty tego gospodarstwa: 

- zmodyfikowano nazwę grupy kodów 66-7 na „Ryby i pozostałe akwakultury ogółem” oraz 
dodano nowy kod 66-79-00 „Pozostałe akwakultury (skorupiaki, mięczaki)”; 

- dodano nowy kod 68-29-00 „Pozostałe produkty przetworzone z własnego lasu”; 

- zmodyfikowano nazwę grupy kodów 69 na „Biopaliwa oraz produkty pochodzenia 
nierolniczego” oraz dodano nową podgrupę kodów 69-1 „Biopaliwa”  gdzie wyróŜniono 
biopaliwa stałe (kod 69-11-00), biopaliwa ciekłe (kod 69-12-00) oraz biopaliwa gazowe  
(kod 69-13-00). Uwaga: sprzedaŜ energii elektrycznej pochodzącej np. z siłowni wiatrowych 
naleŜy kodować kodem 82-10-00. 

Uwaga: Tym samym kodem kodować naleŜy zasiewy buraków cukrowych w KsiąŜce Obrotów i Zaszłości 
Tabela 3 „Uprawy w plonie głównym” i sprzedaŜ korzeni w Tabeli – „Wpływy” KWiW, kod: 61-31-00. 
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Zakup nasion w Tabeli – „Wydatki” KWiW naleŜy natomiast kodować 51-10-00 „Materiał siewny 
i rozmnoŜeniowy”. 

Uwaga: Rzepak energetyczny naleŜy kodować kodem 61-35-51. Natomiast pozostałe rośliny energetyczne 
kodem 61-35-59.  

Uwaga: Strusie naleŜy kodować kodem z grupy kodów pozostałego drobiu 66-69. 

Wykaz 7 słuŜy do kodowania usług i pracy ludzkiej stanowiącej koszt lub przychód, a takŜe do kodowania 
nakładów pracy własnej członków rodziny oraz stołowania i zamieszkiwania pracowników najemnych. 

Uwaga: Od 2010 roku szczególną uwagę naleŜy zwrócić na kody z grupy 7 – „Usługi; Praca 
własna; Praca najemna; Stołowanie; Zamieszkiwanie”. Kody z tej grupy zostały 
zmodyfikowane aby uwzględnić brakujące informacje na temat tzw. OGA czyli działalności 
gospodarczych innych niŜ rolnicze, bezpośrednio związanych z gospodarstwem rolnym: 

- dodano nową grupę kodów 71-8 „Pozostałe usługi, inne niŜ do działalności rolniczej, bezpośrednio 
związane z gospodarstwem”, gdzie wydzielono „Usługi magazynowe” kod 71-81-00 oraz „Pozostałe 
usługi, inne niŜ do działalności rolniczej, bezpośrednio związane z gospodarstwem” kod 71-89-00. 

Uwaga: Konieczne jest rozróŜnienie usług specjalistycznych i niespecjalistycznych w produkcji roślinnej 
i zwierzęcej. 

Wykaz 8 słuŜy do kodowania pozostałych przychodów i kosztów niematerialnych. 
Uwaga: Tym samym kodem kodować naleŜy zarówno ubezpieczenia jak i przyznane gospodarstwu 
odszkodowania z tytułu poniesionych strat. 

Uwaga: Spłata opłat leasingu operacyjnego kodowana jest kodem 87-31-nn, a opłaty operacyjne 
leasingu kapitałowego kodowane są kodem 87-32-nn. 

Uwaga: SprzedaŜ energii elektrycznej pochodzącej np. z siłowni wiatrowych naleŜy kodować kodem 
82-10-00. 

Wykaz 9 słuŜy tylko i wyłącznie do kodowania dwóch zdarzeń: składki KRUS oraz towarów i usług 
rozliczanych na zasadzie barteru z gospodarstwem domowym i działalnością pozarolniczą. 
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Zasady kodowania 
� Poprawność kodowania ksiąŜek rachunkowych zaleŜy od szczegółowości i precyzji opisu zdarzenia, proszę 
więc zwrócić uwagę na czytelność z jaką muszą być opisane zdarzenia. 

� Najpierw naleŜy okodować tabele w ksiąŜkach rachunkowych wpisując do odpowiedniej kolumny kod. 
Dopiero tak przygotowane dokumenty źródłowe moŜna wczytywać do pamięci komputera. 

� Zdarzenie naleŜy oznaczać kodem moŜliwie najlepiej oddającym jego treść. Jeśli nie ma kodu opisującego 
zdarzenie naleŜy uŜyć kod „pozostałe” z grupy najlepiej odpowiadającej treści zdarzenia. 

Przykłady: 

 

 

� Wyjątkiem od poprzedniej zasady są materiały, usługi oraz prace najemne dorywcze 
zakupione bądź otrzymane na potrzeby realizowanej inwestycji. W Tabeli – „Wydatki” KWiW 
oraz w KsiąŜce Obrotów i Zaszłości Tabeli 11 - „Nieodpłatne przekazania do gospodarstwa 
rolnego” naleŜy je kodować kodem prowadzonej inwestycji! 

np. 

 

1 2 3 
023 Pu st a k i  n a  k u r n i k  05- 10- 02 

Kod L.p. Wyszczególnienie 

 

 

1 2 3 
001  Spr zet  spor t owy d l a  t u r yst ów 55- 00- 00 

Kod L.p. Wyszczególnienie 

 

W tym wypadku najlepszym kodem jest 55-00-00 
„Pozostałe drobne narzędzia i przedmioty o małej 
wartości o charakterze ogólnogospodarczym”. 

 

W tym wypadku najlepszym kodem jest 
15-10-01 „Budynki”. 

 

1 2 
D om ek  l et n i sk owy d l a  t u r yst ów 15- 10- 01 

Rodzaj budynku Kod 
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� Jeśli kod kończy się literkami „nn”, oznacza to, Ŝe naleŜy zastąpić je kolejnym wolnym numerem porządkowym, 
w ramach tego samego rodzaju rejestrowanej zaszłości, oznaczającej dany obiekt w gospodarstwie. 

np. Kod: 16-30-nn oznacza ciągniki. Gospodarstwo rolne moŜe posiadać kilka ciągników, które naleŜy 
oznaczyć: 

NaleŜy pamiętać o konieczności logicznego i prostego nadawania nazw składnikom majątku gospodarstwa 
rolnego, mając na uwadze taki sposób, aby nazwę i oznaczenie kodowe moŜna było łatwo stosować we wszystkich 
innych miejscach gdzie wystąpi ten obiekt. Jeśli, np. ciągnik opisany jako Ursus został sprzedany to naleŜy zapisać to 
w Tabeli – „Wpływy” KWiW według wcześniej zastosowanego opisu z kodem 16-30-01. 

Oddzielnie kodujemy kaŜdy składnik majątku trwałego ze względu na konieczność indywidualnego 
amortyzowania poszczególnych środków trwałych. 

� Zakup ziemi wraz z rosnącą plantacją, lasem bądź budynkiem naleŜy zapisać w Tabeli – „Wydatki” KWiW 
w dwóch wierszach. Jako zakup samej ziemi pod lasem (11-21-00 „Grunty pod lasami”) oraz oddzielnie zakup 
drzewostanu (np. 13-11-02 „Sosna lub modrzew” w przypadku zakupu lasu sosnowego, który w gospodarstwie 
będzie „drugim” lasem sosnowym, opisanym w wyszczególnieniu jako np. „Las sosnowy za drogą”). 

� Zakup (lub sprzedaŜ) gruntów rolniczych nie oznaczonych rodzajem i klasą bonitacji w KsiąŜce Wpływów 
i Wydatków okodowany powinien być kodem 11-90-00 „Grunty niesklasyfikowane”. Następnie w KsiąŜce Obrotów 
i Zaszłości w Tabeli Pomocniczej A - „Zmiany w zasobach ziemi własnej” zakupiona (lub sprzedana) w ciągu roku 
ziemia powinna zostać rozpisana na poszczególne rodzaje i klasy bonitacji ziemi. JeŜeli nastąpił zakup (lub sprzedaŜ) 
gruntów oznaczonych co do rodzaju i klasy bonitacji, naleŜy uŜyć odpowiednich kodów z podgrupy I rzędu: 11 
„Grunty”. 

� Większość kodów moŜe być stosowana zarówno w Tabeli – „Wpływy” jak i w Tabeli – „Wydatki” KWiW.  

Przykład: 

Kod 87-21-00 „Czynsze za ziemię dzierŜawioną powyŜej 1 roku” moŜe być uŜyty w Tabeli – „Wpływy” kiedy 
ziemia zostanie oddzierŜawiona innym, a takŜe w Tabeli – „Wydatki”, kiedy zostanie dodzierŜawiona, powiększając 
w ten sposób zasoby ziemi uŜytkowanej w gospodarstwie rolnym.  

Uwaga: Opłatę podatku rolnego dotyczącego dodzierŜawionej ziemi naleŜy oznaczać kodami czynszów 
dzierŜawnych z podgrupy I rzędu: 87-1 „Czynsze dzierŜawne za uŜytkowanie do 1 roku” i/lub 87-2 
„Czynsze dzierŜawne za uŜytkowanie powyŜej 1 roku”. 

 

16-30-01 - pierwszy ciągnik, który pojawił się 
w SAiZ opisany jako Ursus, 

16-30-02 - drugi ciągnik, który pojawił się w SAiZ 
opisany jako Zetor 

 

1 2 
U r su s 16 - 30 - 0 1 

Zet or  16 - 30 - 0 2 

Kod Rodzaj środka transportowego 
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� W przypadku kodowania zmiany funkcji środka trwałego, remontów kapitalnych bądź środków trwałych 
w budowie naleŜy zachować właściwy tok postępowania zilustrowany przykładowym opisem zamieszczonym 
poniŜej: 

Stan: 

W gospodarstwie są dwa kurniki (15-10-01 oraz 15-10-02) i nie ma Ŝadnej owczarni. 

Przypadek 1 (przebudowa kurnika 15-10-01 na owczarnię) 

Koszty związane z przebudową kumulowane są w Tabeli 17 – „Środki Trwałe w Budowie: Inwestycje 
oraz Ulepszenia Budowlano-montaŜowe i Techniczne” KOiZ przy uŜyciu kodu 05-10-03 (końcówka kodu � kolejny 
wolny nr budynku w gospodarstwie). Po zakończeniu przebudowy w wykazie inwenturowym nowy środek trwały – 
owczarnia będzie oznaczona kodem 15-10-03. 

Przypadek 2 (remont kapitalny kurnika 15-10-02) 

Koszty związane z remontem kapitalnym kumulowane są przy uŜyciu kodu 05-10-02 (końcówka kodu jest 
identyczna z końcówką kodu środka trwałego). Po zakończeniu remontu kapitalnego w inwenturze kurnik będzie 
oznaczony tym samym kodem co przed remontem kapitalnym (15-10-02), zmieni się natomiast jego wartość bieŜąca 
(dodana zostanie wartość remontu kapitalnego), a takŜe przewidywana liczba lat dalszego uŜytkowania. 

Przypadek 3 (budowa nowego kurnika) 

Koszty związane z budową kumulowane są przy uŜyciu kodu 05-10-04 (końcówka kodu � kolejny wolny nr 
budynku w gospodarstwie). Po zakończeniu budowy w wykazie inwenturowym nowy kurnik będzie oznaczony 
kodem środka trwałego 15-10-04. 

Przykłady ilustruje fragment Tabeli 17 – „Środki Trwałe w Budowie: Inwestycje oraz Ulepszenia Budowlano-
montaŜowe i Techniczne”: 

 

 

 

L.p. 

Wartość Wartość Wartość 
[zł] [zł] [zł] 

1 2 3 4 5 6 7 14 15 

16 kod 

Ilość Ilość 

Kod środka trwałego po zakończeniu inwestycji 
15-10-03 15-10-02 15-10-04 

Wyszczególnienie Kod J.m. Ilość 

Kod środka trwałego podlegającego ulepszeniu lub zmianie funkcji: 15-10-01 15-10-02 

Kod inwestycji lub ulepszenia: 05-10-03 05-10-02 05-10-04 

Nazwa inwestycji lub ulepszenia: Kurnik -> owczarnia Remont kapitalny Budowa kurnika 

0 
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0000    ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE LUB REMONCIE KAPITALNYM; ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE LUB REMONCIE KAPITALNYM; ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE LUB REMONCIE KAPITALNYM; ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE LUB REMONCIE KAPITALNYM; 
MODERNIZACJEMODERNIZACJEMODERNIZACJEMODERNIZACJE        ����    
02 Nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich - nasadzenia nieplonujące; 

uprawy w cyklu długim  � 

02-1 Nasadzenia trwałe w sadach  � 

02-11-nn Drzewa owocowe miękiszowe - ziarnkowe  � 

02-12-nn Drzewa owocowe pestkowe  � 

02-13-nn Drzewa orzechowe  � 

02-14-nn Krzewy jagodowe  � 

02-15-nn Winorośl  � 

02-19-nn Pozostałe drzewa i krzewy owocowe  � 

02-2 Nasadzenia trwałe na plantacjach wieloletnich  � 

02-21-nn Truskawki  � 

02-23-nn Inne owocowe nasadzenia trwałe  � 

02-24-nn Nasadzenia trwałe warzywne  � 
(np. rabarbar, szparagi) 

02-25-nn Chmielniki  � 

02-26-nn Wiklina  � 

02-29-nn Pozostałe nasadzenia na plantacjach wieloletnich  � 
(np. zioła, rośliny ozdobne) 

02-30-nn Trwałe nasadzenia pod osłonami wysokimi  � 

02-4 Uprawy polowe - cykl długi  � 

02-41-nn Szkółki drzew i krzewów owocowych  � 

02-42-nn Szkółki drzew i krzewów ozdobnych  � 

02-43-nn Plantacje drzew i krzewów towarowych  � 
(np. choinki boŜonarodzeniowe) 

02-5 Uprawy pod osłonami wysokimi - cykl długi  � 

02-51-nn Szkółki drzew i krzewów owocowych  � 

02-52-nn Szkółki drzew i krzewów ozdobnych  � 

02-53-nn Plantacje drzew i krzewów towarowych  � 

03 Drzewostan leśny - koszty załoŜenia lasu  � 

03-1 Drzewostan leśny wg gatunku wiodącego - koszty załoŜenia lasu  � 

03-11-nn Sosna lub modrzew  � 

03-12-nn Jodła lub daglezja  � 

03-13-nn Świerk  � 

03-14-nn Buk lub klon lub wiąz lub jawor  � 

03-15-nn Dąb lub jesion  � 

03-16-nn Olcha lub lipa lub akacja lub topola  � 

03-17-nn Osika lub olsza szara  � 

03-18-nn Brzoza  � 

03-19-nn Grab  � 
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04 Melioracje szczegółowe  � 

04-1 Budowle i urządzenia wodno-melioracyjne melioracji szczegółowych  � 

04-11-nn DrenaŜe  � 

04-12-nn Rowy i kanały  � 

04-13-nn Przepusty i zastawki  � 

04-14-nn Trwałe urządzenia nawadniające  � 

04-19-nn Pozostałe urządzenia nawadniające lub odwadniające  � 

04-20-nn Budowle i urządzenia stawów rybnych  � 

05 Budynki i budowle  � 

05-10-nn Budynki  � 

05-20-nn Budowle  � 

06 Środki transportowe  � 

06-10-nn Samochody osobowe  � 

06-20-nn Samochody dostawcze i cięŜarowe  � 

06-30-nn Ciągniki  � 

06-90-nn Pozostałe środki transportowe  � 
(np. naczepy, przyczepy, cysterny, wózki akumulatorowe, tabor konny, pływający, latający) 

07 Maszyny, narzędzia i urządzenia techniczne; kotły i maszyny energetyczne  � 

07-10-nn Maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji roślinnej  � 
(takŜe urządzenia w przechowalniach płodów rolnych, zbiorcze opakowania) 

07-20-nn Maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji zwierzęcej  � 
(takŜe zbiorcze opakowania) 

07-30-nn Maszyny, narzędzia i urządzenia do gospodarki leśnej, agroturystyki i produkcji 
nierolniczej  � 

(takŜe zbiorcze opakowania) 

07-40-nn Maszyny, narzędzia i urządzenia zaplecza technicznego  � 
(np. spawarki, betoniarki, dystrybutory paliw) 

07-50-nn Kotły i maszyny energetyczne niesprzęŜone  � 
(np. silniki, agregaty prądotwórcze) 

08 Wartości niematerialne i prawne; rozliczenia międzyokresowe kosztów  � 

08-1 Wartości niematerialne i prawne  � 

08-11-nn Koszty prac rozwojowych  � 
(doskonalenie technologii) 

08-2 Rozliczenia międzyokresowe kosztów  � 

08-21-nn Rekultywacje gruntów własnych i zakładanie pasów ochronnych  � 

08-24-nn Zakładanie łąk i pastwisk trwałych  � 

08-29-nn Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów  � 

09-00-nn Niezakończone ulepszenia w obcych środkach trwałych  � 
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1111    ŚRODKI TRWAŁEŚRODKI TRWAŁEŚRODKI TRWAŁEŚRODKI TRWAŁE        ����    
11 Grunty  � 

11-1 Grunty uŜytkowane rolniczo - uŜytki rolne  � 

11-11 Grunty orne  � 

11-11-10 Grunty orne - I  � 
11-11-20 Grunty orne - II  � 
11-11-30 Grunty orne - IIIa  � 
11-11-40 Grunty orne - IIIb  � 
11-11-50 Grunty orne - IVa  � 
11-11-60 Grunty orne - IVb  � 
11-11-70 Grunty orne - V  � 
11-11-80 Grunty orne - VI  � 
11-11-90 Grunty orne - VIz  � 

11-12 Grunty pod sadami, szkółkami drzew i krzewów owocowych oraz winnicami  � 

11-12-10 Grunty pod sadami - I  � 
11-12-20 Grunty pod sadami - II  � 
11-12-30 Grunty pod sadami - IIIa  � 
11-12-40 Grunty pod sadami - IIIb  � 
11-12-50 Grunty pod sadami - IVa  � 
11-12-60 Grunty pod sadami - IVb  � 
11-12-70 Grunty pod sadami - V  � 
11-12-80 Grunty pod sadami - VI  � 
11-12-90 Grunty pod sadami - VIz  � 

11-13 UŜytki zielone (łąki + pastwiska)  � 

11-13-10 UŜytki zielone - I  � 
11-13-20 UŜytki zielone - II  � 
11-13-30 UŜytki zielone - III  � 
11-13-40 UŜytki zielone - IV  � 
11-13-50 UŜytki zielone - V  � 
11-13-60 UŜytki zielone - VI  � 
11-13-70 UŜytki zielone - VIz  � 

11-2 Grunty pod lasami i zadrzewieniami  � 

11-21-00 Grunty pod lasami  � 
(takŜe szkółki leśne) 

11-22-00 Grunty zadrzewione i zakrzewione  � 

11-30-00 Grunty pod stawami rybnymi  � 

11-40-00 Grunty pod jeziorami o wodach stojących nadającymi się do chowu, hodowli ryb  � 

11-50-00 Inne grunty gospodarstwa rolnego  � 

11-60-00 NieuŜytki  � 

11-70-00 Grunty pod zabudową mieszkalną i działalnością pozarolniczą itp.  � 

11-90-00 Grunty niesklasyfikowane  � 
(kod moŜe być uŜywany tylko w KsiąŜce Wpływów i Wydatków w Tabeli Wpływy i Tabeli Wydatki) 
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12 Nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich - plonujące  � 

12-1 Nasadzenia trwałe w sadach  � 

12-11-nn Drzewa owocowe miękiszowe - ziarnkowe  � 

12-12-nn Drzewa owocowe pestkowe  � 

12-13-nn Drzewa orzechowe  � 

12-14-nn Krzewy jagodowe  � 

12-15-nn Winorośl  � 

12-19-nn Pozostałe drzewa i krzewy owocowe  � 

12-2 Nasadzenia trwałe na plantacjach wieloletnich  � 

12-21-nn Truskawki  � 

12-23-nn Inne owocowe nasadzenia trwałe  � 

12-24-nn Nasadzenia trwałe warzywne  � 
(np. rabarbar, szparagi) 

12-25-nn Chmielniki  � 

12-26-nn Wiklina  � 

12-29-nn Pozostałe plantacje wieloletnie  � 
(np. zioła, rośliny ozdobne) 

12-30-nn Trwałe nasadzenia pod osłonami wysokimi  � 

13 Drzewostan leśny  � 

13-1 Drzewostan leśny wg gatunku wiodącego - koszty załoŜenia lasu  � 

13-11-nn Sosna lub modrzew  � 
13-12-nn Jodła lub daglezja  � 
13-13-nn Świerk  � 
13-14-nn Buk lub klon lub wiąz lub jawor  � 
13-15-nn Dąb lub jesion  � 
13-16-nn Olcha lub lipa lub akacja lub topola  � 
13-17-nn Osika lub olsza szara  � 
13-18-nn Brzoza  � 
13-19-nn Grab  � 

14 Melioracje szczegółowe  � 

14-1 Budowle i urządzenia wodno-melioracyjne melioracji szczegółowych  � 

14-11-nn DrenaŜe  � 
14-12-nn Rowy i kanały  � 
14-13-nn Przepusty i zastawki  � 
14-14-nn Trwałe urządzenia nawadniające  � 
14-19-nn Pozostałe urządzenia nawadniające lub odwadniające  � 

14-20-nn Budowle i urządzenia stawów rybnych  � 

15 Budynki i budowle  � 

15-10-nn Budynki  � 
15-20-nn Budowle  � 

16 Środki transportowe  � 

16-10-nn Samochody osobowe  � 
16-20-nn Samochody dostawcze i cięŜarowe  � 
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16-30-nn Ciągniki  � 
16-90-nn Pozostałe środki transportowe  � 

(np. naczepy, przyczepy, cysterny, wózki akumulatorowe, tabor konny, pływający, latający) 

17 Maszyny, narzędzia i urządzenia techniczne; kotły i maszyny energetyczne  � 

17-10-nn Maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji roślinnej  � 
(takŜe urządzenia w przechowalniach płodów rolnych, zbiorcze opakowania) 

17-20-nn Maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji zwierzęcej  � 
(takŜe zbiorcze opakowania) 

17-30-nn Maszyny, narzędzia i urządzenia do gospodarki leśnej, agroturystyki i produkcji nierolniczej  � 
(takŜe zbiorcze opakowania) 

17-40-nn Maszyny, narzędzia i urządzenia zaplecza technicznego  � 
(np. spawarki, betoniarki, dystrybutory paliw) 

17-50-nn Kotły i maszyny energetyczne niesprzęŜone  � 
(np. silniki, agregaty prądotwórcze) 

18 Wartości niematerialne i prawne; rozliczenia międzyokresowe kosztów; finansowy 
majątek trwały; limity produkcyjne  � 

18-1 Wartości niematerialne i prawne bez limitów produkcyjnych  � 

18-11-nn Koszty prac rozwojowych  � 
(doskonalenie technologii) 

18-12-nn Prawo wieczystego uŜytkowania nieruchomości  � 
(bez gruntów) 

18-13-nn Patenty, licencje i znaki firmowe  � 
18-14-nn Programy komputerowe  � 
18-15-nn Prawo wieczystego uŜytkowania gruntów  � 
18-19-nn Inne wartości niematerialne i prawne  � 

18-2 Rozliczenia międzyokresowe kosztów  � 

18-21-nn Koszty rekultywacji gruntów własnych i załoŜenia pasów ochronnych  � 
18-22-nn ObciąŜenia finansowe rozkładane na wiele lat  � 

(np. opłata na komitet wodociągowy, czynsze dzierŜawne opłacone z góry za wiele lat) 

18-24-nn Koszty poniesione na zakładanie łąk i pastwisk trwałych  � 
18-29-nn Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów  � 

18-3 Finansowy majątek trwały  � 
18-31-nn Udziały i akcje w obcych jednostkach posiadane przez gospodarstwo rolne  � 

(np. udziały w BS) 

18-39-nn Pozostałe składniki finansowego majątku trwałego posiadane przez gospodarstwo 
rolne  � 

(np. długoterminowe lokaty) 

18-4 Limity produkcyjne  � 
18-41-nn Limit produkcji mleka  � 
18-42-nn Limit produkcji buraków cukrowych  � 
18-43-nn Limit produkcji chmielu  � 
18-44-nn Limit produkcji tytoniu  � 
18-45-nn Limit produkcji skrobi ziemniaczanej  � 
18-49-nn Pozostałe limity produkcyjne  � 

19-00-nn Zakończone ulepszenia w obcych środkach trwałych  �  
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2222    DOTACJEDOTACJEDOTACJEDOTACJE,,,,  WSPARCIE  WSPARCIE  WSPARCIE  WSPARCIE I REKOMPENSATY I REKOMPENSATY I REKOMPENSATY I REKOMPENSATY        ����    
21 Jednolita płatność   � 

21-1 Jednolita płatność obszarowa (JPO)  � 

21-10-nn Jednolita płatność obszarowa  � 
22 Płatność uzupełniająca  � 

22-1 Płatność uzupełniająca (UPO) związana z produkcją roku bieŜącego    � 

22-11-nn Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw podstawowych   �    

(wykaz roślin objętych płatnością zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) 

22-12-nn Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw chmielu   � 

22-13-nn Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę 
uprawianych na trwałych uŜytkach zielonych (tzw. płatność zwierzęca)  � 

22-19-nn Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw pozostałych roślin   � 
22-2 Płatność uzupełniająca (UPO) niezwiązana z produkcją roku bieŜącego   � 

22-22-nn Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw chmielu niezwiązana z produkcją  � 

23 Wsparcie rolnośrodowiskowe  � 

23-1 Płatność rolnośrodowiskowa  � 

23-11-nn Dotacje do produkcji ekologicznej  � 

23-12-nn Dotacje do ochrony zagroŜonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na 
obszarach Natura 2000  � 

23-13-nn Zachowanie zagroŜonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie  � 

23-14-nn Zachowanie zagroŜonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie  � 

23-15-nn Rolnictwo zrównowaŜone  � 

23-16-nn Ekstensywne trwałe uŜytki zielone  � 

23-17-nn Dotacje do ochrony zagroŜonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych 
poza obszarami Natura 2000  � 

23-18-nn Ochrona gleb i wód  � 

23-19-nn Strefy buforowe  � 

25 Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania  � 

25-1 Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania  � 

25-11-nn Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania na obszarze nizinnym w strefie nizinnej I  � 

25-12-nn Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania na obszarze nizinnym w strefie nizinnej II  � 

25-13-nn Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania na obszarze ze specyficznymi utrudnieniami  � 

25-14-nn Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania na obszarze górskim  � 

25-19-nn Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania na pozostałych obszarach  � 

26 Dotacje związane i niezwiązane z produkcją roku bieŜącego  � 

26-1 Dotacje związane z produkcją roku bieŜącego  � 

26-11-nn Płatność do uprawy tytoniu związana z produkcją roku bieŜącego  � 
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26-12-nn  Płatność związana dla plantatorów ziemniaków skrobiowych  � 

26-14-nn  Płatność przejściowa z tytułu owoców miękkich  � 
(dotacje do malin) 

26-15-nn  Płatność przejściowa z tytułu owoców miękkich  � 
(dotacje do truskawek) 

26-16-nn  Płatność do uprawy rzepaku energetycznego  � 

26-17-nn  Płatność do uprawy pozostałych roślin energetycznych  � 

26-19-nn  Pozostałe dotacje związane z produkcją roku bieŜącego   � 
(np. uzyskiwane z ARR lub ARiMR, przy sprzedaŜy jałówek hodowlanych) 

26-2 Dotacje niezwiązane z produkcją roku bieŜącego  � 

26-21-nn Płatność do uprawy tytoniu niezwiązana z produkcją  � 

26-22-nn  Płatność niezwiązana – sektor skrobi ziemniaczanej  � 

26-23-nn  Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw   � 
(płatność do pomidorów) 

26-24-nn  Płatność cukrowa   � 

26-29-nn  Pozostałe dotacje niezwiązane z produkcją roku bieŜącego  � 

27 Dotacje do kosztów produkcji  � 

27-1 Dotacje do kosztów produkcji  � 

27-11-nn Dotacje do kosztów produkcji roślinnej  �  
(np. dotacje do zakupu materiału siewnego) 

27-12-nn Dotacje do kosztów produkcji zwierzęcej   � 
(np. dotacje do zakupu materiału hodowlanego, nasienia i zarodków) 

27-13-nn Dotacje z tytułu korzystania z usług doradczych   � 

27-14-nn Dotacje z tytułu uczestnictwa w systemach jakości Ŝywności  � 

27-15-nn Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej  � 

27-19-nn Dotacje do pozostałych kosztów produkcji  �  
(np.koszty transakcyjne) 

28 Dotacje do inwestycji i urządzenia gospodarstwa  � 

28-1 Dotacje do inwestycji i urządzenia gospodarstwa  � 

28-11-nn Dotacje do zakupu ziemi rolniczej  � 

28-12-nn Dotacje do załoŜenia upraw trwałych  � 

28-13-nn Dotacje do budowy/remontu kapitalnego melioracji szczegółowych  � 

28-14-nn  Dotacje do budowy/remontu kapitalnego budynków i budowli gospodarstwa 
rolnego  � 

28-15-nn Dotacje w ramach programu zwiększania lesistości kraju   � 
(zalesianie, np. koszty zakupu sadzonek) 

28-16-nn Dotacje w ramach programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”   � 

28-19-nn Dotacje do zakupu/remontu kapitalnego pojazdów, maszyn lub urządzeń   � 

29 Pozostałe dotacje, wsparcie i rekompensaty  � 

29-1 Pozostałe dotacje i wsparcie  � 

29-11-nn Wspieranie gospodarstw niskotowarowych  � 

29-12-nn Dotacje z tytułu klęsk Ŝywiołowych  � 
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29-13-nn Wsparcie towarowe z tytułu klęsk Ŝywiołowych  � 

29-14-nn Dotacje do zalesiania gruntów rolnych  � 
(premie: pielęgnacyjna oraz zalesieniowa) 

29-15-nn Dotacje do zalesiania gruntów innych niŜ rolne  � 
(premie: pielęgnacyjna oraz zalesieniowa) 

29-19-nn Pozostałe dotacje i wsparcie  � 

29-6 Rekompensaty  � 

29-61-nn Rekompensaty za zrzeczenie się prawa do limitu produkcji mleka  � 

29-62-nn Rekompensaty za utratę prawa do uprawy buraka cukrowego   � 

29-63-nn Rekompensaty za ograniczenie powierzchni uprawy tytoniu   � 

29-69-nn Pozostałe rekompensaty  � 
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3333    AKTYWA PIENIĘśNE; UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE ZE AKTYWA PIENIĘśNE; UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE ZE AKTYWA PIENIĘśNE; UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE ZE AKTYWA PIENIĘśNE; UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE ZE 
ŚRODKÓW GOSPODARSTWA ROLNEGOŚRODKÓW GOSPODARSTWA ROLNEGOŚRODKÓW GOSPODARSTWA ROLNEGOŚRODKÓW GOSPODARSTWA ROLNEGO        ����    
31 Aktywa pienięŜne  � 

31-10-00 Kasa gospodarstwa rolnego  � 
(gotówka) 

31-20-00 Rachunek bankowy bieŜący gospodarstwa rolnego  � 

31-30-nn Krótkoterminowe papiery wartościowe gospodarstwa rolnego  � 
(np. obligacje z terminem wykupu do 1 roku) 

31-90-nn Pozostałe środki pienięŜne gospodarstwa rolnego  � 
(np. weksle z terminem płatności do 1 roku, czeki i lokaty krótkoterminowe) 

32-00-nn Udzielone poŜyczki krótkoterminowe ze środków gospodarstwa rolnego  � 

33-00-nn Kaucje gwarancyjne, wadium  � 
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4444    KREDYTY, POśYCZKI I SPŁATY RODZINNEKREDYTY, POśYCZKI I SPŁATY RODZINNEKREDYTY, POśYCZKI I SPŁATY RODZINNEKREDYTY, POśYCZKI I SPŁATY RODZINNE        ����    
41 Kredyty i poŜyczki długoterminowe  � 

41-1 Komercyjne kredyty długoterminowe bankowe  � 

41-11-nn Komercyjne kredyty długoterminowe bankowe na zakup ziemi  � 

41-12-nn Komercyjne kredyty długoterminowe bankowe na zakup budynków i budowli  � 

41-19-nn Pozostałe komercyjne kredyty długoterminowe bankowe  � 

41-2 Komercyjne kredyty długoterminowe w innych instytucjach  � 

41-21-nn Komercyjne kredyty długoterminowe w innych instytucjach na zakup ziemi  � 

41-22-nn Komercyjne kredyty długoterminowe w innych instytucjach na zakup budynków i 
budowli  � 

41-29-nn Pozostałe komercyjne kredyty długoterminowe w innych instytucjach  � 

41-3 Prywatne poŜyczki długoterminowe  � 

41-31-nn Prywatne poŜyczki długoterminowe na zakup ziemi  � 

41-32-nn Prywatne poŜyczki długoterminowe na zakup budynków i budowli  � 

41-39-nn Pozostałe prywatne poŜyczki długoterminowe  � 

41-4 Preferencyjne kredyty długoterminowe bankowe  � 

41-41-nn Preferencyjne kredyty długoterminowe bankowe na zakup ziemi  � 

41-42-nn Preferencyjne kredyty długoterminowe bankowe na zakup budynków i budowli  � 

41-49-nn Pozostałe preferencyjne kredyty długoterminowe bankowe  � 
(np. na zakup i urządzenie gospodarstwa rolnego) 

41-5 Preferencyjne kredyty długoterminowe w innych instytucjach  � 

41-51-nn Preferencyjne kredyty długoterminowe w innych instytucjach na zakup ziemi  � 

41-52-nn Preferencyjne kredyty długoterminowe w innych instytucjach na zakup budynków i 
budowli  � 

41-59-nn Pozostałe preferencyjne kredyty długoterminowe w innych instytucjach  � 

42 Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe  � 

42-10-nn Komercyjne kredyty krótkoterminowe bankowe  � 

42-20-nn Komercyjne kredyty krótkoterminowe w innych instytucjach  � 

42-30-nn Prywatne poŜyczki krótkoterminowe  � 

42-40-nn Preferencyjne kredyty krótkoterminowe bankowe  � 

42-50-nn Preferencyjne kredyty krótkoterminowe w innych instytucjach  � 

45-00-00 Debet na rachunku bankowym bieŜącym  � 

46-00-nn Spłaty rodzinne obciąŜające gospodarstwo rolne  � 

 

 



WYKAZ 5 MATERIAŁY DO DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Strona 20  Instrukcja kodowania 

5555    MATERIAŁY DO DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJMATERIAŁY DO DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJMATERIAŁY DO DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJMATERIAŁY DO DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ        ����    
51 Materiały do produkcji roślinnej z zakupów lub nieodpłatnych przekazań  � 

51-10-00 Materiał siewny i rozmnoŜeniowy  � 
(np. nasiona, sadzeniaki, materiał szkółkarski, grzybnia) 

51-2 Nawozy mineralne  � 

51-21-00 Nawozy azotowe  � 

51-22-00 Nawozy fosforowe  � 

51-23-00 Nawozy potasowe  � 

51-24-00 Nawozy wieloskładnikowe  � 

51-25-00 Mikroelementy  � 

51-29-00 Pozostałe nawozy mineralne  � 
(np. siarczan magnezu) 

51-30-00 Nawozy wapniowe  � 

51-40-00 Nawozy organiczne i naturalne z zakupów lub nieodpłatnych przekazań  � 
(np. obornik, torf) 

51-50-00 Środki ochrony roślin  � 

51-60-00 Regulatory wzrostu  � 
(np. ukorzeniacze, substancje wzrostowe, antywylegacze) 

51-70-00 Defolianty  � 

51-90-00 Pozostałe materiały do produkcji roślinnej z zakupów lub nieodpłatnych przekazań 
mające charakter kosztów bezpośrednich  � 

(np. opakowania jednorazowe, sznurek do wspierania pędów, podłoŜa dla grzybów i roślin szklarniowych, 

komponenty i materiały do przerobu uszlachetniającego) 

52 Materiały do produkcji zwierzęcej z zakupów lub nieodpłatnych przekazań  � 

52-1 Pasze treściwe  � 

52-11 Ziarna i nasiona paszowe całe i rozdrobnione  � 

52-11-10 Ziarna paszowe całe i rozdrobnione ze zbóŜ  � 

52-11-20 Nasiona paszowe całe i rozdrobnione ze strączkowych  � 

52-11-90 Ziarna i nasiona paszowe całe i rozdrobnione z pozostałych roślin  � 

52-12 Mieszanki pełnoporcjowe i uzupełniające  � 

52-12-10 Mieszanki pełnoporcjowe i uzupełniające dla koni  � 
52-12-20 Mieszanki pełnoporcjowe i uzupełniające dla bydła  � 
52-12-30 Mieszanki pełnoporcjowe i uzupełniające dla owiec i kóz  � 
52-12-50 Mieszanki pełnoporcjowe i uzupełniające dla trzody chlewnej  � 
52-12-60 Mieszanki pełnoporcjowe i uzupełniające dla drobiu  � 
52-12-90 Mieszanki pełnoporcjowe i uzupełniające dla pozostałych zwierząt  � 

52-13 Koncentraty białkowe  � 

52-13-10 Koncentraty białkowe dla koni  � 
52-13-20 Koncentraty białkowe dla bydła  � 
52-13-30 Koncentraty białkowe dla owiec i kóz  � 
52-13-50 Koncentraty białkowe dla trzody chlewnej  � 
52-13-60 Koncentraty białkowe dla drobiu  � 
52-13-90 Koncentraty białkowe dla pozostałych zwierząt  � 
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52-19 Pozostałe pasze treściwe  � 

52-19-1 Pozostałe pasze treściwe - śruty poekstrakcyjne, makuchy  � 

52-19-11 Śruty poekstrakcyjne, makuchy z soi  � 

52-19-12 Śruty poekstrakcyjne, makuchy z rzepaku  � 

52-19-19 Śruty poekstrakcyjne, makuchy z pozostałych roślin  � 

52-19-20 Wysłodki suche  � 

52-19-90 Pozostałe pasze treściwe  � 
(np. otręby, mączki, susze z okopowych i zielonek, cukier dla pszczół) 

52-2 Pasze mineralne i dodatki paszowe  � 

52-21-00 Pasze mineralne  � 
(np. sól, kreda pastewna, mączki kostne) 

52-22-00 Specjalistyczne dodatki paszowe  � 
(np. stymulatory wzrostu, witaminowo - mineralno - antybiotykowe) 

52-3 Pasze objętościowe  � 

52-31-00 Suche  � 
(np. siana i słomy) 

52-32-00 Soczyste  � 
(np. ziemniaki paszowe surowe i kiszone, korzenie okopowych, wysłodki mokre, zielonki, kiszonki, 

sianokiszonki, młóto) 

52-33-00 Płynne  � 
(wywar, pulpa ziemniaczana itp.) 

52-4 Mleko, przetwory mleczne, mleko w proszku i preparaty mlekozastępcze  � 

52-41-00 Mleko i przetwory mleczne  � 

52-42-00 Mleko w proszku  � 

52-43-00 Preparaty mlekozastępcze  � 

52-50-00 Środki do konserwacji pasz  � 
(np. sól, kwas mlekowy, mocznik paszowy) 

52-60-00 Słomy i inne ścioły  � 

52-70-00 Lekarstwa i środki weterynaryjne  � 
(w tym nasienie do inseminacji) 

52-80-00 Środki czystości i dezynfekujące do produkcji zwierzęcej  � 

52-90 Pozostałe materiały do produkcji zwierzęcej z zakupów lub nieodpłatnych 
przekazań mające charakter kosztów bezpośrednich  � 

52-90-10 Jaja wylęgowe  � 

52-90-90 Inne materiały do produkcji zwierzęcej  � 
(np. opakowania jednorazowe, kółka nosowe, komponenty i materiały do przerobu uszlachetniającego) 

53 Materiały opałowe; materiały pędne; smary i oleje silnikowe; części zamienne; materiały 
eksploatacyjne  � 

53-1 Materiały opałowe  � 

53-11-00 Węgiel, miał, brykiety  � 

53-12-00 Drewno opałowe z zakupów lub nieodpłatnych przekazań  � 

53-13-00 Koks  � 
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53-14 Gaz opałowy  � 

53-14-10 Gaz opałowy przewodowy  � 

53-14-20 Gaz opałowy bezprzewodowy  � 

53-15-00 Olej opałowy  � 
(np. mazut) 

53-16-00 Torf opałowy obcy  � 

53-19-00 Inne materiały opałowe z zakupów lub nieodpłatnych przekazań  � 

53-2 Materiały pędne kupowane do baków pojazdów  � 

53-21-00 Benzyna  � 

53-22-00 Olej napędowy  � 

53-23-00 Gaz napędowy  � 

53-29-00 Inne materiały pędne  � 

53-3 Materiały pędne kupowane do duŜych zbiorników  � 
(np. beczek, cystern) 

53-31-00 Benzyna  � 

53-32-00 Olej napędowy  � 

53-39-00 Inne materiały pędne  � 

53-40-00 Części zamienne do remontów bieŜących, oleje silnikowe, materiały eksploatacyjne 
pojazdów mechanicznych, maszyn, narzędzi i urządzeń  � 

(np. filtry, smary) 

54-00-00 Materiały budowlane do remontów bieŜących  � 

55-00-00 Pozostałe materiały oraz drobne narzędzia i przedmioty o małej wartości o charakterze 
ogólnogospodarczym  � 

(np. łopaty, Ŝarówki, bańki do mleka, sprzęt agroturystyczny) 

56-00-00 Materiały do produkcji leśnej  � 
(nawozy, środki ochrony roślin, paliki itp.) 
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6666    UPRAWY; ZWIERZĘTA;UPRAWY; ZWIERZĘTA;UPRAWY; ZWIERZĘTA;UPRAWY; ZWIERZĘTA; PRODUKTY; PRODUKCJA W TOKU PRODUKTY; PRODUKCJA W TOKU PRODUKTY; PRODUKCJA W TOKU PRODUKTY; PRODUKCJA W TOKU        ����    
61 Uprawy; produkty roślinne rolnictwa; produkty ogrodnictwa  � 

61-1 ZboŜa na ziarno  � 

61-11-00 Pszenica twarda ha;kg;dt; � 

61-12 Pszenica zwyczajna ogółem  � 

61-12-10 Pszenica zwyczajna jara ha;kg;dt; � 

61-12-20 Pszenica zwyczajna ozima ha;kg;dt; � 

61-12-90 Pszenica zwyczajna ha;kg;dt; � 

61-13 śyto ogółem  � 

61-13-10 śyto jare ha;kg;dt; � 

61-13-20 śyto ozime ha;kg;dt; � 

61-13-90 śyto ha;kg;dt; � 

61-14 Jęczmień ogółem  � 

61-14-10 Jęczmień jary ha;kg;dt; � 

61-14-20 Jęczmień ozimy ha;kg;dt; � 

61-14-90 Jęczmień ha;kg;dt; � 

61-15-00 Owies ha;kg;dt; � 

61-16 PszenŜyto ogółem  � 

61-16-10 PszenŜyto jare ha;kg;dt; � 

61-16-20 PszenŜyto ozime ha;kg;dt; � 

61-16-90 PszenŜyto ha;kg;dt; � 

61-17 Mieszanki zboŜowe  � 

61-17-10 Mieszanki zboŜowe jare ha;kg;dt; � 

61-17-20 Mieszanki zboŜowe ozime ha;kg;dt; � 

61-17-90 Mieszanki zboŜowe ha;kg;dt; � 

61-18-00 Kukurydza (sucha i wilgotna) ha;kg;dt; � 

61-19 Pozostałe zboŜa  � 

61-19-10 Gryka ha;kg;dt; � 

61-19-20 Proso ha;kg;dt; � 

61-19-90 Pozostałe zboŜa ha;kg;dt; � 

61-2 Strączkowe na nasiona suche  � 

61-21 Strączkowe jadalne  � 

61-21-10 Groch konsumpcyjny ha;kg;dt; � 

61-21-20 Fasola ha;kg;dt; � 

61-21-30 Bób ha;kg;dt; � 

61-21-40 Soczewica ha;kg;dt; � 

61-21-50 Soja ha;kg;dt; � 

61-21-90 Pozostałe strączkowe jadalne ha;kg;dt; � 
(np. cieciorka) 
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61-22 Strączkowe pastewne  � 

61-22-10 Groch pastewny (peluszka) ha;kg;dt; � 

61-22-20 Bobik ha;kg;dt; � 

61-22-30 Łubin słodki ha;kg;dt; � 

61-22-4 Wyka ogółem  � 

61-22-41 Wyka jara ha;kg;dt; � 

61-22-42 Wyka ozima ha;kg;dt; � 

61-22-49 Wyka ha;kg;dt; � 

61-22-50 Seradela ha;kg;dt; � 

61-22-90 Pozostałe strączkowe pastewne ha;kg;dt; � 
(takŜe łubin gorzki i mieszanki strączkowe) 

61-23 Mieszanki strączkowych z innymi roślinami ogółem  � 

61-23-10 Mieszanki strączkowych z innymi roślinami jare ha;kg;dt; � 

61-23-20 Mieszanki strączkowych z innymi roślinami ozime ha;kg;dt; � 

61-23-90 Mieszanki strączkowych z innymi roślinami ha;kg;dt; � 

61-3 Rośliny przemysłowe  � 

61-31-00 Buraki cukrowe ha;kg;dt; � 

61-32-00 Cykoria przemysłowa ha;kg;dt; � 

61-33 Rośliny oleiste  � 

61-33-1 Rzepak i rzepik ogółem  � 

61-33-11 Rzepak i rzepik jary ha;kg;dt; � 

61-33-12 Rzepak i rzepik ozimy ha;kg;dt; � 

61-33-19 Rzepak i rzepik ha;kg;dt; � 

61-33-20 Słonecznik ha;kg;dt; � 

61-33-30 Len i lnianka ha;kg;dt; � 

61-33-90 Pozostałe rośliny oleiste ha;kg;dt; � 
(np. gorczyca, mak, krokosz, dynia) 

61-34 Rośliny włókniste (uprawa lub słoma)  � 

61-34-10 Len i lnianka ha;kg;dt; � 

61-34-20 Konopie ha;kg;dt; � 

61-34-90 Pozostałe rośliny włókniste ha;kg;dt; � 

61-35 Rośliny przemysłowe specjalne  � 

61-35-10 Tytoń ha;kg;dt; � 

61-35-20 Chmiel ha;kg;dt; � 

61-35-30 Rośliny zielarskie (lecznicze, przyprawowe, aromatyczne) ha;kg;dt; � 

61-35-40 Wiklina ha;kg;dt; � 

61-35-5 Rośliny energetyczne  � 

61-35-51 Rzepak energetyczny ha;kg;dt; � 

61-35-59 Pozostałe rośliny energetyczne ha;kg;dt; � 

61-35-90 Pozostałe rośliny przemysłowe specjalne ha;kg;dt; � 
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61-4 Ziemniaki  � 

61-41-00 Ziemniaki sadzeniaki (kwalifikowane) ha;kg;dt; � 

61-42-00 Ziemniaki jadalne ha;kg;dt; � 

61-43-00 Ziemniaki skrobiowe ha;kg;dt; � 

61-44-00 Ziemniaki pastewne ha;kg;dt; � 

61-49-00 Ziemniaki ogólnouŜytkowe ha;kg;dt; � 

61-5 Rośliny pastewne objętościowe na gruntach ornych  � 

61-51 Okopowe pastewne  � 

61-51-10 Buraki pastewne ha;kg;dt; � 
(takŜe półcukrowe) 

61-51-20 Brukiew pastewna ha;kg;dt; � 

61-51-30 Marchew pastewna ha;kg;dt; � 

61-51-40 Rzepa ha;kg;dt; � 

61-51-50 Topinambur ha;kg;dt; � 

61-51-60 Dynia pastewna ha;kg;dt; � 

61-51-70 Kapusta pastewna ha;kg;dt; � 

61-51-90 Pozostałe okopowe pastewne ha;kg;dt; � 

61-52-00 Kukurydza pastewna na zielonkę ha;kg;dt; � 

61-53-00 ZboŜa i mieszanki zbóŜ z innymi roślinami na zielonkę ha;kg;dt; � 

61-54-00 Trawy w uprawie polowej na zielonkę ha;kg;dt; � 
(tymczasowe) 

61-55-00 Strączkowe na zielonkę ha;kg;dt; � 

61-56-00 Motylkowe drobnonasienne na zielonkę ha;kg;dt; � 

61-59-00 Pozostałe polowe uprawy pastewne na zielonkę ha;kg;dt; � 
(np. facelia, perko, mieszanki wielogatunkowe) 

61-6 Rośliny pastewne objętościowe z uŜytków zielonych (uprawa lub zielonka)  � 

61-61-00 Rośliny pastewne objętościowe z łąk - zielonka ha;kg;dt; � 

61-62 Rośliny pastewne objętościowe z pastwisk  � 

61-62-10 Rośliny pastewne objętościowe z pastwisk pielęgnowanych ha;kg;dt; � 

61-62-20 Rośliny pastewne objętościowe z pastwisk niepielęgnowanych ha;kg;dt; � 

61-7 Warzywa  � 

61-71 Warzywa w uprawie polowej  � 

61-71-10 Pomidory ha;kg;dt; � 

61-71-20 Ogórki ha;kg;dt; � 

61-71-30 Kalafiory i brokuły ha;kg;dt; � 

61-71-40 Inne warzywa uprawiane dla owoców i kwiatów ha;kg;dt; � 

61-71-50 Kapusta ha;kg;dt; � 

61-71-60 Inne warzywa liściaste i łodygowe (bez kapusty) ha;kg;dt; � 

61-71-70 Cebula ha;kg;dt; � 

61-71-80 Inne warzywa korzeniowe i bulwiaste (bez cebuli) ha;kg;dt; � 

61-71-90 Warzywa strączkowe do zbioru na zielono ha;kg;dt; � 
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61-72 Warzywa pod osłonami wysokimi  � 

61-72-10 Pomidory m2;kg;dt; � 

61-72-20 Ogórki m2;kg;dt; � 

61-72-30 Kalafiory i brokuły m2;kg;dt; � 

61-72-40 Inne warzywa uprawiane dla owoców i kwiatów m2;kg;dt; � 

61-72-50 Kapusta m2;kg;dt; � 

61-72-60 Inne warzywa liściaste i łodygowe (bez kapusty) m2;kg;dt; � 

61-72-70 Cebula m2;kg;dt; � 

61-72-80 Inne warzywa korzeniowe i bulwiaste (bez cebuli) m2;kg;dt; � 

61-72-90 Warzywa strączkowe do zbioru na zielono m2;kg;dt; � 

61-73 Warzywa w ogrodach towarowych (w płodozmianie z warzywami)  � 

61-73-10 Pomidory m2;kg;dt; � 

61-73-20 Ogórki m2;kg;dt; � 

61-73-30 Kalafiory i brokuły m2;kg;dt; � 

61-73-40 Inne warzywa uprawiane dla owoców i kwiatów m2;kg;dt; � 

61-73-50 Kapusta m2;kg;dt; � 

61-73-60 Inne warzywa liściaste i łodygowe (bez kapusty) m2;kg;dt; � 

61-73-70 Cebula m2;kg;dt; � 

61-73-80 Inne warzywa korzeniowe i bulwiaste (bez cebuli) m2;kg;dt; � 

61-73-90 Warzywa strączkowe do zbioru na zielono m2;kg;dt; � 

61-8 Kwiaty i inne rośliny ozdobne  � 

61-81 Kwiaty i inne rośliny ozdobne w uprawie polowej  � 

61-81-10 Kwiaty cięte ha;szt � 

61-81-20 Kwiaty i inne rośliny ozdobne - całe rośliny (jednoroczne lub dwuletnie) ha;szt � 

61-81-30 Materiał rozmnoŜeniowy kwiatów ha;szt � 
(np. cebulki, łodygi podziemne, bulwy kwiatów) 

61-82 Kwiaty i inne rośliny ozdobne pod osłonami wysokimi  � 

61-82-10 Kwiaty cięte m2;szt � 

61-82-20 Kwiaty i inne rośliny ozdobne - całe rośliny (jednoroczne lub dwuletnie) m2;szt � 

61-82-30 Materiał rozmnoŜeniowy kwiatów m2;szt � 
(np. cebulki, łodygi podziemne, bulwy) 

61-9 Owoce  � 

61-91 Owoce w uprawie polowej  � 

61-91-10 Truskawki ha;kg;dt; � 

61-91-90 Pozostałe owoce ha;kg;dt; � 
(np. arbuzy, melony) 

61-92 Owoce w uprawie pod osłonami wysokimi  � 

61-92-10 Truskawki m2;kg;dt; � 

61-92-20 Winogrona ha;kg;dt; � 

61-92-90 Pozostałe owoce m2;kg;dt; � 
(np. arbuzy, melony) 
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61-93 Owoce z sadów  � 

61-93-1 Owoce miękiszowe - ziarnkowe  � 

61-93-11 Jabłka ha;kg;dt; � 

61-93-12 Gruszki ha;kg;dt; � 

61-93-19 Pozostałe owoce miękiszowe - ziarnkowe ha;kg;dt; � 
(np. pigwa) 

61-93-2 Owoce pestkowe  � 

61-93-21 Śliwki ha;kg;dt; � 

61-93-22 Wiśnie ha;kg;dt; � 

61-93-23 Czereśnie ha;kg;dt; � 

61-93-24 Brzoskwinie ha;kg;dt; � 

61-93-25 Morele ha;kg;dt; � 

61-93-26 Nektarynki ha;kg;dt; � 

61-93-29 Owoce pestkowe pozostałe ha;kg;dt; � 

61-93-3 Orzechy  � 

61-93-31 Orzechy włoskie ha;kg;dt; � 

61-93-32 Orzechy laskowe ha;kg;dt; � 

61-93-39 Orzechy pozostałe ha;kg;dt; � 

61-93-4 Owoce jagodowe  � 

61-93-41 Agrest ha;kg;dt; � 

61-93-42 Aronia ha;kg;dt; � 

61-93-43 Porzeczki czarne ha;kg;dt; � 

61-93-44 Porzeczki białe ha;kg;dt; � 

61-93-45 Porzeczki czerwone ha;kg;dt; � 

61-93-46 Maliny ogrodowe ha;kg;dt; � 

61-93-47 JeŜyny ha;kg;dt; � 

61-93-48 Borówki ha;kg;dt; � 

61-93-49 Pozostałe owoce jagodowe ha;kg;dt; � 
(np. Ŝurawina) 

61-93-50 Winogrona m2;kg;dt; � 

62 Plantacje nasienne  � 

62-10-00 Plantacje nasienne traw ha;kg;dt; � 

62-20-00 Plantacje nasienne motylkowych drobnonasiennych ha;kg;dt; � 

62-3 Plantacje nasienne roślin korzeniowych  � 

62-31-00 Uprawy pierwszoroczne - wysadki ha;kg;dt; � 

62-32-00 Uprawy drugoroczne - nasiona ha;kg;dt; � 

62-4 Uprawy nasienne i rozsadniki warzyw i kwiatów  � 

62-41 Uprawy nasienne i rozsadniki warzyw i kwiatów w uprawie polowej  � 

62-41-10 Uprawy nasienne i rozsadniki warzyw ha;kg;dt; � 

62-41-20 Plantacje nasienne i rozsadniki kwiatów ha;kg;dt; � 
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62-42 Uprawy nasienne i rozsadniki warzyw i kwiatów pod osłonami wysokimi  � 

62-42-10 Nasienniki i rozsadniki warzyw m2;kg;dt; � 

62-42-20 Nasienniki i rozsadniki kwiatów m2;kg;dt; � 

62-5 Inne uprawy nasienne  � 

62-51-00 Inne uprawy nasienne i rozsadniki w uprawie polowej ha;kg;dt; � 
(np. matecznik oraz produkty z matecznika - np. chmielu, róŜ, jabłoni) 

62-52-00 Inne uprawy nasienne i rozsadniki pod osłonami wysokimi m2;kg;dt; � 

62-90-00 Pozostałe plantacje nasienne ha;kg;dt; � 

63 Sadzonki ze szkółek  � 

63-10-00 Sadzonki ze szkółek polowych ha;szt � 

63-20-00 Sadzonki ze szkółek pod osłonami wysokimi ha;szt � 

64 Uprawy, produkty roślinne inne  � 

64-10-00 Grzyby uprawne (w tym produkcja grzybni) m2;kg;dt; � 

64-2 Produkty uboczne  � 

64-21-00 Słoma (bez słomy roślin włóknistych) ha;kg;dt; � 

64-22-00 Nasiona stanowiące produkt uboczny ha;kg;dt; � 
(np. nasiona z roślin włóknistych) 

64-24-00 Produkty uboczne przetwórstwa rolno-spoŜywczego uzyskane w ramach 
sprzedaŜy produktów rolnych kg;dt;t � 

(kod moŜe być uŜywany tylko w KsiąŜce Wpływów i Wydatków w Tabeli Wpływy lub KsiąŜce Obrotów i 

Zaszłości w Tabeli Nieodpłatne przekazania z gospodarstwa rolnego) 

64-29-00 Pozostałe produkty uboczne ha;kg;dt; � 
(np. liście buraczane) 

64-30-00 Nawozy zielone ha;kg;dt; � 

64-60-00 Ogródek gospodarstwa domowego - uprawa (kod uŜywany w Tabeli 3 i 4 KOiZ) ha;kg;dt; � 
(kod uŜywany tylko w KsiąŜce Obrotów i Zaszłości Tabele Uprawy – w plonie głównym i inne) 

64-90-00 Pozostałe uprawy, produkty roślinne róŜne ha;kg;dt; � 

65 Produkty pochodzenia roślinnego przetworzone w gospodarstwie rolnym  � 

65-10-00 Produkty uzyskane z przerobu uszlachetniającego  � 
(np. ogórki kwaszone, kapusta kwaszona, włókno z lnu) 

65-20-00 Siana  � 

65-30-00 Sianokiszonki  � 

65-4 Kiszonki  � 

65-41-00 Ziemniaki - kiszonka  � 
65-42-00 Kiszonka z kukurydzy CCM  � 
65-49-00 Pozostałe kiszonki  � 

65-50-00 Susze  � 

65-90-00 Pozostałe produkty pochodzenia roślinnego przetworzone w gospodarstwie rolnym  � 
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66 Zwierzęta Ŝywe  � 

66-1 Koniowate  � 

66-11 Konie gospodarstwa rolnego  � 

66-11-1 Konie 3-letnie i starsze  � 

66-11-11 Ogiery 3-letnie i starsze  � 
66-11-12 Klacze 3-letnie i starsze  � 
66-11-19 Pozostałe konie 3-letnie i starsze  � 

(wałachy) 

66-11-20 Konie od 2 do 3 lat  � 

66-11-60 Konie (młodzieŜ) od 6 mies. do 2 lat  � 

66-11-70 Konie (źrebięta) poniŜej 6 mies.  � 

66-19-00 Pozostałe koniowate  � 
(osły, muły, bez kucyków) 

66-2 Bydło  � 

66-21-00 Buhaje 2-letnie i starsze  � 

66-22 Krowy ogółem  � 

66-22-10 Krowy mleczne  � 

66-22-20 Krowy - mamki  � 

66-22-30 Wybrakowane krowy mleczne  � 

66-22-90 Pozostałe krowy  � 

66-23 Jałowizna ogółem 2-letnia i starsza  � 

66-23-1 Byki ogółem 2-letnie i starsze  � 

66-23-11 Byki do hodowli 2-letnie i starsze  � 
66-23-12 Byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze  � 

66-23-2 Jałówki ogółem 2-letnie i starsze  � 

66-23-21 Jałówki do hodowli 2-letnie i starsze  � 
66-23-22 Jałówki do opasu 2-letnie i starsze  � 

66-24 Jałowizna ogółem od 1 do 2 lat  � 

66-24-10 Byczki od 1 do 2 lat  � 
66-24-20 Jałówki od 1 do 2 lat  � 

66-26-00 Cielęta od 6 mies. do 1 roku  � 

66-27 Cielęta ogółem poniŜej 6 mies.  � 

66-27-10 Cielęta tuczone na białe mięso poniŜej 6 mies.  � 

66-27-90 Pozostałe cielęta poniŜej 6 mies.  � 

66-3 Owce  � 

66-31 Owce 1 roczne i starsze  � 

66-31-10 Tryki  � 
66-31-20 Matki owcze  � 
66-31-30 Jarlice 1 roczne i starsze  � 
66-31-90 Pozostałe owce 1 roczne i starsze  � 

(tryczki, skopy, skopki, wybrakowane matki owcze) 

66-36-00 MłodzieŜ owcza od 3 mies. do 1 roku  � 

66-37-00 Jagnięta do 3 mies.  � 
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66-4 Kozy  � 

66-41 Kozy 1 roczne i starsze  � 

66-41-10 Kozły  � 

66-41-20 Matki kozie  � 

66-41-30 Kózki 1 roczne i starsze  � 

66-41-90 Pozostałe kozy 1 roczne i starsze  � 
(koziołki, capy, wybrakowane matki kozie) 

66-46-00 MłodzieŜ kozia od 3 mies. do 1 roku  � 

66-47-00 Koźlęta do 3 mies.  � 

66-5 Trzoda chlewna  � 

66-51-00 Knury  � 

66-52-00 Maciory  � 

66-53-00 Wybrakowane knury i maciory  � 

66-54 Trzoda chlewna do hodowli o wadze 50 kg i więcej  � 

66-54-10 Knurki do hodowli o wadze 50 kg i więcej  � 

66-54-20 Loszki do hodowli o wadze 50 kg i więcej  � 

66-55-00 Tuczniki o wadze 50 kg i więcej  � 
(takŜe wybrakowane knurki i loszki) 

66-56 Warchlaki o wadze od 20 do 50 kg  � 

66-56-10 Warchlaki o wadze od 20 do 50 kg do hodowli  � 

66-56-20 Warchlaki o wadze od 20 do 50 kg do tuczu  � 

66-57-00 Prosięta o wadze poniŜej 20 kg  � 

66-6 Drób  � 

66-61 Kury ogółem  � 

66-61-2 Kury  � 

66-61-21 Kury nioski  � 

66-61-23 Wybrakowane kury nioski  � 

66-61-29 Koguty i pozostałe kury  � 

66-61-40 Kurki na nioski 2 tyg. i starsze  � 

66-61-50 Brojlery kurze 2 tyg. i starsze  � 

66-61-70 Pisklęta kurze poniŜej 2 tyg.  � 

66-62 Gęsi ogółem  � 

66-62-10 Gęsi dorosłe  � 

66-62-60 Gęsi młode  � 

66-62-70 Pisklęta gęsie poniŜej 2 tyg.  � 

66-63 Kaczki ogółem  � 

66-63-10 Kaczki dorosłe  � 

66-63-60 Kaczki młode  � 

66-63-70 Pisklęta kacze poniŜej 2 tyg.  � 
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66-64 Indyki ogółem  � 

66-64-10 Indyki dorosłe  � 

66-64-60 Indyki młode  � 

66-64-70 Pisklęta indycze poniŜej 2 tyg.  � 

66-69 Pozostały drób ogółem  � 

66-69-10 Pozostały drób dorosły  � 

66-69-60 Pozostały drób młody  � 

66-69-70 Pisklęta pozostałego drobiu poniŜej 2 tyg.  � 

66-7 Ryby i pozostałe akwakultury ogółem  � 

66-71-00 Ryby - dorosłe  � 

66-72-00 Kroczki  � 

66-77-00 Narybek  � 

66-79-00 Pozostałe akwakultury  � 
(skorupaki, mięczaki) 

66-8 Zwierzęta futerkowe  � 

66-81 Króliki ogółem  � 

66-81-1 Króliki dorosłe 5 mies. i starsze  � 

66-81-12 Króliki samice  � 

66-81-19 Króliki dorosłe pozostałe  � 

66-81-70 Króliki młode  � 

66-82 Lisy ogółem  � 

66-82-1 Lisy dorosłe 8 mies. i starsze  � 

66-82-12 Lisy samice  � 

66-82-19 Lisy dorosłe pozostałe  � 

66-82-70 Lisy młode  � 

66-83 Nutrie ogółem  � 

66-83-1 Nutrie dorosłe 8 mies. i starsze  � 

66-83-12 Nutrie samice  � 

66-83-19 Nutrie dorosłe pozostałe  � 

66-83-70 Nutrie młode  � 

66-84 Norki ogółem  � 

66-84-1 Norki dorosłe 8 mies. i starsze  � 

66-84-12 Norki samice  � 

66-84-19 Norki dorosłe pozostałe  � 

66-84-70 Norki młode  � 

66-89 Pozostałe futerkowe ogółem  � 
(np. szynszyle, jenoty) 

66-89-1 Pozostałe futerkowe - dorosłe  � 

66-89-12 Pozostałe futerkowe - samice  � 

66-89-19 Pozostałe futerkowe - dorosłe pozostałe  � 

66-89-70 Pozostałe futerkowe - młode  � 
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66-9 Pozostałe zwierzęta ogółem  � 

66-91-00 Pszczoły - pnie  � 
(takŜe matki pszczele) 

66-99 Pozostałe zwierzęta ogółem  � 
(np. kucyki,  daniele, jedwabniki, gołębie, ptaki łowne w chowie fermowym) 

66-99-10 Pozostałe zwierzęta dorosłe  � 

66-99-70 Pozostałe zwierzęta młodzieŜ  � 

67 Produkty pochodzenia zwierzęcego  � 

67-1 Mleko i produkty mleczne  � 

67-11 Mleko surowe pełne  � 

67-11-20 Mleko krowie  � 

67-11-30 Mleko owcze  � 

67-11-40 Mleko kozie  � 

67-11-90 Mleko pozostałych zwierząt  � 

67-12 Produkty uzyskane z przerobu uszlachetniającego mleka  � 

67-12-20 Produkty z mleka krowiego  � 

67-12-30 Produkty z mleka owczego  � 

67-12-40 Produkty z mleka koziego  � 

67-12-90 Produkty z mleka pozostałych zwierząt  � 

67-2 Jaja  � 

67-21 Jaja wylęgowe  � 

67-21-10 Jaja kurze  � 

67-21-90 Jaja pozostałe  � 

67-22 Jaja konsumpcyjne  � 

67-22-10 Jaja kurze  � 

67-22-90 Jaja pozostałe  � 

67-3 Wełna surowa i przetworzona  � 

67-31-00 Wełna surowa i przetworzona owcza  � 

67-39-00 Wełna surowa i przetworzona z pozostałych zwierząt  � 

67-4 Produkty pszczelarskie  � 

67-41-00 Miód pszczeli  � 

67-49-00 Pozostałe produkty pszczelarskie  � 

67-50-00 Skóry  � 

67-60-00 Pierze  � 

67-9 Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego  � 

67-91-00 Obornik  � 

67-92-00 Gnojówka  � 

67-93-00 Gnojowica  � 

67-99-00 Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego  � 
(np. kokony jedwabników, humus) 
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68 Produkty surowe i przetworzone z własnego lasu  � 

68-1 Produkty surowe z własnego lasu  � 

68-11-00 Drewno surowe - ścięte bale  � 

68-12-00 Drewno opałowe  � 

68-13-00 Sadzonki z własnych szkółek leśnych  � 

68-19-00 Pozostałe produkty z własnego lasu  � 

68-2 Produkty przetworzone z własnego lasu  � 

68-21-00 Drewno budowlane  � 

68-29-00 Pozostałe produkty przetworzone z własnego lasu  � 

69 Biopaliwa oraz produkty pochodzenia nierolniczego  � 

69-1 Biopaliwa  � 

69-11-00 Biopaliwa stałe  � 

69-12-00 Biopaliwa ciekłe  � 

69-13-00 Biopaliwa gazowe  � 

69-2 Produkty pochodzenia nierolniczego  � 

69-21-00 Kopaliny własne  � 

69-29-00 Pozostałe produkty pochodzenia nierolniczego  � 
(np. ziemia ogrodnicza)
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7777    USŁUGI; PRACA WŁASNA; PRACA NAJEMNA; STOŁOWANIE; ZAMIESZKIWANIEUSŁUGI; PRACA WŁASNA; PRACA NAJEMNA; STOŁOWANIE; ZAMIESZKIWANIEUSŁUGI; PRACA WŁASNA; PRACA NAJEMNA; STOŁOWANIE; ZAMIESZKIWANIEUSŁUGI; PRACA WŁASNA; PRACA NAJEMNA; STOŁOWANIE; ZAMIESZKIWANIE        ����    
71 Usługi  � 

71-1 Usługi do produkcji roślinnej  � 

71-11-00 Usługi specjalistyczne do produkcji roślinnej  � 
(np. analiza jakości gleb, produktu; czyszczenie, sortowanie, pakowanie, ocena i selekcja plantacji, przerób 

uszlachetniający, koszty kontroli w gospodarstwach ekologicznych) 

71-19-00 Pozostałe usługi do produkcji roślinnej  � 
(mechanizacyjne) 

71-2 Usługi do produkcji zwierzęcej  � 

71-21 Usługi specjalistyczne do produkcji zwierzęcej  � 

71-21-1 Usługowy odchów zwierząt  � 

71-21-11 Usługowy odchów bydła  � 

71-21-12 Usługowy odchów owiec / kóz  � 

71-21-13 Usługowy odchów trzody chlewnej  � 

71-21-14 Usługowy odchów drobiu  � 

71-21-19 Usługowy odchów pozostałych zwierząt  � 

71-21-90 Inne usługi specjalistyczne do produkcji zwierzęcej  � 
(kontrola uŜytkowości mlecznej, klasyfikacja zwierząt, czyszczenie, sortowanie, pakowanie, dezynfekcja) 

71-22-00 Usługi weterynaryjne  � 
(inseminacja, kastracja itd.) 

71-29-00 Pozostałe usługi do produkcji zwierzęcej  � 
(np. śrutowanie, parowanie ziemniaków) 

71-3 Usługi do produkcji leśnej  � 

71-39-00 Usługi do produkcji leśnej  � 

71-4 Usługi do produkcji nierolniczej  � 

71-49-00 Usługi do produkcji nierolniczej  � 

71-5 Usługi remontowe  � 

71-51-00 Usługi do remontów bieŜących budynków, budowli i melioracji  � 

71-52-00 Usługi do remontów bieŜących środków transportowych i maszyn  � 
(takŜe przeglądy techniczne itp.) 

71-60-00 Usługi agroturystyczne  � 
(np. wynajem koni pod siodło, kulig) 

71-7 Usługi transportowe  � 

71-71-00 Usługi transportowe samochodami osobowymi  � 

71-79-00 Usługi transportowe pozostałymi pojazdami mechanicznymi  � 

71-8 Pozostałe usługi, inne niŜ do działalności rolniczej, bezpośrednio związane z 
gospodarstwem  � 

71-81-00 Usługi magazynowe  � 
(np. wykorzystanie budynków gospodarczych do przechowywania przyczep kempingowych, łodzi) 

71-89-00 Pozostałe usługi, inne niŜ do działalności rolniczej, bezpośrednio związane z 
gospodarstwem  � 

71-90-00 Pozostałe usługi do dział. operacyjnej (ogólnogospodarczej)  � 
(np. konserwacja ogrodzenia) 
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72-00-00 Praca własna (członków rodziny)  � 

73 Praca stałych pracowników najemnych  � 

73-00-01 Najemny zarządca  � 
(takŜe wynagrodzenie, ZUS i zaliczka podatku dochodowego) 

73-00-09 Inni stali pracownicy najemni  � 
(takŜe wynagrodzenie, ZUS i zaliczka podatku dochodowego) 

74-00-00 Praca dorywczych pracowników najemnych do działalności operacyjnej  � 

75-00-00 Praca z przekazania i darowana do działalności operacyjnej  � 

76 Stołowanie  � 

76-00-01 Stołowanie pracowników najemnych stałych  � 

76-00-02 Stołowanie pracowników najemnych dorywczych  � 

76-00-03 Stołowanie pracowników nieodpłatnych  � 

77 Zamieszkiwanie  � 

77-00-01 Zamieszkiwanie pracowników najemnych stałych  � 

77-00-02 Zamieszkiwanie pracowników najemnych dorywczych  � 

77-00-03 Zamieszkiwanie pracowników nieodpłatnych  � 
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8888    POZOSTAŁE POZOSTAŁE POZOSTAŁE POZOSTAŁE KOSZTY I KOSZTY I KOSZTY I KOSZTY I PRZYCHODY (NIEMATERIALNE)PRZYCHODY (NIEMATERIALNE)PRZYCHODY (NIEMATERIALNE)PRZYCHODY (NIEMATERIALNE)        ����    
81 Podatki  � 

81-10-00 Podatek rolny  � 

81-20-00 Podatek leśny  � 

81-30-00 Podatek od działów specjalnych  � 

81-40-00 Podatek drogowy  � 

81-50-00 Podatek od nieruchomości  � 

81-60-00 Podatek od budynków gospodarczych  � 

81-80-00 Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym  � 
(podatek VAT wpłacany do lub otrzymywany z Urzędu Skarbowego) 

81-90-00 Pozostałe podatki  � 
(np. podatek od uzyskanych odsetek, VAT od naleŜnych wysłodków) 

82 Opłaty  � 

82-10-00 Opłata za energię elektryczną  � 

82-20-00 Opłata za wodę  � 

82-30-00 Opłata za podgrzanie wody  � 

82-40-00 Opłata za centralne ogrzewanie  � 

82-50-00 Opłata za kanalizację lub wywóz szamba  � 

82-60-00 Opłata za wywóz nieczystości stałych  � 

82-70-00 Opłata za telefon  � 

82-8 Koszty sprzedaŜy  � 

82-81-00 Koszty sprzedaŜy produkcji roślinnej  � 

82-82-00 Koszty sprzedaŜy produkcji zwierzęcej  � 

82-89-00 Pozostałe koszty sprzedaŜy  � 
(np. koszty sprzedaŜy majątku trwałego) 

82-90-00 Pozostałe opłaty  � 
(np. opłaty skarbowe, gminne, składki plantatorskie i hodowców zwierząt) 

83 Ubezpieczenia / odszkodowania  � 

83-10-00 Ubezpieczenie budynków  � 

83-2 Ubezpieczenie ryzyka prowadzenia działalności  � 

83-21-00 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa 
rolnego  � 

83-22-00 Ubezpieczenie mienia ruchomego  � 
(takŜe AC, ale nie budynków) 

83-23-00 Ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC)  � 

83-24 Ubezpieczenie konkretnych upraw i zwierząt  � 

83-24-10 Ubezpieczenie konkretnych upraw  � 

83-24-20 Ubezpieczenie konkretnych zwierząt  � 

83-25-00 Ubezpieczenie ogólnoprodukcyjne  � 
(np. upraw od gradobicia, zwierząt od padnięcia) 

83-26-00 Ubezpieczenie lasu  � 
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83-29-00 Pozostałe ubezpieczenia  � 
(np. pakietowe, kompleksowe) 

85 Odsetki, obsługa bankowa, dywidendy  � 

85-1 Odsetki i prowizje od kredytów / poŜyczek  � 

85-11-00 Odsetki i prowizje od kredytów / poŜyczek na zakup ziemi  � 

85-12-00 Odsetki i prowizje od kredytów / poŜyczek na zakup budynków  � 

85-19-00 Pozostałe odsetki i prowizje od kredytów / poŜyczek  � 

85-20-00 Odsetki od zobowiązań za środki do produkcji / odsetki od naleŜności za 
dostarczone produkty  � 

85-30-00 Opłata za obsługę rachunku bankowego / otrzymane odsetki od rachunku 
bankowego i lokat  � 

85-40-00 Otrzymane dywidendy od akcji obcych jednostek posiadanych przez gospodarstwo 
rolne  � 

86 Kary umowne i odsetki karne - zapłacone / otrzymane  � 

86-10-00 Kary umowne za zwłokę w realizacji umów  � 

86-20-00 Odsetki karne w rozliczeniach z budŜetem  � 

87 Czynsze dzierŜawne; opłaty leasingowe  � 

87-1 Czynsze dzierŜawne za uŜytkowanie do 1 roku  � 

87-11 Czynsze dzierŜawne za ziemię uŜytkowaną do 1 roku  � 

87-11-10 Czynsze za powierzchnię paszową dla koni dzierŜawioną do 1 roku  � 

87-11-20 Czynsze za powierzchnię paszową dla bydła dzierŜawioną do 1 roku  � 

87-11-30 Czynsze za powierzchnię paszową dla owiec, kóz dzierŜawioną do 1 roku  � 

87-11-50 Czynsze za powierzchnię paszową dla trzody chlewnej dzierŜawioną do 1 
roku  � 

87-11-60 Czynsze za powierzchnię paszową dla drobiu dzierŜawioną do 1 roku  � 

87-11-70 Czynsze za powierzchnię paszową dla pozostałych zwierząt dzierŜawioną 
do 1 roku  � 

87-11-80 Czynsze za ziemię dla roślin towarowych dzierŜawioną do 1 roku  � 
(kod uŜywany takŜe w przypadku oddzierŜawy ziemi) 

87-12 Czynsze za budynki i budowle dzierŜawione do 1 roku  � 

87-12-10 Czynsze za budynki i budowle produkcji roślinnej dzierŜawione do 1 roku  � 

87-12-20 Czynsze za budynki i budowle produkcji zwierzęcej dzierŜawione do 1 roku  � 

87-12-30 Czynsze za budynki i budowle produkcji leśnej dzierŜawione do 1 roku  � 

87-12-40 Czynsze za pozostałe budynki i budowle dzierŜawione do 1 roku  � 

87-2 Czynsze dzierŜawne za uŜytkowanie powyŜej 1 roku - zapłacone / otrzymane  � 

87-21-00 Czynsze za ziemię dzierŜawioną powyŜej 1 roku  � 

87-22-00 Czynsze za budynki i budowle dzierŜawione powyŜej 1 roku  � 

87-23-00 Czynsze za całe gospodarstwo dzierŜawione powyŜej 1 roku  � 

87-3 Opłaty z tytułu leasingu  � 

87-31-nn Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego  � 

87-32-nn Opłaty operacyjne z tytułu leasingu kapitałowego  � 
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87-4 Czynsz dzierŜawny za prawo do limitów produkcyjnych  � 

87-41-nn Czynsz dzierŜawny za prawo do limitu produkcyjnego mleka  � 

87-42-nn Czynsz dzierŜawny za prawo do limitu produkcyjnego buraków cukrowych  � 

87-43-nn Czynsz dzierŜawny za prawo do limitu produkcyjnego chmielu  � 

87-44-nn Czynsz dzierŜawny za prawo do limitu produkcyjnego tytoniu  � 

87-45-nn Czynsz dzierŜawny za prawo do limitu produkcyjnego skrobi ziemniaczanej  � 

87-49-nn Czynsz dzierŜawny za prawo do pozostałych limitów produkcyjnych  � 

88-00-00 SprzedaŜ / zakup upraw "na pniu"  � 

89-00-00 Pozostałe przychody i koszty (niematerialne)  � 
(np. odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta leśne) 
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9999    WYBRANE WYDATKI NA CELE PRYWATNE RODZINY ROLNIKAWYBRANE WYDATKI NA CELE PRYWATNE RODZINY ROLNIKAWYBRANE WYDATKI NA CELE PRYWATNE RODZINY ROLNIKAWYBRANE WYDATKI NA CELE PRYWATNE RODZINY ROLNIKA        ����    
95-1 Składka KRUS  � 

95-11-00 Składka KRUS  � 

95-13-00 Odsetki za zwłokę w opłatach składek KRUS  � 

95-99-99 Towary i usługi rozliczone w ramach barteru do gospodarstwa domowego 
i działalności pozarolniczej  � 

(kod uŜywany tylko w KsiąŜce Wpływów i Wydatków w Tabeli Wydatki) 

 

 

 
 



NOTATKI


