Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach
w latach 2020 i 2021
I.

Spis Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego
Brak zmian.

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

INFORMACJE OGÓLNE

W części tabeli „Kategoria gospodarstwa” zamieszczono dodatkowe punkty (1.6.1.1, 1.6.1.2,
1.6.1.3) dotyczące przychodów ze sprzedaży produktów rolniczych. W części tabeli
„Informacje różne” wprowadzono punkty 3.15, 3.15.1, 3.15.2, 3.15.3 dotyczące produkcji
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i jej ilości. Dodano nowy przypis e) dotyczący
sprzedaży bezpośredniej oraz zmieniono treść przypisu f) - wymieniono przykładowe
działalności zaliczane do OGA. Dodano przypis ł) dotyczący kodów działalności prosumenckiej
gospodarstwa rolnego.

Tabela 13

PRODUKCJA ROŚLINNA w TOKU – CYKL DŁUGI (szkółki drzew

owocowych, ozdobnych, iglaki na choinki)
Usunięto wiersz ‘Razem koszty z pozycji (20 = 1 + …+ 13 + 15 + 16)’.

Tabela 16

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE: DRZEWOSTAN LEŚNY, SADY

i PLANTACJE WIELOLETNIE
W główce tabeli w wierszu dot. Powierzchni dodano wiersz dot. ‘Nawadniania’ (kody podane
w przypisie b). Z tego powodu nastąpiło przesunięcie w numeracji pozostałych przypisów.
Usunięto wiersze ‘Konie 66-11-19’ i ‘Razem koszty z pozycji (21 = 5 + … + 16)’.

Tabela 17

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE: POZOSTAŁE

Usunięto wiersze ‘Konie 66-11-19’ i ‘Razem koszty z pozycji (21 = 5 + … + 16)’.
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Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów
W części opisowej w zasadach szczegółowych Wykazu 2:
- dodano ‘płatności ONW’ w treści ‘do kodowania „zaliczek” na poczet płatności
bezpośrednich oraz płatności ONW za dany rok obrachunkowy należy stosować kod
tymczasowy 20-00-10’;
- usunięto - ‘płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno i płatność do
powierzchni upraw roślin pastewnych należy kodować 21-41-nn. Następnie w celu
uszczegółowienia należy użyć dodatkowych kodów, tj.: — Kod 1 — dotacja do roślin
strączkowych przeznaczonych na ziarno; — Kod 2 — dotacja do upraw paszowych’.
W części opisowej w zasadach szczegółowych Wykazu 6:
- dodano - ‘sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej np. z siłowni wiatrowych, fotowoltaiki
należy kodować 69-14-00 ‘Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych’’.
W części opisowej w zasadach szczegółowych Wykazu 8:
- usunięto - ‘sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej np. z siłowni wiatrowych należy
kodować kodem 82-10-00’.

WYKAZY KODÓW
Wykaz 0
Rok
2020
Brak

07-60-nn

2021
Urządzenia do produkcji energii
elektrycznej ze źródeł
odnawialnych (np. panele
fotowoltaiczne, turbiny
wiatrowe)

Wykaz 1
Rok
2020
Brak

18-42-nn
18-43-nn

17-60-nn

Limit produkcji buraków
cukrowych
Limit produkcji chmielu

Brak
Brak
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Urządzenia do produkcji energii
elektrycznej ze źródeł
odnawialnych (np. panele
fotowoltaiczne, turbiny
wiatrowe)
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Wykaz 2
- dodano

przypis

numer

2

(dotyczący

‘21-41-nn

Płatność

do

roślin:

strączkowych na ziarno / pastewnych’) – ‘W celu uszczegółowienia informacji należy
użyć dodatkowych kodów, tj.:
Kod 1 — do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno
Kod 2 — do upraw paszowych’;
- dodano przypis numer 3 (dotyczący ‘24 Płatności PROW /z PROW 2014-2020)
– ‘Dla dotacji inwestycyjnych z PROW 2014-2020 należy dodatkowo określić kod grupy
środków trwałych, która została sfinansowana 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
Kod 9 — pozostałe środki trwałe’;
- dodano przypis numer 4 (dotyczący ‘27-31-nn Dotacje do zakupu materiału
hodowlanego’) – ‘Dla dotacji do zakupu materiału hodowlanego w produkcji zwierzęcej
należy zapisać 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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Rok
21-45-nn
Brak
29-31-nn

2020
Płatność do owoców miękkich

21-45-nn
24-91-nn
29-31-nn

Dotacje z tytułu klęsk
żywiołowych

2021
Płatność do truskawek
Dobrostan zwierząt /M14
Dotacje z tytułu klęsk
żywiołowych
(np. gradu, huraganu, wymarznięć,
deszczu nawalnego lub suszy)

Wykaz 5

57-30-00

Rok
2020
Materiały mające charakter 57-30-00
kosztów bezpośrednich do
wykorzystania w produkcji
leśnej i przetwórstwie
drewna
(nawozy, środki ochrony roślin, paliki,
itp.)

Brak

57-40-00

2021
Materiały mające charakter
kosztów bezpośrednich do
wykorzystania w produkcji
leśnej i przetwórstwie drewna
(nawozy, środki ochrony roślin, paliki,
materiał szkółkarski do nasadzeń
uzupełniających, itp.)

Materiały mające charakter
kosztów bezpośrednich do
wykorzystania w produkcji
energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych

Wykaz 6
Rok
2020
Brak

69-14-00

2021
Energia elektryczna ze źródeł
odnawialnych

Wykaz 8
Rok
86-30-nn
87-43-nn
87-45-nn

2020
Kary za przekroczenie limitu Brak
produkcji mleka
Czynsz dzierżawny za
Brak
prawo do limitu
produkcyjnego chmielu
Czynsz dzierżawny za
Brak
prawo do limitu
produkcyjnego skrobi
ziemniaczanej
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