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Gospodarstwo rolne, tak jak każde przedsię-
wzięcie rynkowe, wymaga zarządzania. Zarzą-
dzanie gospodarstwem rolnym nie powinno 
być realizowane intuicyjnie, gdyż zmieniające 
się otoczenie i konkurencja na rynku, wymaga 
dostępu do  informacji o  kosztach, przycho-
dach, stanie aktywów czy źródłach ich posia-
dania. Takim źródłem informacji jest rachunko-
wość.

Celem rachunkowości jest ukazanie w mierni-
ku pieniężnym:
•	 stanu i zasobów jednostki gospodarczej,
•	 źródeł finansowania,
•	 przebiegu i wyników działalności rolnej.

Często utożsamiamy rachunkowość z  prowa-
dzeniem zapisów. Jednak jest to daleko idące 
uproszczenie. Przez pojęcie rachunkowości 
należy rozumieć całościowy i  zwarty system, 
za  pomocą którego systematycznie groma-
dzimy i  przetwarzamy dane. Daje on również 
możliwość prezentowania informacji ekono-

ABC ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie
miczno-finansowych. Podstawowym, choć 
niejedynym źródłem informacji przydatnych 
w  zarządzaniu, są informacje pochodzące 
z ewidencji księgowej.

Obowiązek ewidencyjny gospodarstw rolnych 
zależy od:
•	 formy organizacyjno-prawnej gospodarstwa  

rolnego,
•	 skali prowadzonej produkcji,
•	 rodzaju prowadzonej działalności.

Obowiązek ewidencji  
wynikający z ustawy  
o rachunkowości
Obowiązek prowadzenia rachunkowości, zgod-
nie z  przepisami mają gospodarstwa rol-
ne zor ganizowane jako osoby prawne (np. 
spółdzielnie i  spół ki handlowe). Natomiast 
gospodarstwa indywidualne, a  także te, pro-
wadzone w  formie spółek cywilnych i  jaw-
nych, podlegają przepisom o  rachunkowości,  
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kiedy przycho dy netto ze sprzedaży produk-
tów i  operacji finanso wych za  poprzedni rok 
obrotowy wynoszą co najmniej 2 000 000 euro.
 
Dziś działalność rolnicza jest zwolniona z  po-
datku docho dowego. Oznacza to, że  rolnicy 
nie mają obowiązku prowadzenia rachun-
kowości podatkowej. Wyjątkiem są działy 
spe cjalne produkcji rolnej (np. fermy drobiu, 
zwierząt futer kowych, produkcja szklarniowa 
warzyw i  kwiatów czy produkcja grzybów). 
W  przypadku tych rodzajów dzia łalności mo-
żemy wybrać ustalanie dochodu do celów po-
datkowych na podstawie tzw. norm szacunko-
wych dla 1 m2

 
lub sztuki i nie prowadzić księgi. 

Możemy też zgłosić w  urzędzie skarbowym, 
że wybieramy ustalanie dochodu do podatku 
dochodowego na zasadach ogól nych. Prowa-
dzimy wtedy podatkową książkę przycho dów 
i rozchodów.

Obowiązek ewidencji wynikający 
z ustawy o podatku dochodowym
Taką ewidencję na  potrzeby podatku do-
chodowego prowadzą rolnicy indywidualni, 
osiągający przychody z  rolnictwa oraz z  do-
datkowej działalności gospodarczej, a także 
wspólnicy spółek cywilnych i  jawnych. W  za-
leżności od rozmiarów i  typów uzyskiwanych 
przychodów, można wybrać:
•	 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

(rejestr przychodów),
•	 kartę podatkową,
•	 opodatkowanie na  zasadach ogólnych  

(Podatkowa Książka Przychodów i  Rozcho-
dów PKPiR),

•	 księgi rachunkowe (pełna księgowość).

Rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne 
bez zatrudniania w  nim pracowników, człon-
ków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz 
pracowników rolnych, wykonujących działal-
ność gospodarczą, osobiście lub z  udziałem 
członków rodziny (pozostających we  wspól-
nym gospodarstwie domowym prowadzą) księ-
gę według wzoru zamieszczonego w załączni-
ku nr 2 do  Rozporządzenia Ministra Finansów 
z  dnia 26 sierpnia 2003 r. w  sprawie prowadze-
nia podatkowej księgi przychodów i rozchodów  

(z późniejszymi zmianami). Warunkiem jest 
łączny przychód z  tej działalności gospodar-
czej, nieprzekraczający 10 tys. zł w roku podat-
kowym. 

A co, jeśli rolnik przekroczy limit przychodów 
z  tytułu pozarolniczej działalności gospodar-
czej, prowadzi działalność gospodarczą, albo 
zatrudnia pracowników? Oznacza to koniecz-
ność prowadzenia podatkowej księgi przycho-
dów i  rozchodów na  zasadach ogólnych lub 
opłacania podatku dochodowego w  formie 
karty podatkowej, albo ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych.

Obowiązek ewidencyjny  
wynikający z ustawy podatku  
od towarów i usług VAT
Podmioty będące podatnikami podatku od 
towarów i usług VAT, czyli VATowcy, mają obo-
wiązek prowadzenia rejestru zakupów i sprze-
daży. 
W przypadku rolników indywidualnych, prze-
pisy ustawy o  podatku od towarów i  usług 
VAT przewidują prawo wyboru statusu rolnika 
ryczałtowego. W takiej sytuacji producent nie 
musi prowadzić rejestru VAT, a  jego jedynym 
obowiązkiem jest przechowywanie faktur RR 
przez 5 lat.

Rachunkowość FADN
W praktyce występuje jeszcze jedna forma 
ewidencji działalności. Jest to rachunkowość 
rolna – FADN, Sieć danych rachunkowych go-
spodarstw rolnych. System ten działa w  pań-
stwach członkowskich UE i  jest wykorzystywa-
ny na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej. 
Na Dolnym Śląsku rachunkowość FADN była 
w 2022 roku prowadzona dobrowolnie, w 539 
gospodarstwach rolnych. Aby usprawnić gro-
madzenie danych rachunkowych z indywidual-
nego gospodarstwa rolnego, w systemie FADN, 
przygotowane są następujące dokumenty:
•	 Spis Aktywów i Zobowiązań Indywidualne-

go Gospodarstwa Rolnego,
•	 Książka Wpływów i  Wydatków Indywidual-

nego Gospodarstwa Rolnego,
•	 Książka Obrotów i Zaszłości  Indywidualne-

go Gospodarstwa Rolnego.
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Przykładowa książka przychodów i rozchodów dla celów podatku  
dochodowego (przeznaczona dla działów specjalnych)

Lp.
Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu księgowego
Przychód

Wydatki
(koszty) Uwagi

 
zł gr zł gr

1 2 3 4 5   6

               

Suma strony          

Przeniesienie  
z poprzedniej  strony

         

Razem  
od początku roku

         

Przykładowa ewidencja (rejestr) sprzedaży dla rolnika rozliczającego VAT  
na zasadach ogólnych

Lp.

Faktura

Bezra-
chun-
kowa 

sprzedaż 
brutto

Sprzedaż udokumentowana

Podatek VAT  
należny od 
sprzedażyNr 

faktury

Data 
wysta-
wienia 
faktury

Data 
sprze-
daży

Sprzedaż opodatkowana stawką

23% 8% 5% 0%

wartość 
netto

VAT
wartość 

netto
VAT

wartość 
netto

VAT eksport VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

                           

                           

Na podstawie zapisów FADN, dla każdego go-
spodarstwa powstaje Raport Indywidualny, 
który zawiera trzy najważ niejsze dokumenty 
finansowe: 
•	 sprawozdanie z  przepływów pieniężnych, 

pokazujące zdolność płatniczą gospodar-
stwa,

•	 rachunek wyników, pokazujący dochód  
z rodzinnego gospodarstwa rolnego,

•	 bilans majątkowy, który jest obrazem zaso-
bów gospodarstwa i  źródeł ich finansowa-
nia.
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Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie – wzór

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………
adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

Lp. Data zdarzenia gospodarczego Nr dowodu księgowego
Przychód Wydatki Uwagi

zł gr zł gr  

1 2 3 4 5 6

               

               

    Suma strony          

   
Przeniesienie  

z poprzedniej strony
         

    Razem od początku roku          

Przykładowa ewidencja (rejestr) zakupów dla rolnika
rozliczającego VAT na zasadach ogólnych

Lp.

Faktura

Bezrachunkowa 
sprzedaż brutto

Zakupy opodatkowane służące  
sprzedaży  

opodatkowanej 

Zakupy opodatkowane służące 
sprzedaży  

opodatkowanej i zwolnionej z VAT
Podatek VAT 

należny  
od sprzedaży

Nr
 fa

kt
ur

y

Da
ta

 w
ys

ta
wi

en
ia 

fak
tu

ry

Da
ta

 sp
rze

da
ży

23% 8% 5% 23% 8% 5%

wn* VAT wn VAT wn VAT wn VAT wn VAT wn VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

                                   

                                   

                                   

wn - wartość netto
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Podstawą wpisów w ewidencji są: 
•	 faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz doku-

menty celne, 
•	 inne dowody stwierdzające fakt dokonania 

operacji gospodarczej zgodnie z  jej rzeczy-
wistym stanem,

•	 dzienne zestawienia dowodów (faktur doty-
czących sprzedaży) sporządzone do  zbior-
czego wpisu,

•	 dowody opłat pocztowych i bankowych,
•	 inne dowody płatności.

Sposób prowadzenia ewidencji z rozporządze-
nia:
•	 karty ewidencji przychodów i  rozchodów 

zszywa się i kolejno numeruje,
•	 w ewidencji wprowadza się wyłącznie przy-

chody z działalności rolniczej oraz koszty tej 
działalności.

•	 wpisów w ewidencji dokonuje się w języku 
polskim i  w walucie polskiej w  sposób sta-
ranny, czytelny i trwały, na podstawie prawi-
dłowych i rzetelnych dowodów,

•	 błędy we wpisach poprawia się przez:
 � skreślenie dotychczasowej treści i  wpi-
sanie nowej, z  zachowaniem czytelności 
błędnego wpisu, oraz podpisanie po-
prawki i  umieszczenie daty dokonania 
poprawki lub
 � wprowadzenie do  ewidencji niewpisa-
nych dowodów lub dowodów zawiera-
jących korekty błędnych wpisów, wpisy 
zmniejszające przychody i  rozchody 
mogą być dokonane ze znakiem (–) lub 
czerwonym kolorem.

Opracowanie: Małgorzata Wajtkus, Dział Ekonomiki  
i Zarządzania  Gospodarstwem Rolnym, DODR

Wrocław, 2022 r.

Redakcja i korekta: Agnieszka Siegel,  
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, 
DODR 
 
Opracowanie graficzne i skład: Ewa Kutkowska, 
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń  
i Wydawnictw, DODR

W Polsce dominują gospodarstwa rolne, nie-
objęte obo wiązkiem prowadzenia ewidencji 
przychodów i rozcho dów ani przez ustawę 
o  rachunkowości, ani przez przepi sy podat-
kowe. Jeżeli rolnicy prowadzą ewidencję, to 
najczęściej w  formie uproszczonej, z  zastoso-
waniem zasady pojedyn czego zapisu zdarzeń 
gospodarczych.

Ewidencja i PROW
Ewidencja, do rozliczania się z  dofinansowa-
nia w  ramach PROW 2014-2020, ma wykazać 
celowość  prowadzonych inwestycji i osiągnię-
tych celów. Dzięki niej ARiMR może monitoro-
wać dochodowość gospodarstwa. Ewidencję 
prowadzą rolnicy, którzy skorzystali z  takich 
działań PROW, jak Modernizacja gospodarstw 
rolnych, Premia dla młodych rolników czy też 
Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Beneficjentów wszystkich trzech działań 
obowiązuje jeden wzór ewidencji, dostępny 
w załączniku nr 3  do  rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  dnia 13 lipca 2015 r.  
w  sprawie szczegółowych warunków i  trybu 
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomo-
cy finansowej na  operacje typu „Premie dla 
młodych rolników” w  ramach poddziałania  
„Pomoc w  rozpoczęciu działalności gospodar-
czej na  rzecz młodych rolników” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 
2014-2020 (Dz. U. poz. 982). 

Ewidencja przychodów  
i rozchodów 
To dokument, który zawiera tabelaryczne 
zestawienie przychodów i  kosztów, związa-
nych z  prowadzeniem gospodarstwa rolne-
go, w  układzie chronologicznym. W  kategorii 
przychody mieszczą się wszystkie należności 
ze sprzedaży towarów i usług. 
Natomiast w kategorii rozchody, rolnik zapisu-
je wydatki na  prowadzenie gospodarstwa od 
momentu przystąpienia do działania w PROW 
2014-2020. Oprócz kosztów bezpośrednich są 
to wydatki na  zakup sprzętu, czynsze dzier-
żawne, podatek rolny, opłaty za  prąd, wodę, 
telefon, a  nawet składki na  ubezpieczenie 
w KRUS.


