
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2280 

z dnia 11 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/220 ustanawiające zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych 

o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania 
danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (1), 
w szczególności jego art. 5a ust. 2, art. 8 ust. 3 akapit trzeci i czwarty oraz art. 19 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/220 (2) określono liczbę gospodarstw przekazujących dane 
przypadających na państwo członkowskie oraz na okręg sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych  
(FADN). Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/220 państwa członkowskie zobowiązane są do 
powiadamiania Komisji o sporządzeniu planu służącego do wyboru gospodarstw przekazujących dane, który 
zapewnia reprezentatywną próbę gospodarstw przekazujących dane do celów pola obserwacji przed 
rozpoczęciem roku obrachunkowego, do którego plan ten się odnosi. 

(2)  Ponieważ Niemcy wystąpiły z wnioskiem o połączenie okręgów Szlezwik-Holsztyn i Hamburg w jeden okręg 
o nazwie Schleswig-Holstein/Hamburg, a Grecja, Węgry, Rumunia i Finlandia zwróciły się o zmianę liczby 
gospodarstw przekazujących dane lub progu wielkości ekonomicznej ze względu na zmiany strukturalne 
w rolnictwie, należy zezwolić tym państwom członkowskim na wprowadzenie zmian do ich planów wyboru lub 
zmian progu wielkości ekonomicznej w odniesieniu do roku obrachunkowego 2018 oraz odpowiednio ponowne 
rozdzielenie lub skorygowanie liczby gospodarstw przekazujących dane. 

(3)  Ze względu to, że wcześniejsze udostępnianie danych rachunkowych i ich lepsza jakość mają coraz większe 
znaczenie, Komisja zachęca państwa członkowskie do podejmowania dodatkowych wysiłków organizacyjnych 
w celu przedkładania jeszcze bardziej wyczerpujących danych i wcześniejszego składania sprawozdań 
z gospodarstw niż w terminach określonych w art. 10 rozporządzenia (UE) 2015/220. 

(4)  Aby umożliwić wcześniejsze udostępnienie danych rachunkowych przedłożonych przez państwa członkowskie 
oraz zapewnić ich kompletność i lepszą jakość, należy dokonać przeglądu terminów przesyłania danych oraz 
procedury w odniesieniu do płatności opłaty standardowej i powiązać je z harmonogramem dostarczania danych 
FADN do Komisji oraz z ich kompletnością. 

(5)  Przepisy przejściowe odnoszące się do środków dostępnych w roku obrachunkowym 2018 należy uwzględnić 
w art. 14 rozporządzenia (UE) 2015/220. 

(6)  W załączniku VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/220 określono format i układ danych 
rachunkowych z gospodarstw rolnych podawanych w sprawozdaniach z gospodarstw rolnych. W celu 
zachowania jasności załącznik VIII powinien zawierać dodatkowe informacje dotyczące prezentacji tych danych. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/220. 

(8)  Proponowane zmiany powinny mieć zastosowanie od roku obrachunkowego 2018. 

(9)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Sieci Danych Rachunkowych 
Gospodarstw Rolnych, 
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(1) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 27. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/220 z dnia 3 lutego 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady  

(WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw 
rolnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 46 z 19.2.2015, s. 1). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/220 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 3 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Niemcy, Grecja, Węgry, Rumunia i Finlandia zmieniają swoje plany wyboru, które zgłosiły w odniesieniu do roku 
obrachunkowego 2018. Powiadamiają one Komisję o swoich zmienionych planach wyboru na wspomniany rok 
obrachunkowy do dnia 31 marca 2018 r.”;  

2) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 14 

Wysokość opłaty standardowej 

1. Wysokość opłaty standardowej, o której mowa w art. 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, 
ustala się na 160 EUR za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego. 

2. Jeżeli próg 80 %, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, nie został 
spełniony ani na szczeblu okręgu FADN, ani na szczeblu danego państwa członkowskiego, zmniejszenie, o którym 
mowa w tym przepisie, stosuje się tylko na poziomie krajowym. 

3. Pod warunkiem spełnienia obowiązku przestrzegania progu 80 %, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, w odniesieniu do okręgu FADN lub państwa członkowskiego wysokość opłaty 
standardowej zwiększa się o: 

a)  5 EUR, w przypadku gdy dane państwo członkowskie przekazuje dane rachunkowe, o których mowa w art. 9 
niniejszego rozporządzenia, nie później niż na miesiąc przed odpowiednim terminem, o którym mowa w art. 10 
ust. 3; lub 

b)  7 EUR w roku obrachunkowym 2018 i 10 EUR od roku obrachunkowego 2019, jeżeli państwo członkowskie 
przekazuje dane rachunkowe, o których mowa w art. 9 niniejszego rozporządzenia, nie później niż dwa miesiące 
przed odpowiednim terminem, o którym mowa w art. 10 ust. 3. 

4. Do podwyżki opłat standardowych, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b), może zostać doliczona opłata 
w wysokości 2 EUR w roku obrachunkowym 2018 oraz 5 EUR od roku obrachunkowego 2019, jeżeli dane 
rachunkowe zostały zweryfikowane przez Komisję zgodnie z art. 13 akapit pierwszy lit. b) niniejszego rozporzą
dzenia i zostały uznane za należycie wypełnione zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1217/2009, 
w chwili przedłożenia Komisji lub w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Komisja poinformowała 
wnioskujące państwo członkowskie, że przedłożone dane rachunkowe nie zostały należycie wypełnione.”;  

3) załączniki I, II i VIII zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego 2018. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach I, II i VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/220 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w załączniku I: 

pozycja odnosząca się do Rumunii otrzymuje brzmienie: 

„Rumunia 4 000”   

2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany: 

a)  pozycje odnoszące się do Niemiec w tabeli dotyczącej liczby gospodarstw przekazujących dane otrzymują 
brzmienie: 

„Numer refe
rencyjny Nazwa okręgu FADN Liczba gospodarstw rolnych przekazu

jących dane na rok obrachunkowy  

NIEMCY   

015 Schleswig-Holstein/Hamburg  662 

030 Niedersachsen  1 307 

040 Bremen  — 

050 Nordrhein-Westfalen  1 010 

060 Hessen  558 

070 Rheinland-Pfalz  887 

080 Baden-Württemberg  1 190 

090 Bayern  1 678 

100 Saarland  90 

110 Berlin  — 

112 Brandenburg  284 

113 Mecklenburg-Vorpommern  268 

114 Sachsen  313 

115 Sachsen-Anhalt  270 

116 Thüringen  283  

Łącznie Niemcy  8 800”  

b)  pozycje odnoszące się do Grecji w tabeli dotyczącej liczby gospodarstw przekazujących dane otrzymują 
brzmienie: 

„Numer refe
rencyjny Nazwa okręgu FADN Liczba gospodarstw rolnych przekazu

jących dane na rok obrachunkowy  

GRECJA   

450 Μακεδονία – Θράκη (Macedonia-Tracja)  1 700 

460 Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου (Epir, Peloponez, 
Wyspy Jońskie)  

1 150 

470 Θεσσαλία (Tesalia)  600 

480 Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη (Grecja Środkowa, 
Wyspy Egejskie, Kreta)  

1 225  

Łącznie Grecja  4 675”  
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c)  pozycje odnoszące się do Węgier w tabeli dotyczącej liczby gospodarstw przekazujących dane otrzymują 
brzmienie: 

„Numer refe
rencyjny Nazwa okręgu FADN Liczba gospodarstw rolnych przekazu

jących dane na rok obrachunkowy  

WĘGRY   

767 Alföld  1 144 

768 Dunántúl  733 

764 Észak-Magyarország  223  

Łącznie Węgry  2 100”  

d)  pozycje odnoszące się do Rumunii w tabeli dotyczącej liczby gospodarstw przekazujących dane otrzymują 
brzmienie: 

„Numer refe
rencyjny Nazwa okręgu FADN Liczba gospodarstw rolnych przekazu

jących dane na rok obrachunkowy  

RUMUNIA   

840 Nord-Est  724 

841 Sud-Est  913 

842 Sud-Muntenia  857 

843 Sud-Vest-Oltenia  519 

844 Vest  598 

845 Nord-Vest  701 

846 Centru  709 

847 București-Ilfov  79  

Łącznie Rumunia  5 100”  

e)  pozycje odnoszące się do Finlandii w tabeli dotyczącej liczby gospodarstw przekazujących dane otrzymują 
brzmienie: 

„Numer refe
rencyjny Nazwa okręgu FADN Liczba gospodarstw rolnych przekazu

jących dane na rok obrachunkowy  

FINLANDIA   

670 Etelä-Suomi  420 

680 Sisä-Suomi  169 

690 Pohjanmaa  203 

700 Pohjois-Suomi  108  

Łącznie Finlandia  900”   

3) w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w tabeli D wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  w drugiej tabeli pozycja dotycząca kategorii „2010. Aktywa biologiczne – rośliny” otrzymuje brzmienie: 

„Kod (*) Opis kategorii OV AD DY IP S SA CV 

2010 Aktywa biologiczne – rośliny       ”  
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(ii)  pozycja dotycząca kategorii aktywów „2010. Aktywa biologiczne – rośliny” otrzymuje brzmienie: 

„2010. Aktywa biologiczne - rośliny 

Wartość wszystkich roślin, które jeszcze nie zostały zebrane (wszystkie uprawy trwałe i uprawy na pniu). 
Łączną amortyzację (D.AD) i amortyzację w bieżącym roku (D.DY.) należy zgłaszać wyłącznie w odniesieniu 
do upraw trwałych.”; 

(iii)  tabela dotycząca metody wyceny zostaje zastąpiona następującą tabelą: 

„Wartość godziwa 
pomniejszona 
o szacunkowe koszty 
związane ze sprzedażą 

kwota, za jaką w wyniku transakcji między dobrze 
poinformowanymi, zainteresowanymi i niepowią
zanymi stronami mogłyby zostać wymienione ak
tywa bądź uregulowane zobowiązania, pomniej
szona o szacunkowe koszty związane ze 
sprzedażą 

3010, 5010, 7010 

Koszt historyczny koszt nominalny lub koszt wytworzenia aktywów 
w momencie ich nabycia 

2010, 3020, 3030, 4010, 
7020 

Wartość księgowa wartość przypisana aktywom w bilansie 1010, 1020, 1030, 1040, 
8010”  

b)  w tabeli H akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy koszty wykazane są w odniesieniu do całkowitego »zużycia« nakładów w ciągu roku obrachun
kowego, ale nie odpowiadają produkcji w ciągu tego roku, zmiany w zapasach nakładów (w tym koszty upraw 
w toku) należy wykazać w tabeli D i opatrzyć je kodem 1040. Zapasy.”; 

c)  w tabeli M, 

w części „AI Informacje administracyjne” akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Przedstawienie danych, o których mowa w kolumnie Liczba jednostek podstawowych (N), jest opcjonalne 
w przypadku lat obrachunkowych 2015 – 2017 dla kodów 10300–10319.”.  
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