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MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZJAWISKA
KREATYWNEJ RACHUNKOWOŚCI W ROLNICTWIE
W ŚWIETLE PROJEKTOWANYCH ZMIAN
W OPODATKOWANIU GOSPODARSTW ROLNYCH
Streszczenie: W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania rachunkowością
rolniczą. Głównym powodem jest planowanie przez rząd RP zmiany w opodatkowaniu rolnictwa. Innym powodem jest coraz bardziej popularne zrzeszanie się rolników w grupy producentów rolnych, które najczęściej rejestrowane są jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółdzielnie i jako takie podlegają przepisom ustawy o rachunkowości. Do
różnych konsekwencji upowszechnienia rachunkowości w rolnictwie będzie należało ryzyko pojawienia się zjawiska tzw. rachunkowości kreatywnej także i w tej dziedzinie. Celem
artykułu jest próba określenia obszarów rachunkowości w rolnictwie, w których prawdopodobnie mogą wystąpić zjawiska kreatywnej rachunkowości. Z badań przeprowadzonych w
dużych gospodarstwach rolnych wynika, że dochody wykazywane przez system FADN są
wyraźnie zawyżone w stosunku do wyniku finansowego wykazywanego zgodnie z MSR
nr 41 oraz do dochodu obliczonego według przepisów podatkowych.
Słowa kluczowe: rachunkowość rolnicza, rachunkowość kreatywna, podatki w rolnictwie.
DOI: 10.15611/pn.2014.344.39

1. Wstęp
W Polsce większość indywidualnych gospodarstw w rolnych nie była objęta systemem podatku dochodowego oraz nie podlegały one obowiązkowi ewidencji zdarzeń gospodarczych. W ostatnich latach sytuacja ekonomiczna rolników ulega
istotnym zmianom, co wymagać będzie wielu zmian systemowych. Oto przyczyny,
dla których ważnym zagadnieniem staje się opracowanie zasad ewidencji zdarzeń
gospodarczych w rolnictwie:

Możliwość wystąpienia zjawiska kreatywnej rachunkowości w rolnictwie...
•

•
•
•
•
•
•

425

Nawet małe gospodarstwa rolne poszukują zewnętrznych źródeł finansowania
w jednostkach i organizacjach, które coraz częściej wymagają sprawozdań finansowych.
Każda forma opodatkowania powoduje wykazywanie innych dochodów i powoduje inny poziom obciążeń podatkowych.
Rachunkowość rolnicza w wielu krajach świata odgrywa istotną rolę, gdyż
działalność rolniczą prowadzą bardzo duże przedsiębiorstwa.
Na całym świecie stosuje się istotne uproszczenia w ujmowaniu księgowym i
podatkowym działalności rolniczej.
Producenci rolni coraz częściej tworzą grupy producentów rolnych, które stają
się osobami prawnymi, podlegającymi przepisom prawa bilansowego.
W Polsce prawo bilansowe oraz podatkowe nie docenia specyfiki rolnictwa.
Polski rząd od kilku lat próbuje wprowadzić opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów z działalności rolniczej.

2. Cel badań oraz metody badawcze
Celem artykułu jest ukazanie aktualnych problemów rachunkowości w zakresie
działalności rolniczej. Jest kilka powodów zainteresowania rachunkowością rolniczą. Pierwszy powód to planowane przez rząd RP zmiany w opodatkowaniu rolnictwa. Innym powodem jest coraz bardziej popularne zrzeszanie się rolników w grupy producentów rolnych, które najczęściej rejestrowane są jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółdzielnie i jako takie podlegają przepisom ustawy
o rachunkowości. Polski ustawodawca nie docenia specyfiki rolnictwa i nawet
podstawowe problemy ujmowania kosztów i przychodów z działalności rolniczej
nie są uregulowane w polskim prawie bilansowym. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 41 „Rolnictwo” również nie rozstrzyga niektórych ważnych kwestii. W związku z tymi faktami istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia
zjawiska tzw. kreatywnej księgowości w rolnictwie.
Główne tezy pracy brzmią:
• Stosowane powszechnie w Polsce metody szacowania dochodu rolniczego nie
odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji gospodarstw rolnych, co zniekształca obraz sytuacji ekonomicznej polskiego rolnictwa.
• Brak precyzyjnych uregulowań w zakresie prawa bilansowego może prowadzić
do powstania zjawiska kreatywnej rachunkowości.
W pracy dokonano porównania wyników finansowych gospodarstwa rolnego
według trzech różnych metodologii: dochód według FADN, zysk (strata) według
MSR 41 oraz dochód (strata) według polskiego prawa podatkowego (symulacja po
wprowadzeniu podatku dochodowego w rolnictwie). Do dochodu według FADN
zalicza się: wartość wszystkich dopłat do działalności rolniczej, nadwyżki Vat naliczonego przy zakupie nad Vat należnym (w przypadku rolnika na zasadach ogólnych Vat). Dochód FADN jest przedstawiany jako średnia za trzy lata z co naj-
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mniej 15 gospodarstw. Przy obliczaniu wyniku finansowego według MSR 41
„Rolnictwo” wyeliminowano niektóre elementy. Dochód podatkowy nie uwzględnia dopłat bezpośrednich, gdyż mają być one zwolnione z podatku dochodowego.
Ponadto uwzględniono amortyzację środków trwałych według stawek podatkowych oraz możliwość zastosowania jednorazowej oraz ekspresowej amortyzacji,
która będzie rolnikom przysługiwała po wprowadzeniu podatku dochodowego od
działalności rolniczej. Obliczenia wykonano na podstawie raportów FADN oraz
wywiadów przeprowadzonych z rolnikami.

3. Działalność rolnicza w prawie bilansowym i podatkowym
3.1. Opodatkowanie rolnictwa w krajach Unii Europejskiej
W większości krajów świata budżety państw dopłacają znaczne środki do rolnictwa, gdyż uważa się, że rolnik nie może być traktowany jak zwykły przedsiębiorca, gdyż ponosi zbyt wysokie koszty alternatywne. Oto powody, dla których należy podjąć prace nad uregulowaniem działalności rolniczej w prawie
bilansowym i podatkowym:
• W Polsce nie oblicza się tax expenditures, w związku z czym nie jest znany
rzeczywisty poziom finansowego wsparcia rolnictwa jako dziedziny gospodarki narodowej.
• W Polsce nie ma aktualnie definicji „przychodu z działalności rolniczej”,
„kosztów uzyskania przychodów” oraz „dochodu z działalności rolniczej” w
prawie bilansowym ani w prawie podatkowym.
• Prace nad MSR 41 „Rolnictwo” trwały od 1994 do 1999 r. i przyjęto go dopiero w 2000 r., co świadczy o dużych problemach praktycznych z wyceną aktywów biologicznych i produktów rolniczych. Mimo tak długich prac projekt
wciąż jest korygowany, a jego aktualna postać w dalszym ciągu wzbudza kontrowersje.
Uprzywilejowane traktowanie rolnictwa przez system podatkowy, występujące
w literaturze przedmiotu pod pojęciem agricultural tax expenditures (TEs), jest w
UE powszechne i odnosi się do wszystkich rodzajów podatków. Obciążenia fiskalne rolnictwa w krajach UE, pomimo włączenia tego działu do powszechnych systemów podatkowych, są znacznie niższe niż w pozostałych działach gospodarki.
W wyniku takich działań rolnictwo większości krajów UE otrzymuje dodatkowe
wsparcie, które oficjalnie nie ma charakteru limitowanej pomocy publicznej, rzadko też podlega formalnej kontroli. Konsekwencją stosowania np. specjalnych rozwiązań w opodatkowaniu dochodów rolniczych jest także zmniejszenie wpływów
budżetowych [Dziemianowicz 2007]. Poszczególne aktywa biologiczne (rośliny
uprawne i zwierzęta hodowlane) mogą być bardzo niejednorodne, pomimo jednolitości procesu produkcyjnego, co bardzo utrudnia ustalenie ich jednostkowego kosztu wytworzenia.
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3.2. Aktywa biologiczne i produkty rolnicze w prawie bilansowym
Przepisy ustawy o rachunkowości dotyczące wyceny składnika aktywów odnoszą
się do kosztu wytworzenia i nie zawierają żadnych szczególnych rozwiązań dla
działalności rolniczej. Szczegółowe uregulowania kwestii związanych z produkcją
rolniczą zawiera Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 41 „Rolnictwo”.
Regulacje te w zakresie wyceny aktywów rolnych bazują na ich wartościach godziwych na dzień bilansowy (rośliny i zwierzęta) lub dzień pozyskania (płody rolne). Warto podkreślić, że art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości w sprawach nieuregulowanych w ustawie pozwala stosować przepisy MSSF (MSR).
Przykładowy środek trwały w postaci krowy mlecznej, pozyskanej z własnej
hodowli, według przepisów ustawy o rachunkowości powinien być wyceniony według kosztów jego wytworzenia (tj. sumy kosztów paszy, obsługi weterynaryjnej,
pracy, przypadających na wycenianą sztukę bydła), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Taką metodologię trudno zastosować w praktyce, dlatego też należy skorzystać z odesłania do MSR 41. Ostatecznie taki składnik aktywów należałoby wycenić według wartości godziwej (np. w cenie ustalonej na lokalnym rynku bydła
mlecznego), pomniejszonej o koszty sprzedaży [Wojtkowiak 2012].
W większości krajów świata zastosowanie wartości godziwej w rolnictwie
wzbudza kontrowersje przede wszystkim ze względu na wykazywanie w wyniku
finansowym niezrealizowanych zysków, co jest sprzeczne z MSR 18 „Przychody”.

4. Grupa producentów rolnych jako podmiot prawa bilansowego
Grupa producentów rolnych jest to nowego rodzaju jednostka gospodarcza, którą
powołuje się w celu:
1) zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji,
2) ustalania zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego,
3) promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu,
4) przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy
produktów (zgodnie z jej aktem założycielskim – statutem, umową spółki).
Obecnie urzędy skarbowe często kwestionują niskie marże spółek zrzeszających właścicieli gospodarstw. Żądają też prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Urzędy kontroli skarbowej (UKS) sprawdzają, czy grupy producentów
rolnych (GPR) rozliczają się na zasadach rynkowych i płacą podatek w odpowiedniej wysokości. Główny problem polega na tym, że GPR z jednej strony, jako
podmioty działające w formie spółek z o.o., spółdzielni lub stowarzyszeń, podlegają rygorom przepisów o cenach transferowych z ustawy o CIT (tj. DzU 2011,
nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Z drugiej – jak same podkreślają – nie są nastawione
na zysk i podlegają specyficznym regulacjom prawnym.
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Obecnie, zgodnie z danymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w rejestrach
urzędów marszałkowskich wpisanych jest ponad tysiąc GPR. Dwie trzecie z nich
działa w formie spółek z o.o., reszta to spółdzielnie czy stowarzyszenia. Od 2004 r.
liczba grup stale rośnie. W roku 2010 zarejestrowano ich 157, w 2011 r. – 224, a w
2012 r. – 226. Łącznie wszystkie GPR w Polsce zrzeszają ponad 25 tys. członków1.
Każda grupa prowadzi działalność gospodarczą jako osoba prawna. Najczęściej
wybieraną formą prawną jest spółka z o.o. Taką formę wybrało 64% grup producenckich zgłoszonych do urzędów marszałkowskich do 30.06.2012 r. Następną formą była
spółdzielnia, którą wybrało 30% grup producenckich. Najmniejszą popularnością
wśród gospodarstw tworzących grupę są zrzeszenia (5%) i stowarzyszenia (1%).
Grupa zajmuje się skupem produktów rolnych i ich odsprzedażą. Marża na
sprzedaży, będąca różnicą pomiędzy przychodami grupy a wartością zakupu produktów od rolników, jest zazwyczaj niewielka, gdyż ze swej istoty grupa nie jest
nastawiona na generowanie zysku. Dochód uzyskany ze sprzedaży produktów
rolnych, pozostały po pokryciu kosztów funkcjonowania, grupy wydatkują na
zakup środków do produkcji dla członków grupy, korzystając ze zwolnienia z
opodatkowania podatkiem dochodowym2.

5. Wybrane problemy praktyczne w świetle badań własnych
Na podstawie analizy Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 41 oraz
przepisów regulujących Polski FADN należy stwierdzić, iż występują istotne różnice w wycenie składników majątku oraz w zasadach ustalania wyniku finansowego. Oznacza to, że nie ma na dzień dzisiejszy obiektywnego systemu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa rolnego. W dodatku przepisy prawa bilansowego odbiegają znacznie od przepisów podatkowych. Dochodzi zatem do sytuacji, w której wykazywany oficjalnie dochód może zależeć od przyjętego systemu (według FADN, MSR nr 41 lub prawa podatkowego). Tabela 1 przedstawia
wybrane różnice między systemem FADN a MSR nr 41 „Rolnictwo”.
Na podstawie analizy obydwu systemów można wyciągnąć następujące wnioski:
• Założenia systemu FADN są w wielu aspektach sprzeczne z przepisami o rachunkowości oraz z przepisami podatkowymi.
• System FADN prezentuje wyniki standardowe jako średnia za trzy lata, co
zniekształca obraz sytuacji finansowej w danym roku.
• W systemie FADN biorą udział tylko gospodarstwa o dużej sile ekonomicznej.
• Rolnicy wykazujący straty są pomijani przez system FADN.
• W zasadach FADN następuje odejście od zasady realizacji, co oznacza wykazywanie niezrealizowanych przychodów.
1

Opracowanie na podstawie www. minrol.gov.pl.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 17 ust. 1
pkt 49, DzU 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.
2
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Tabela 1. Wybrane różnice między systemem FADN a MSR 41
Cecha
1. Przedmiotowy zakres regulacji

FADN
Obejmuje zarówno majątek
gospodarstwa, jak i dochody
gospodarstw rolnych

2. Wycena składników majątku:
− podstawa wyceny

•

− wycena produktów rolniczych na
koniec okresu
− ujęcie skutków zmian z wyceny

Wartość historyczna na koniec
okresu
Skutki są odzwierciedlone w
kapitale właściciela

3. Przychody i koszty

Ujęcie kasowe
Ujęcie memoriałowe w
przypadku kosztów czynników
zewnętrznych
Wartość odtworzenia

4. Wycena na dzień bilansowy:
− aktywa biologiczne zaliczane do
środków trwałych
− produkty rolnicze
5. Wykazywanie przychodów,
kosztów wyników w raportach
6. Nadwyżka Vat naliczonego przy
zakupie na Vat należnym

•

Głównie cena rynkowa
W niektórych przypadkach
wartość bieżąca lub tzw.
wartość zamiany

Cena sprzedaży netto/loco
gospodarstwo
Średnia za trzy lata (średnia z co
najmniej 15 gospodarstw)
Powiększa dochód gospodarstwa
rolnego

MSR nr 41
Ograniczony do aktywów
biologicznych, produktów
rolnych i dotacji
państwowych oraz skutków
zmian ich wartości
• Wartość godziwa pomniejszona o szacunkowe
koszty sprzedaży
• Cena nabycia/koszt wytworzenia, gdy nie można
oszacować wartości godziwej
Wartość ustalona w momencie zboru/pozyskania
Skutki wpływają na zysk lub
stratę danego okresu
sprawozdawczego
Ujęcie memoriałowe

Wartość godziwa pomniejszona o szacunkowe koszty
sprzedaży
Cena sprzedaży netto
Rzeczywiste dane za bieżący
rok obrotowy
Nie stanowi dochodu
gospodarstwa rolnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kiziukiewicz 2009; Goraj 2009; Międzynarodowe Standardy... 2007].

5.1. Studium przypadku
Biorąc po uwagę planowane opodatkowanie działalności rolniczej podatkiem dochodowym, można dokonać symulacji dochodu z gospodarstwa rolnego liczonego
według różnych kryteriów. Do symulacji wytypowano 3 gospodarstwa z Dolnego
Śląska, zajmujące się produkcją roślinną, o różnej powierzchni użytków rolnych.
Jednostki są podatnikami Vat na zasadach ogólnych i zainwestowały znaczne środki w maszyny rolnicze. Dochód FADN oszacowano na podstawie wyników standardowych. Wynik finansowy według MSR 41 obliczono przy założeniu, że jednostka prowadzi pełną rachunkowość i stosuje zasadę memoriałową. Natomiast
dochód według prawa podatkowego obliczono przy założeniu, że zwolnione z po-
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datku zostaną dopłaty bezpośrednie3. Wszystkie analizowane gospodarstwa inwestowały w zakup drogich maszyn rolniczych i jako podatnicy podatku Vat na zasadach ogólnych wykazywały znaczną nadwyżkę Vat naliczonego. Obliczając dochód według prawa podatkowego, wyeliminowano tę pozycję z dochodu. Wprowadzono amortyzację środków trwałych według stawek podatkowych, a także
możliwość zastosowania amortyzacji ekspresowej (limit 50 000 euro).
Tabela 2. Dochód według FADN, MSR 41 oraz polskiego prawa podatkowego – studium przypadku
Przedsiębiorca rolny
Powyżej 50 ha
Powyżej 30-50 ha
Do 30 ha

Dochód
według FADN
113 802
43 008
15 780

Zysk/strata
według MSR 41
25 700
2 870
2 560

Dochód/strata według
przepisów podatkowych
5 907
–1 640
–1 070

Źródło: opracowanie własne.

Z powyższych obliczeń wynika, że według systemu FADN wszystkie gospodarstwa wykazują wysoki poziom dochodu. Niższy wynik finansowy wykazywany
jest według MSR 41. Natomiast najniższy poziom wyniku finansowego (strata)
wykazywany jest według prawa podatkowego. Wynika to głównie z tego, że dopłaty bezpośrednie według prawa podatkowego mają być zwolnione z opodatkowania, co oznacza, że nie włącza się ich do dochodu. Według systemu FADN wykazywana średnia przychodu wyraźnie zawyża wyniki działalności, gdyż sytuacja
w latach 2011, 2012 była wyraźnie lepsza od sytuacji w roku 2013. Nadwyżka Vat
naliczonego nad należnym również zawyżyła dochód według systemu FADN w
gospodarstwach inwestujących w drogie maszyny rolnicze.

6. Obszary kreatywnej księgowości w rolnictwie
6.1. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw
Zgodnie z zasadą ostrożności jednostka powinna tworzyć w ciężar kosztów rezerwy na
przewidywane straty oraz skutki innych zdarzeń. W rolnictwie wykazywanie strat w
produkcji rolniczej jest dość powszechnym zjawiskiem. Może zatem dojść do sytuacji,
w której rolnicy pozyskają narządzie kreatywnej rachunkowości, jaką jest tworzenie
(koszty okresu) oraz rozwiązywanie rezerw (przychody w roku rozwiązania rezerwy).
6.2. Ewidencja obrotu wewnętrznego
Właściciel gospodarstwa rolnego będzie musiał prowadzić ewidencję zużycia wewnętrznego. Jest to potrzebne, gdyż do kosztów uzyskania przychodów można kwali3 Jak zakłada projekt ustawy o podatku dochodowym dla rolników z 3 czerwca 2013 r.
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fikować jedynie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu. Zatem rolnik nie
może w koszty odpisać wszystkich wydatków na nasiona, nawozy, środki ochrony roślin itp. W koszty okresu można jedynie odpisać takie wydatki, które dotyczą sprzedaży towarowej dla kontrahentów zewnętrznych. Rolnik będzie musiał prowadzić ewidencję zużycia wewnętrznego. Wartość ta będzie odejmowana od kosztów uzyskania
przychodu dla celów podatkowych. Rolnik będzie miał świadomość, że zaniżając wartość zużycia wewnętrznego, będzie wykazywał niższe dochody i dzięki temu zapłaci
niższy podatek. Może okazać się to zachętą do manipulowania poziomem dochodu.
6.3. Amortyzacja środków trwałych
Jak wiadomo, jednostki prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą dokonują odpisów amortyzacyjnych. Rolnicy używają często bardzo stare maszyny rolnicze. Projekt nowej ustawy daje rolnikom możliwość dokonania indywidualnej wyceny starych środków trwałych. Może być to również pole do nadużyć. Innym problemem może być precyzyjne określenie różnicy między ulepszeniem a remontem
środka trwałego, zwłaszcza w przypadku starych maszyn rolniczych.
6.4. Wartość godziwa
MSR nr 41 wprowadza wymóg wyceny aktywów biologicznych i produktów rolniczych w wartości godziwej. W przypadku istnienia aktywnego rynku na dane dobro
ustalenie tej wartości nie stwarza większego problemu. Inaczej sytuacja wygląda, gdy
dla danego dobra nie istnieje aktywny rynek albo cena skupu produktu rolnego zależy
od polityki rolnej prowadzonej w danym kraju, od sytuacji politycznej lub ekonomicznej zagranicznych partnerów handlowych lub warunków klimatycznych. Zastosowanie
wartości godziwej przy wycenie aktywów biologicznych w większości przypadków
istotnie zwiększa wartość aktywów. Dla przykładu, w szwedzkim przedsiębiorstwie Stora Enso Oyj po wdrożeniu MSR 41 przeszacowanie leśnych aktywów (drzew) spowodowało wzrost aktywów z 705,9 mln euro do 855,8 mln euro [Bonham i in. 2006]. Ten
przykład pokazuje, że wycena aktywów biologicznych w wartości godziwej może
znacznie zawyżać wartość aktywów, kapitału własnego oraz wyników finansowych.
6.5. Ceny transferowe w grupach producentów rolnych
Jak wspomniano w punkcie 4, grupa producentów rolnych może zaniżać poziom dochodu do opodatkowania, zaniżając ceny transferowe pomiędzy członkami grupy oraz
GPR. Osoba prawna musi stosować przepisy ustawy o CIT, które to ograniczają manipulowanie poziomem dochodu. Brak uregulowań dotyczących wyceny różnych składników aktywów pochodzących z produkcji rolniczej może stwarzać możliwości stosowania kreatywnej rachunkowości przez grupy producentów rolnych, co już dziś sugerują urzędy skarbowe.
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7. Podsumowanie
Istnieje pilna potrzeba uregulowania problemów wyceny aktywów biologicznych,
produktów rolniczych oraz zasad ujmowania kosztów i przychodów z działalności
rolniczej w polskim prawie bilansowym. Jest to ważne, gdyż rolnicy indywidualni
coraz częściej łączą się w grupy producentów rolnych, które często są rejestrowane
jako osoby prawne (spółdzielnie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki
akcyjne). Jednostki te stają się podmiotem prawa bilansowego. Innym powodem
zainteresowania rachunkowością rolniczą w Polsce jest planowane od kilku lat
wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie. Podmiot podatku dochodowego będzie musiał prowadzić wiarygodną ewidencję rachunkową w celu prawidłowego obliczenia zobowiązania podatkowego za dany rok. Uregulowanie podstawowych kwestii dotyczących prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym, zasad wyceny aktywów biologicznych, produktów rolniczych oraz ustalanie
wyniku finansowego jest warunkiem niezbędnym do wprowadzenia zmian w systemie opodatkowania działalności rolniczej podatkiem dochodowym. Kolejnym
argumentem za wdrażaniem rachunkowości w rolnictwie jest fakt, że Unia Europejska wprowadza różne instrumenty stabilizacji dochodów gospodarstw rolnych.
Pomoc jest uzależniona od wykazywanych dochodów (strat). Mimo iż w zakresie
podatków bezpośrednich Unia Europejska daje krajom członkowskim dużą swobodę, brak wiarygodnie prowadzonej ewidencji będzie pozbawiał polskich rolników
możliwości skorzystania z różnych programów pomocy. Z przeprowadzonych badań wynika, że funkcjonujące obecnie systemy ustalania dochodu z gospodarstwa
rolnego nie pozwalają na uzyskanie wiarygodnej informacji o sytuacji finansowej
jednostek prowadzących działalność rolniczą. Niedoprecyzowane przepisy prawa
bilansowego mogą stworzyć możliwość manipulowania wynikami finansowymi
przez jednostki zajmujące się produkcją rolniczą.
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ON POSSIBILITY OF APPEARANCE
OF CREATIVE ACCOUNTING IN AGRICULTURE
IN THE LIGHT OF PROPOSED AMENDMENTS
OF FARMS’ TAXATION
Summary: In the recent years there has been growing interest in agricultural accounting.
The main reason for that is a change in taxation of farmers attempted by the Polish government. Other reason is more and more popular process of grouping farmers in a form of the
so called Farm Producers Groups. They are registered as a limited company or cooperatives
and they are subject to Accounting Act. One of consequences of the development of agricultural accountancy will be the risk of appearance of creative accounting. The purpose of the
paper is an attempt to identify those fields of agricultural accountancy which are the most
vulnerable for the development of creative accountancy.
Keywords: agricultural accountancy, creative accountancy, taxes in agriculture.

