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Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie problemów związanych z prawidłowym obliczaniem skutków 
ekonomicznych funkcjonowania VAT w rolnictwie. Dotyczy to rolników ryczałtowych oraz rolników, którzy 
zrezygnowali z ryczałtu i stali się czynnymi płatnikami VAT. Przeanalizowano wybrane publikacje z lat 
2000-2015, podejmujące problematykę VAT w rolnictwie oraz strony internetowe zawierające „kalkulatory” 
wspomagające obliczenia skutków rezygnacji rolników z ryczałtu. Okazało się, że pomimo kilkunastoletniego 
obowiązywania podatku VAT w rolnictwie jego zasady funkcjonowania są niewłaściwie interpretowane i 
błędnie prezentowane są skutki ekonomiczne rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego.

Wstęp
Podatek od towarów i usług –  PTU (ang. VAT –Value Added Tax), jako powszechny podatek 

obrotowy obciążający tzw. wartość dodaną na każdym etapie produkcji i dystrybucji poszczegól-
nych dóbr (towarów i usług), obowiązuje w Polsce od 1993 roku na podstawie Ustawy z dnia 8 
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym [Dz.U. z 1993 r. Nr 11, 
poz. 50]1. Tematyka podatku od towarów i usług w rolnictwie była podejmowana przez wielu 
autorów [Szelągowska, Goraj 2000, Dziemianowicz 2006, Węgrzyn 2007, Filipiak 2007, Gruziel 
2009, Turowska 2010, Zabielska 2011, Brodzińska 2015]. Okazuje się jednak, że wprowadzenie 
VAT-u to nie tylko problem organizacyjny i finansowy, ale również mentalny. Problemy z błędnym 
rozumieniem funkcjonowania VAT w rolnictwie mają długą historię. Już na samym początku VAT 
kojarzył się z podatkami, a więc dodatkowymi obciążeniami. Właśnie niezrozumienie istoty po-
datku VAT spowodowało, że chcąc w 1993 roku wybrać jak najlepiej, wybrano zwolnienie z VAT i 
rolnicy przy zakupach środków produkcji traktowani byli jako ostateczni odbiorcy (konsumenci). 
Sprzedaż płodów rolnych została zwolniona z VAT. Rozwiązanie takie, choć nie nakładało na 
rolników żadnych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących podatku od towarów i 
usług to pod względem ekonomicznym i finansowym było dla nich niekorzystne, ponieważ ob-
ciążał ich VAT, który musieli płacić w cenach towarów i usług nabywanych w celu prowadzenia 
produkcji rolnej np. paliwa, węgla, energii, maszyn rolniczych i części zamiennych, nawozów. 
Rolnicy, będąc poza regulacją tego podatku nie mogli korzystać z mechanizmu polegającego na 
możliwości odliczania podatku naliczonego VAT zawartego w cenach kupowanych przez nich 
środków produkcji i usług.

 Celem artykułu jest wyjaśnienie nieporozumień wokół ewidencji i rozliczania VAT w rolnic-
twie. Przyjęto hipotezę, że pomimo kilkunastoletniego obowiązywania podatku VAT jego zasady 
funkcjonowania są niewłaściwie interpretowane i błędnie prezentowane są jego skutki.

1 W Polsce pierwszy projekt ustawy dotyczący VAT został wniesiony do Sejmu w 1990 roku. Termin wejścia w życie 
ustawy określono początkowo na 1 stycznia 1991 roku. Z różnych względów był on jednak przesuwany i definitywnie 
został wprowadzony 5 lipca 1993 roku. 
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Materiał i metodyka badań
Materiał badawczy stanowią opracowania dotyczące funkcjonowania VAT-u w rolnictwie za 

lata 2000-2015. W szczególności dotyczące skutków ekonomicznych funkcjonowania rolników 
na statusie rolnika ryczałtowego i korzyści z przejścia na zasady ogólne (podatnika czynnego). 
Przeprowadzono analizę krytyczną proponowanych rozwiązań i wskazano na liczne błędy w 
interpretacji funkcjonowania VAT w rolnictwie. Poddano weryfikacji proponowane algorytmy 
kalkulacji na stronach internetowych, dotyczące problemu, czy rolnikowi opłaca się być czynnym 
podatnikiem VAT [www.infor.pl] oraz ryczałt czy VAT w rolnictwie [www.podatki.egospodarka.pl].

Wyniki badań
Przez cały okres 1993-2000 funkcjonowało niekorzystne dla rolników rozwiązanie dotyczące 

podatku VAT. Generalnie rolnicy byli pozbawieni możliwości rozliczania tego podatku i korzysta-
nia z dobrodziejstwa zasady jego neutralności. Dopiero pod koniec 1999 roku zintensyfikowano 
prace nad projektem zmian w podatku od towarów i usług w obszarze rolnictwa. Zamiarem rządu 
było wprowadzenie nowelizacji ustawy obejmującej działalność rolniczą w pierwszej połowie 
2000 roku. W rezultacie długich debat nad zmianą ustawy o podatku od towarów i usług, 20 lipca 
2000 roku Sejm przyjmując poprawkę Senatu do zmian tej ustawy, zadecydował o wprowadzeniu 
4 września 2000 roku 3-procentowej stawki VAT w rolnictwie [Dz.U. nr 68 poz. 805].

Dla rolników wyznaczała ona rewolucyjne zmiany, wprowadzając opodatkowanie VAT sprze-
daż produktów rolnych oraz nisko przetworzonej żywności. Objęcie rolników regulacją podatku 
od towarów i usług stworzyło możliwość odzyskania części lub całości podatku naliczonego 
VAT w dokonanych przez nich zakupach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolniczego. 
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nakładały obowiązek stosowania zasad ogólnych 
rozliczania VAT w rolnictwie tylko w stosunku do podatników obowiązanych do prowadzenia 
ksiąg rachunkowych [Szelągowska, Goraj 2000 s. 3]. Pozostali rolnicy objęci zostali systemem 
ryczałtowym, z możliwością rozliczania VAT na zasadach ogólnych2.

Ustawa wprowadzała szczególny sposób rozliczania VAT przez rolnika ryczałtowego. To 
nie rolnik, a odbiorca jego produktów rolnych będący podatnikiem VAT, naliczał do ceny netto 
3-procentowy VAT, mający mu zrekompensować VAT zawarty w dokonanych przez niego zaku-
pach (art. 33a ustawy), a następnie całą należność przekazywał na konto rolnika (w tym ROR). 
Zapłata należności za produkty rolne na rachunek bankowy umożliwiała kupującemu zwiększenie 
swojego naliczonego podatku podlegającego odliczeniu w rozliczeniu VAT-u. 

Dwie możliwości rozliczania VAT, w formie zryczałtowanej i według zasad ogólnych, dały 
rolnikowi możliwość wyboru korzystniejszego rozwiązania. Kryterium oceny, które rozwiązanie 
wybrać, obejmuje zarówno aspekty ekonomiczne i finansowe, jak i organizacyjne i mentalne. 
Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej został praktycznie zwolniony ze 
wszystkich obowiązków jakim podlega w ramach VAT rolnik rozliczający się na zasadach ogól-
nych. Nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego nalicza do wartości netto zakupionego 
towaru podatek, który jest zaliczany u nabywcy jako podatek naliczony. Natomiast dla rolnika 
ryczałtowego kwota ta jest rodzajem przychodu. Z drugiej strony rolnik ponosi pełne obciążenie 
podatkiem VAT w zakupionych środkach produkcji (obrotowych i trwałych). Stanowi on dla niego 
rodzaj kosztu, który należy odliczyć od uzyskanego podatku uzyskanego przy sprzedaży. W tej 
sytuacji nie ma mowy o neutralności ekonomicznej i finansowej. Powstaje dodatkowy dochód 
lub strata u rolnika ryczałtowego z tytułu wybrania tej formy rozliczania VAT.

Rolnicy, którzy chcieli być podatnikami VAT na zasadach ogólnych rozliczają podatek nali-
czony zawarty w dokonanych przez nich zakupach. Mogą w pełni realizować zasadę neutralności 
ekonomicznej opodatkowania VAT-em. 
2 Rolnik, który zrezygnował ze zwolnienia związanego z systemem ryczałtowego zwrotu podatku VAT (zamiana statusu 

rolnika ryczałtowego na rolnika rozliczającego się na zasadach ogólnych), może ponownie skorzystać ze zwolnienia 
w ramach ryczałtowego zwrotu podatku VAT, ale dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia.
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Trudno nie zgodzić się z Rytą Dziemianowicz, która stwierdza, że „Opodatkowanie rolnictwa 
podatkiem od wartości dodanej nie ma przede wszystkim charakteru fiskalnego. Jego celem jest 
raczej wsparcie rozwoju, niż dostarczenie dochodów do budżetu państwa. (…) Takie rozwiązania 
w konsekwencji wspierają rynek środków produkcji dla rolnictwa” [2006, s. 34].

Od chwili wprowadzenia podatku VAT w rolnictwie podstawowe pytanie, które stawiają 
sobie rolnicy i większość autorów opracowań na temat VAT-u brzmi: kiedy opłaca się pozostać 
na ryczałcie, a kiedy przejść na zasady ogólne?

Adam Węgrzyn [2007, s. 532-536] zauważył finansowe korzyści związane z rezygnacją 
rolników z ryczałtowego rozliczania podatku VAT na rzecz rozliczania VAT na zasadach ogól-
nych. Jednocześnie podkreślił, że liczne obowiązki związane z gromadzeniem dokumentacji i 
prowadzeniem odpowiednich rozliczeń zniechęcają rolników do korzystania z tej formy. Jednak 
stwierdzenia te miały charakter ogólny i nie nawiązywały do zasady neutralności VAT-u3. Tadeusz 
Filipiak analizując konkretne gospodarstwo również nieprecyzyjnie określił kryterium opłacalności 
przejścia na zasady ogólne, stwierdzając, że „Rolnik w systemie ryczałtowym uzyskuje większy 
zwrot VAT niż na zasadach ogólnych. W przypadku ryczałtu rolnik otrzymuje 2612,51 zł, natomiast 
przejście na zasady ogólne spowoduje zwrot VAT, ale w wysokości zaledwie 1 259,57 zł” [Filipiak 
2007, s. 109-114]. Przecież, w tym przypadku nawet jeżeli zwrot z urzędu skarbowego będzie 
na poziomie 10 000 zł, to i tak należy pozostać na ryczałcie. Dodatkowo, to co w opracowaniu 
wzbudza wątpliwości to użycie do obliczania VAT jako podstawy kategorii kosztów bezpośred-
nich i pośrednich. Mogą się one różnić od zakupów i opłat w danym okresie obrachunkowym.

Z kolei Kinga Gruziel uważa, że „Podstawową kategorią wynikową pozwalającą określić 
skutki zastosowanych symulacji (modeli) jest kwota salda VAT ogółem. Saldo to jest sumą salda 
VAT z działalności operacyjnej oraz salda VAT z działalności inwestycyjnej (…) określanych jako 
różnica pomiędzy kwotą podatku należnego, a kwotą VAT naliczonego”. (…) Wartość salda VAT 
ogółem według danych rzeczywistych w gospodarstwach ryczałtowych nie ma znaczenia z uwagi 
na brak możliwości rozliczania podatku z US” [Gruziel 2009, s. 131]. Jest to krańcowo niewła-
ściwe interpretowanie zasady neutralności i skutków ekonomicznych VAT. Bowiem to właśnie 
saldo ogółem gospodarstwa ryczałtowego jest kryterium rozstrzygającym o tym czy pozostać na 
ryczałcie, czy przejść na zasady ogólne.

Wioletta Turowska [2010, s. 231] przedstawiając skutki rozrachunków przedsiębiorstw rolni-
czych z tytułu VAT zamieszcza przykładowe obliczenia „zysku ze sprzedaży” i „nadwyżki finan-
sowej” dla rolnika ryczałtowca i rolnika „vatowca” (tab. 1).  Przy założeniu wysokości zryczałto-
wanego zwrotu podatku na poziomie 6% ceny skupu netto i 3% stawki dla VAT należnego, autorka 
ta błędnie oblicza wartość brutto sprzedaży dla „ryczałtowca” i zaniża wartość obu obliczanych 
kategorii. Wartość brutto dla ryczałtowca powinna być liczona od wartości netto (75 728,16 zł x 
1,06 = 80 271,85 zł). Zysk ze sprzedaży i nadwyżka finansowa powinna wynosić 27 411,85 zł. Z 
kolei dla „vatowca” obie kategorie są zamienione wartościami. Zysk ze sprzedaży powinien być 
różnicą przychodów i kosztów netto (75 728,16 zł – 22 000,00 zł – 16 000,00 zł – 10 000,00 zł) i 
wynosić 27 728,16 zł. Różnica (korzyści ekonomiczne z wyboru zasad ogólnych) wynosi jedynie 
316,31 zł i trudno się spodziewać, że rolnik zrezygnuje z ryczałtu. Natomiast różnica nadwyżki 
finansowej (na ten moment 2588,16 zł) jest na korzyść ryczałtu. 

Daniela Zabielska [2011, s. 68] na podsumowanie swoich rozważań na temat zasad funkcjo-
nowania podatku VAT w gospodarstwach przedstawiła dwie tabele. W pierwszej [2011, s. 67] 
zawarła kalkulację dla gospodarstwa rozliczającego się według ryczałtowego sposobu rozliczania 
podatku VAT. Według tych danych zwrot podatku wyniósł 15 863 zł, a podatek naliczony 20 046 
zł. W tej sytuacji gospodarstwo straciłoby na VAT 4183 zł, co miesięcznie wynosiło 348 zł. Au-
torka ma słuszne wątpliwości czy kwota jest wystarczająco motywująca do przejścia na zasady 
ogólne. Druga tabela [2011, s. 68] zawierała rozliczenie tego samego gospodarstwa dokonującego 
3 Autor stwierdza, że „np. zakup maszyny rolniczej do produkcji już w momencie jej zakupu przynosi  oprócz korzyści 

technologicznych, także korzyści ekonomiczne w postaci częściowego zwrotu z inwestycji w krótkim czasie z tytułu 
„dodatniej” różnicy pomiędzy VAT należnym a naliczonym”. 
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rozliczenia na zasadach ogólnych przy dodatkowym wydatku inwestycyjnym na kwotę brutto 
118 606 zł, w tym podatek VAT wynosił 21 388 zł. Łączna nadwyżka podatku naliczonego nad 
należnym wyniosła 33 502 zł. Autorka zauważyła, że w tym przypadku rozliczenie podatku od 
towarów i usług na zasadach ogólnych było dla rolnika bardzo korzystnym rozwiązaniem. Jednak 
zabrakło oceny ostatecznego kryterium korzystnego przejścia przez rolnika na VAT. To nie kwota 
33 502 zł wyznacza osiągnięte przez rolnika korzyści. Należy pamiętać o obowiązującej zasadzie 
neutralności VAT-u i nie szukać korzyści przy rozliczaniu podatku VAT na zasadach ogólnych. 
Prawidłowa kalkulacja powinna dotyczyć korzyści ryczałtowego rozliczania VAT-u. Tam należy 
szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytanie: VAT czy ryczałt? Jeżeli zryczałtowany zwrot prze-
wyższa podatek naliczony to oznacza, że nie opłaca się rezygnacja z ryczałtu i przejście na zasady 
ogólne. W sytuacji odwrotnej, gdy zryczałtowany zwrot jest niższy od podatku naliczonego, to 
uwzględniając uciążliwość i koszty rozliczania VAT można rozważać przejście na zasady ogólne.

Podobnie Katarzyna Brodzińska [2015 s. 59] błędnie oceniła skutki pozostania na ryczałcie 
w analizowanym gospodarstwie (A). Używa przy tym kategorii kosztów zamiast zakupów. W 
tabeli 2 zawarto dane analizowanych przez autorkę gospodarstw. W przypadku gospodarstwa 
(A) dla danych bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych autorka dodała do zwrotu VAT dla 
rolnika ryczałtowego (16 520 zł) różnicę pomiędzy VAT należnym i VAT naliczonym po przejściu 
na zasady ogólne. Stwierdziła, że będąc na ryczałcie rolnik zyskuje aż 18 758 zł. Podczas gdy, 
faktyczny zysk rolnika na ryczałcie będzie wyższy jedynie o 3394 zł. Można to obliczyć wprost z 
różnicy zwrotu zryczałtowanego VAT-u i naliczonego (16 520 zł – 13 126 zł) albo z różnicy zysku 
liczonego dla ryczałtowca (235 999 zł + 16 520 zł – 106 435 zł – 13 126 zł) i rolnika na zasadach 
ogólnych (235 999 zł – 106 435), czyli ostatecznie (132 958 zł – 129 564 zł).

Tabela 1. Skutki finansowe opodatkowania i zwolnienia z VAT
Table 1. Financial effects of taxing and exempting from the VAT
Rolnik ryczałtowy/Flat-rate farmer Rolnik „vatowiec”/VAT farmer

Przychody ze sprzedaży 100 ton pszenicy/Income from the sale of 100 ton of wheat
Wartość brutto (wraz ze zryczałtowanym 
zwrotem podatku VAT)/Gross value 
(along with the return lumped in one 
sum of the tax VAT)

78 000,00

Wartość netto/Net value 75 728,16
Podatek VAT 3%/VAT tax 3% 2 271,84
Wartość brutto/Gr value 78 000

Zakup środków ochrony roślin/Purchase of crop protection chemicals
Wartość netto/Net value 22 000,00 Wartość netto/Net value 22 000
Podatek VAT 7%/VAT tax 7% 1 540,00 Podatek VAT 7%/VAT tax 7% 1 540
Wartość brutto/Gross value 23 540 Wartość brutto/Gross value 23 540

Zakup nawozów/Purchase of fertilizers
Wartość netto/Net value 16 000 Wartość netto/Net value 16 000
Podatek VAT 7%/VAT tax 7% 1 120 Podatek VAT 7%/VAT tax 7% 1 120
Wartość brutto/Gross value 17 120 Wartość brutto/Gross value 17 120

Zakup paliwa/Purchase fuels
Wartość netto/Net value 10 000 Wartość netto/Net value 10 000
Podatek VAT 22%/VAT tax 22% 2 200 Podatek VAT 22%/VAT tax 22% 2 200
Wartość brutto/Gross value 12 200 Wartość brutto/ Gross value 12 200
Zysk ze sprzedaży/Profit from the sale 25 140 Zysk ze sprzedaży/Profit from the sale 25 140,00
Nadwyżka finansowa/Financial surplus 25 140 Nadwyżka finansowa/Financial surplus 27 728,16

Zasady ryczałtowe/Flat-rate principles Zasady ogólne/General rules
Oszczędności podatkowe/Tax savings 2 271,84 Podatek VAT należny/Output VAT
Utracone korzyści/Lost benefits 4 860,00 Podatek VAT naliczony/Input VAT
Straty finansowe z wyboru zwolnienia/
Financial losses by choice dismissals 2 588,16 Korzyści finansowe z wyboru zasad ogólnych/ 

Financial benefits from the choice of general principles
Źródło/Source: [Turowska 2010, s. 231]
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W poszukiwaniu właściwych kalku-
lacji do podjęcia decyzji o rezygnacji ze 
statusu rolnika ryczałtowego próbowano 
skorzystać z zakładki znanego portalu 
internatowego infor.pl, oferującego „kal-
kulator” służący do obliczania skutków 
takiej decyzji [http://ksiegowosc.infor.
pl]. Okazało się jednak, że jest tam bardzo 
dużo błędów. 

Podobny efekt uzyskano przy próbie 
skorzystania z portalu eGospodarka Po-
radnika Internetu dla Twojej Firmy [www.
podatki.egospodarka.pl]. W tym przypad-
ku obliczenia wykonane są poprawnie, ale 
wniosek końcowy niezrozumiały.

Ale to nie koniec kłopotów z VAT-em. 
Okazuje się, że błędów przy uwzględnia-
niu VAT nie uniknięto w naszym bardzo 
ważnym systemie zbierania danych 
rachunkowych FADN (Farm Accoun-
tancy Data Network). W proponowanym 
raporcie indywidualnym dla gospodarstwa 
wliczono saldo VAT do rachunku wyników 
[FADN 2014, s. 34]. To jest dopuszczalne 
dla rolników ryczałtowych, ale nie wolno 
tego zrobić dla rolników rozliczających się 
na zasadach ogólnych. W tym przypadku 
obowiązuje nadrzędna zasada neutralności 
podatku VAT i nie należy rozliczeń z tego 
tytułu wliczać do wyniku finansowego.

Podsumowanie
Postawiona w pracy hipoteza robocza, że pomimo kilkunastoletniego obowiązywania podatku 

VAT w rolnictwie jego zasady funkcjonowania są niewłaściwie interpretowane i błędnie prezen-
towane są jego skutki została zweryfikowana pozytywnie. Stwierdzono m.in.:
 – błędne kategorie użyte do naliczania podatku VAT: T. Filipiak [2007], K. Brodzińska [2015];
 – błędne kryterium oceny korzyści przejścia na zasady ogólne: A. Węgrzyn [2007], T. Filipiak [2007], 

K. Gruziel [2009], D. Zabielska [2011], K. Brodzińska [2015], eGospodarka.pl, Infor.pl.;
 – błędna ocena skutków ekonomicznych w gospodarstwach ryczałtowego rozliczania VAT-u: 

k. Gruziel [2009], W. Turowska [2010], K. Brodzińska [2015], eGospodarka.pl, Infor.pl.;
 – błędne sporządzanie rachunku wyników: W. Turowska [2010], eGospodarka.pl, FADN.

Pozostaje mieć nadzieję, że mimo wszystko uda się w miarę szybko ujednolicić interpretację 
funkcjonowania VAT-u i jego skutków, zarówno dla rolników pozostających na ryczałcie, jak i z 
niego rezygnujących. Należy przygotować właściwe materiały dydaktyczne do nauki funkcjono-
wania VAT w rolnictwie wyjaśniające zasadę neutralności VAT i prezentujące w sposób prawi-
dłowy skutki ekonomiczne (i finansowe) przejścia rolników na zasady ogólne. Należy poprawić 
istniejące kalkulatory na stronach internetowych dotyczące VAT w rolnictwie oraz zweryfikować 
dane dotyczące wyników gospodarstw w bazie polskiego FADN.

Tabela 2. Struktura przychodów i kosztów w 2014 roku 
z uwzględnieniem średniorocznych inwestycji z okresu 
rozliczania VAT na zasadach ogólnych
Table 2. The structure of income and costs in 2014, taking 
into account the average investment from the period of the 
VAT under general principles
Wyszczególnienie/
Specification

Gospodartswo A/Farm A
netto/net VAT

Sprzedaż płodów rolnych [zł]/Crop sales [PLN]:
– produkcja roślinna/ 
   crop production 117 183,28 5859,16

– produkcja zwierzęca/ 
   animal production 118 815,72 9505,18

Razem /Total 235 999,00 15 364,34
Koszty produkcji [zł]/Production cost [PLN]:

– materiał siewny/seeds 10 215,49 720,77
– nawoz/fertilizers 3 3005,0 2 640,40
– środki ochrony roślin/ 
   plant protection products 13 000,00 1 040,00

– pasze/fodder 17 571,22 1 405,70
– olej napędowy/diesel fuel 29 531,84 6 792,32
– inne/other 3 111,33 527,11
Razem koszty/Total costs 106 434,88 13 126,30
VAT należny – VAT naliczony/
Output  – input VAT +2 238,04

Inwestycje (średnioroczne) 
[zł]/Average annual 
investments [PLN]

122 750,67 28 232,65

Rozliczenie VAT [zł]/
VAT settlement [PLN] -25 994,61

Rolnik ryczałtowy [zł]/
Flat-rate farmer [PLN] 235 999,00 16 519,93

Źródło/Source: Brodzińska [2015 s. 60]
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Summary
The aim of the paper is to present the problems associated with the correct calculation of the economic 

impact of the operation of VAT in agriculture. This applies to flat-rate farmers and farmers who resigned 
from the lump sum and became active VAT payers. There were analyzed selected publications from the years 
2000-2015, addressing the problem of VAT in agriculture and websites containing „calculators” to support 
the calculation effects of the withdrawal of farmers from the lump sum. It turned out that in spite of the long 
existence of VAT in agriculture the principles of operation are misinterpreted and wrongly presented the 
economic impact of the resignation of the status of the flat-rate farmer.
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