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G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Je¿eli w przedsiêbiorstwie w grudniu 2004 r. nie prowadzono dzia³alnoœci gospodarczej, prosimy o podanie danych za ostatni
okres prowadzenia dzia³alnoœci w 2004 r.

Miejsce na nalepkê

1. Od którego roku w Pañstwa przedsiêbiorstwie
jest prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza?

2. Ile miesiêcy w 2004 r. w przedsiêbiorstwie prowadzono
dzia³alnoœæ gospodarcz¹? (Nie nale¿y wliczaæ miesi¹ca urlo-
pu, w czasie którego przedsiêbiorstwo ca³kowicie zawiesi³o
dzia³alnoœæ)

Dzia³ 0. Podstawowe informacje o przedsiêbiorstwie

3. Prosimy o opisanie g³ównego rodzaju aktualnie prowadzonej dzia³alnoœci,
tj. wyszczególnienie rodzaju produkowanych wyrobów, œwiadczonych us³ug,
dzia³alnoœci handlowej. W przypadku trudnoœci z opisem rodzaju dzia³alno-
œci, prosimy korzystaæ z “Wykazu wybranych rodzajów dzia³alnoœci wg PKD”
za³¹czonego do formularza.

5. Czy przychody w Pañstwa przedsiêbior-
stwie w przewa¿aj¹cej czêœci pochodz¹ ze
œwiadczenia pracy na rzecz innych firm?

• tak • nie1 2

1. Prosimy podaæ liczbê osób, które pracowa³y w Pañstwa przedsiêbior-
stwie w dniu 31 grudnia 2004 r. (lub w ostatnim dniu miesi¹ca prowadzenia
dzia³alnoœci, bez zatrudnionych na umowê zlecenie)

Dzia³ 1. Pracuj¹cy i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Ogó³em
w tym dla których jest to
g³ówne miejsce pracy

razem w tym kobiety

Ogó³em 1

w³aœciciele, wspó³-
w³aœciciele i bezp³at-
nie pomagaj¹cy cz³on-
kowie ich rodzin

2

zatrudnieni na podsta-
wie umowy o pracê1) 3

1) Pe³no- i niepe³nozatrudnieni ³¹cznie z sezonowymi.

Opis rodzaju dzia³alnoœci Udzia³
przychodu w %

3. Prosimy podaæ przeciêtn¹ liczbê zatrudnionych na podstawie umo-
wy o pracê w 2004 r. w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy (pe³ny
etat) - liczbê wynikaj¹c¹ z sumy pe³nych etatów i czêœci (z dwoma miejs-
cami po przecinku) np.: trzy osoby zatrudnione na 1/4 = 0,75 etatu. Prze-
ciêtne zatrudnienie nale¿y obliczyæ jako sumê przeciêtnego zatrudnienia
w poszczególnych miesi¹cach podzielon¹ przez 12 (bez wzglêdu na to,
czy przedsiêbiorstwo funkcjonowa³o przez ca³y rok, czy te¿ nie). Przeciêt-
ne zatrudnienie w miesi¹cu nale¿y obliczyæ na podstawie sumy dwóch
stanów dziennych (w pierwszym i ostatnim dniu miesi¹ca) podzielonej
przez dwa.

Liczba etatów (patrz pkt 4 ulotki) ,

4. Prosimy podaæ kwotê wynagrodzeñ brutto ³¹cznie z obligatoryjnymi
sk³adkami: emerytaln¹, rentow¹ i chorobow¹ op³acanymi przez ubezpie-
czonych oraz z zaliczkami na podatek dochodowy, przed odliczeniem
sk³adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (tj. p³ace zasadnicze,
dodatki sta³e i przejœciowe, premie i nagrody, wynagrodzenia za pracê w
godzinach nadliczbowych, za czas urlopów, zasi³ki chorobowe wyp³acane
ze œrodków przedsiêbiorstwa itp.) wyp³acon¹ w 2004 r. zatrudnionym
na podstawie umowy o pracê wykazanym w poz. 3.

Kwota wynagrodzeñ w z³otych

Dzia³ 2. Wartoœæ œrodków trwa³ych i nak³ady na budowê, ulepszenie i zakup œrodków trwa³ych (w z³otych)2)

SP-3
Sprawozdanie

o dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorstw
za 2004 r.

Wype³niony formularz prosimy przekazaæ w terminie do 17 marca
2005 r. na adres w³aœciwego terytorialnie Urzêdu Statystycznego
Przed wype³nieniem formularza prosimy przeczytaæ ulotkê

4. Jaki rodzaj ewidencji ksiêgowej jest prowadzony w Pañstwa przedsiê-
biorstwie?

1 ksiêgi rachunkowe 3 ewidencja przychodów

2 podatkowa ksiêga
przychodów i rozchodów

4 karta podatkowa (rycza³t)

Je¿eli w 2004 r. nie prowadzili Pañstwo dzia³alnoœci gospodarczej,
prosimy odes³aæ formularz z podaniem przyczyny.
(Wpisaæ znak X w kratce z symbolem w³aœciwej odpowiedzi)

1 dzia³alnoœæ nierozpoczêta 3 przedsiêbiorstwo
w stanie upad³oœci

2 dzia³alnoœæ zawieszona 4 przedsiêbiorstwo
w stanie likwidacji

5 ca³kowita likwidacja przedsiêbiorstwa

2. Prosimy podaæ liczbê uczniów zatrudnionych w dniu
31 grudnia 2004 r. (lub w ostatnim dniu miesi¹ca prowa-
dzenia dzia³alnoœci) na podstawie umowy o pracê w celu
przygotowania zawodowego.

Prosimy wype³niæ rêcznie d³ugopisem koloru czarnego

Wyszczególnienie Wartoœæ brutto œrodków trwa³ych
Stan na koniec roku

Nak³ady na nowe œrodki trwa³e,
ulepszenia istniej¹cych oraz zakup

u¿ywanych œrodków trwa³ych

Ogó³em 1

w
tym

budynki i lokale oraz obiekty in¿ynierii l¹dowej
i wodnej 2

maszyny i urz¹dzenia techniczne 3

œrodki transportu 4

2) Przedsiêbiorstwa prowadz¹ce ksiêgi rachunkowe lub podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów wype³niaj¹ wszystkie informacje
w dziale 2, a prowadz¹ce ewidencjê przychodów lub kartê podatkow¹ wiersz 1 oraz pkt 5, 6, 7.

5. Sprzeda¿ œrodków trwa³ych (w z³otych) 7. Œrodki trwa³e przyjête w leasing (w z³otych)6. Likwidacja œrodków trwa³ych (w z³otych)

Symbol PKD wg podklas (wype³nia US)

W pkt 4 i 5 wpisaæ znak X w kratce z symbolem w³aœciwej odpowiedzi



4. Jeœli transport autobusowy by³ podstawowym rodzajem prowa-
dzonej przez Pañstwa dzia³alnoœci gospodarczej, to prosimy o poda-
nie liczby autobusów (w³asnych lub dzier¿awionych) w dniu 31 grudnia
2004 r. lub w ostatnim dniu miesi¹ca, w którym prowadzono dzia³alnoœæ
(do autobusów zalicza siê pojazdy samochodowe przystosowane kon-
strukcyjnie do przewozu wiêcej ni¿ 9 osób ³¹cznie z kierowc¹)

liczba
autobusów

³¹czna liczba
miejsc

Dzia³ 6. Informacje specjalistyczne (za I - XII 2004 r.)

Wartoœæ zapasów
na dzieñ 1. 01. 2004 r. 1

Wartoœæ zapasów
na dzieñ 31. 12. 2004 r. 2

B) wartoœæ sprzeda¿y hurtowej:

Ogó³em 1

w
tym

¿ywnoœci 2

napojów alkoholo-
wych

3

1. Jeœli prowadzili Pañstwo dzia³alnoœæ handlow¹, to prosimy
o podanie, ile wynosi w z³otych (³¹cznie z VAT)

A) wartoœæ sprzeda¿y detalicznej:

Ogó³em 1

w
tym

¿ywnoœci 2

napojów alkoholo-
wych i wyrobów
tytoniowych

3

5. Jeœli ochrona zdrowia by³a podstawowym rodzajem prowadzo-
nej przez Pañstwa dzia³alnoœci gospodarczej, to prosimy o poda-
nie (wstawiæ znak X w kratce z w³aœciwym symbolem odpowiedzi)

a) Czy jednostka œwiadczy³a us³ugi zdro-
wotne finansowane ze œrodków powsze-
chnego ubezpieczenia zdrowotnego?

• tak • nie1 2

b) Czy jednostka jest wpisana do rejestru
zak³adów opieki zdrowotnej? • tak • nie1 2

Liczba porad
udzielonych w
ci¹gu roku przez:

lekarzy medycyny 1

lekarzy stomatologów 2

...............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

............................................................
(miejscowoœæ, data)

............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

NUMER JEDNOSTKI str.

2

Adres e-mail jednostki

SP-3

Prosimy o podanie, ile w 2004 r. wynosi³y kwoty:

podatku VAT nale¿nego
ogó³em3) 1

podatku VAT naliczone-
go ogó³em4) 2

podatku dochodowego
od prowadzonej dzia³al-
noœci gospodarczej5)

3

Dzia³ 3. Podatki VAT i dochodowy(w z³otych)

Wiersz 1 i 2 - tylko jednostki sk³adaj¹ce deklaracjê podatkow¹ podatku od
towarów i us³ug VAT, wiersz 3 - wszystkie jednostki. 3) Zafakturowan¹ kwo-
tê nale¿nego podatku ogó³em z dzia³alnoœci rynkowej. 4) Kwoty podatku
okreœlone w rachunkach, fakturach stwierdzaj¹cych dokonanie zakupu.
5) Przekazywany podatek (rycza³t - zrycza³towane opodatkowanie).

Prosimy podaæ poszczególne informacje w zale¿noœci od rodzaju prowa-
dzonej ewidencji:
- ksiêgi rachunkowe - wszystkie wiersze,
- podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów - wiersz 1, 3, 4 i 6,
- pozosta³e rodzaje (ewidencja przychodów, rycza³t) - tylko informacje

ogó³em pkt A i B tj. wiersz 1 i 3.

Dzia³ 4. Przychody i koszty z ca³okszta³tu dzia³alnoœci
w okresie styczeñ-grudzieñ 2004 r. (w z³otych)

Dzia³ 5. Wartoœæ zapasów (w z³otych)

A. Przychody netto z ca³o-
kszta³tu dzia³alnoœci (bez
VAT)

1

w tym przychody netto
ze sprzeda¿y produk-
tów (wyrobów i us³ug)

2

B. Koszty z ca³okszta³tu
dzia³alnoœci (bez nak³a-
dów na œrodki trwa³e)

3

w
tym

wydatki na zakup towa-
rów handlowych i mate-
ria³ów wg cen zakupu

4

w tym zakup
materia³ów

5

podatek akcyzowy 6

3. Jeœli transport taksówkami osobowymi by³ podstawowym rodza-
jem prowadzonej przez Pañstwa dzia³alnoœci gospodarczej, to pro-
simy o podanie, jaka by³a liczba taksówek (w³asnych lub dzier¿awio-
nych) w dniu 31 grudnia 2004 r. lub w ostatnim dniu miesi¹ca, w którym
prowadzono dzia³alnoœæ

Taksówki osobowe w sztukach

Ilu przewieziono pasa¿erów i jaki wykonano przebieg w grudniu 2004 r.
lub w ostatnim miesi¹cu, w którym prowadzono dzia³alnoœæ (w przy-
padku braku danych ewidencyjnych mo¿liwe jest podanie danych
wed³ug w³asnych szacunków)?

Przewozy pasa¿erów w miesi¹cu w osobach 1

Przebieg ogólny taksówek (tj. iloœæ przeje-
chanych w miesi¹cu km z pasa¿erami i bez)
w km

2

2. Jeœli prowadzili Pañstwo dzia³alnoœæ gastronomiczn¹, to prosi-
my o podanie, ile wynosi wartoœæ przychodów ze sprzeda¿y tej dzia³al-
noœci (³¹cznie z VAT) w z³otych

Ogó³em 1

w
tym

produkcji gastrono-
micznej 2

napojów alkoholo-
wych i wyrobów
tytoniowych

3

Dzia³ 6. Informacje specjalistyczne (dok.)

Ogólna liczba punktów sprzeda¿y detalicznej
(np. sklep, apteka, kiosk, stacja paliw)

stan w dniu 31 XII 2004 r. lub w ostatnim dniu prowadzenia dzia³alnoœci

razem
w tym Powierzchnia

sprzeda¿owa sklepów
i aptek w m2sklepy i apteki stacje paliw

Prosimy o podanie liczby placówek gastronomicznych
stan w dniu 31 XII 2004 r. lub w ostatnim dniu prowadzenia dzia³alnoœci

Ogó³em
w tym

restauracje bary sto³ówki


