
Przed wype³nieniem przeczytaæ objaœnienia zamieszczone na odwrocie sprawozdania

Nazwy kolejnych miesiêcy w kwartale sprawozdawczym Przychody netto ze
sprzeda¿y (bez VAT)
w z³otych, bez groszy

Liczba pracuj¹cych
(wg stanu na koniec

kwarta³u)I kwarta³ II kwarta³ III kwarta³ IV kwarta³

0 1 2

1. styczeñ 1. kwiecieñ 1. lipiec 1. paŸdziernik 1
X

2. luty 2. maj 2. sierpieñ 2. listopad 2

3. marzec 3. czerwiec 3. wrzesieñ 3. grudzieñ 3

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

H-01/k

Kwartalne badanie przychodów
w przedsiêbiorstwach

handlowych

za kwarta³ ............ 200... r.

Urz¹d Statystyczny

.......................................................

Numer identyfikacyjny - REGON
Przekazaæ/wys³aæ w terminie

do 15. dnia roboczego po kwartale

................................................ .................................................... ....................................................

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

(miejscowoœæ, data)
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Objaœnienia

1. Dane nale¿y sporz¹dziæ po ka¿dym kwartale z podaniem wartoœci przychodów ze sprzeda¿y za ka¿dy miesi¹c
danego kwarta³u.

2. Przychody netto ze sprzeda¿y (rubr. 1) obejmuj¹: wartoœæ sprzedanych na zewn¹trz przedsiêbiorstwa produktów
(wyrobów gotowych, robót, us³ug), towarów i materia³ów wyra¿onych w rzeczywistych cenach sprzeda¿y, z uwzglêd-
nieniem upustów, rabatów i bonifikat - bez podatku od towarów i us³ug (VAT). Natomiast nie uwzglêdnia siê sprze-
da¿y sk³adników maj¹tku trwa³ego, dotacji, pozosta³ych przychodów operacyjnych oraz przychodów z operacji finan-
sowych (dywidendy z tych udzia³ów, uzyskanych odsetek itp.).

3. Do pracuj¹cych (rubryka 2) zalicza siê:

1. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracê, powo³ania, wyboru lub mianowania) ³¹cznie z
sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;

2. pracodawców i pracuj¹cych na w³asny rachunek:

a/ w³aœcicieli i wspó³w³aœcicieli (³¹cznie z bezp³atnie pomagaj¹cymi cz³onkami ich rodzin) jednostek prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (z wy³¹czeniem wspólników spó³ek, którzy nie pracuj¹ w spó³ce);

b/ osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek;

3. agentów pracuj¹cych na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (³¹cznie z pomagaj¹cymi
cz³onkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów);

4. osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹;

5. cz³onków spó³dzielni produkcji rolniczej, tj. cz³onków RSP oraz powsta³ych na ich bazie spó³dzielni o innym profilu
produkcyjnym, w odniesieniu do których funkcjonuje prawo spó³dzielcze, a tak¿e cz³onków spó³dzielni kó³ek rolni-
czych.

Dane podaje siê ³¹cznie z zatrudnionymi poza granicami kraju.

Liczbê pracuj¹cych podaje siê bez przeliczenia niepe³nozatrudnionych na pe³ne etaty.

Do pracuj¹cych osób nie nale¿y zaliczaæ osób skreœlonych czasowo z ewidencji, z którymi nie rozwi¹zano umowy o
pracê, tj. miêdzy innymi osób korzystaj¹cych z urlopu wychowawczego lub bezp³atnego powy¿ej 3 miesiêcy; pra-
cuj¹cych na umowê-zlecenie, a tak¿e osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawo-
dowego.

E-mail sekretariatu
dyrektora/prezesa
firmy

E-mail osoby
sporz¹dzaj¹cej
sprawozdanie

Uwaga: W e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.

Przyk³ad wype³niania e-mail:

z e n o n . k o w a l s k i @ x x x . y y y . p l
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