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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON
DS-01b

Zestawienie
z zawartych umów i zrealizowanych transakcji
w handlu zagranicznym towarem o znaczeniu

strategicznym
(Eksport

Import) a)

za okres od pocz¹tku roku

do koñca ... kwarta³u 2007

G³ówny Urz¹d Statystyczny

Sekretariat Prezesa

Wydzia³ Spraw Obronnych

al. Niepodleg³oœci 208

00-925 Warszawa

Przekazaæ w ci¹gu 10 dni po zakoñczeniu

kwarta³u i do 10 stycznia z danymi za rok

Nazwa wyrobu wed³ug listy
Symbol
wyrobu

Jednostka
miary

Identyfikator
producenta

odbiorcy
a)

Kod kraju
odbiorcy
dostawcy

a)

Numer
zezwolenia

wywozu
przywozu

a)

Kontraktacja Zrealizowano

data
zawarcia
umowy

iloœæ
wartoœæ

w tys. dol.
b) iloœæ

wartoœæ
w tys. dol.

b)
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ZASTRZE¯ONE (po wype³nieniu)

a) Niepotrzebne skreœliæ. b) Podaæ z jednym znakiem po przecinku.

.......................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia
2006 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2007(Dz. U. Nr 170, poz. 1219).



OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA DS-01b

1) W rubryce z lewej strony u góry oprócz nazwy i adresu jednostki sprawozdawczej obowi¹zkowo podaæ czytelny numer identyfikacyjny - REGON;

2) W rubryce “0” podaæ nazwê wyrobu;

3) W rubryce “1” podaæ 6-cyfrowy symbol zgodnie z przyjêt¹ list¹ wyrobów;

4) W rubryce “2” podaæ s³ownie lub cyfrowo kod statystyczny jednostki miary, np. szt. lub 020;

5) W rubryce “3” podaæ 9-cyfrowy identyfikator producenta, gdy realizowano eksport, lub identyfikator odbiorcy, gdy realizowano import;

6) W rubryce “4” podaæ 2-znakowy kod kraju odbiorcy, gdy realizowano eksport, lub kod kraju dostawcy gdy realizowano import, np. US dla USA;

7) W rubryce “5” podaæ numer zezwolenia w postaci Nr zezwolenia/Rok, np. 55/92;

9) W rubryce “7” i “8” nale¿y podaæ iloœciowo i wartoœciowo stan kontraktacji wyrobu. Wartoœæ kontraktacji nale¿y rozliczaæ w dolarach. Inne waluty nale¿y przeliczaæ na
dolary wed³ug wzoru:

Wkd = Wrd + ((Wkw - Wrw) * Kbw / Kbd) gdzie:

Wkd - wartoœæ kontraktacji w dolarach

Wkw - wartoœæ kontraktacji w innej walucie

Kbd - kurs dolara w z³otych obowi¹zuj¹cy w dniu wykonania zestawienia

Kbw - kurs innej waluty w z³otych obowi¹zuj¹cy w dniu wykonania zestawienia

10) W rubryce “9” i “10” nale¿y podaæ iloœciowo i wartoœciowo stan realizacji umowy na koniec danego kwarta³u. Wartoœæ realizacji nale¿y rozliczaæ w dolarach.
Inne waluty nale¿y przeliczaæ na dolary wed³ug kursów z tabeli kursowej NBP obowi¹zuj¹cej w dniu importu/eksportu wed³ug wzoru:

Wrd = Wrw * Krw / Krd gdzie:

Wrd - wartoœæ realizacji w dolarach

Wrw - wartoœæ realizacji w innej walucie

Krd - kurs dolara w z³otych obowi¹zuj¹cych w dniu importu/eksportu

Krw - kurs innej waluty w z³otych w dniu importu/eksportu

11) W rubrykach “8” i “ 10” wartoœci nale¿y podawaæ w tysi¹cach dolarów, np. je¿eli wartoœæ wynosi 256300 dol., nale¿y wpisaæ 256,3;

12) Dopuszcza siê wype³nianie formularza pismem maszynowym lub d³ugopisem (czytelnie).




