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OBJAŒNIENIA

do wype³niania ankiety o sieci placówek gastronomicznych

Placówki gastronomiczne s¹ to zak³ady i punkty gastronomiczne sta³e i sezonowe,
których przedmiotem dzia³alnoœci jest przygotowywanie oraz sprzeda¿ posi³ków i
napojów do spo¿ycia na miejscu i na wynos.

Sezonowe placówki gastronomiczne to placówki uruchamiane okresowo i dzia³aj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ szeœæ miesiêcy w roku kalendarzowym. Do placówek gastronomicznych nie
zalicza siê ruchomych punktów sprzeda¿y detalicznej i automatów sprzeda¿owych.

Restauracje - zak³ady gastronomiczne dostêpne dla ogó³u konsumentów, z pe³n¹ obs³ug¹
kelnersk¹, oferuj¹ce ca³odzienne wy¿ywienie o szerokim asortymencie potraw i napojów.

Bary - placówki gastronomiczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ o charakterze zbli¿onym do res-
tauracji z asortymentem ograniczonym do potraw i towarów popularnych. S¹ to zaz-
wyczaj placówki samoobs³ugowe, jak: jad³odajnie, bary: uniwersalne, szybkiej obs³ugi,
przek¹skowe, mleczne, bistra. Do tej grupy zaliczamy równie¿ dzia³alnoœæ kawiarni, her-
baciarni, piwiarni.

Sto³ówki - placówki zbiorowego ¿ywienia zapewniaj¹ce w pierwszym rzêdzie okreœlo-
nym grupom konsumentów posi³ki: obiadowe, œniadaniowe, jednodaniowe itp.
Zalicza siê tu sto³ówki szkolne, studenckie, przyzak³adowe i inne.

Punkty gastronomiczne - placówki gastronomiczne prowadz¹ce ograniczon¹ dzia³alnoœæ
gastronomiczn¹, takie jak: sma¿alnie, pijalnie, lodziarnie, bufety w kinach, na stadionach
itp.

W rubr. 1 “Ogó³em” nale¿y wykazaæ liczbê placówek gastronomicznych sta³ych ³¹cznie
ze œwiadcz¹cymi us³ugi w powi¹zaniu z zakwaterowaniem oraz prowadz¹ce dzia³alnoœæ
w wagonach kolejowych i na statkach pasa¿erskich.

W rubr. 2 “W tym w powi¹zaniu z zakwaterowaniem” nale¿y podaæ placówki gastrono-
miczne dzia³aj¹ce w obrêbie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, w
pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwa³ego pobytu.

Wartoœæ przychodów uzyskanych z dzia³alnoœci gastronomicznej obejmuje przychody ze
sprzedanych towarów, wyrobów i us³ug w placówkach.

Wartoœæ przychodów nale¿y wykazaæ w cenach p³aconych przez konsumentów.

Wartoœæ przychodów ze sprzeda¿y towarów handlowych obejmuje towary, które zosta³y
sprzedane w takich samych opakowaniach, jak zakupiono oraz po konfekcjonowaniu od-
sprzedane w niezmienionej postaci (bez napojów alkoholowych i wyrobów tytonio-
wych).

Wartoœæ przychodów ze sprzeda¿y produkcji gastronomicznej obejmuje wartoœæ wyro-
bów kulinarnych, ciastkarskich i innych wytworzonych na w³asne potrzeby.

Wartoœæ przychodów uzyskanych ze sprzeda¿y napojów alkoholowych i wyrobów
tytoniowych obejmuje wyroby spirytusowe czyste i gatunkowe, wina, miody pitne, piwo
(niezale¿nie od zawartoœci alkoholu i ekstraktu) oraz wyroby tytoniowe.

Wartoœæ przychodów uzyskanych z pozosta³ej dzia³alnoœci to wp³ywy z us³ug œwiad-
czonych przez placówki gastronomiczne z tytu³u dzia³alnoœci rozrywkowej, op³at za
korzystanie z szatni, przechowalni baga¿u, obs³ugi parkingów, telefonu, za organi-
zowanie przyjêæ poza zak³adem i w zak³adzie, za wypo¿yczenie sali itp.
Uwaga: Je¿eli przedsiêbiorstwo zakoñczy³o dzia³alnoœæ w trakcie roku, to zobowi¹zane jest
wykazaæ w wierszach 05-09 wartoœæ uzyskanych w ci¹gu roku przychodów (³¹cznie z VAT)
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