:

Uwaga! Uprzejmie informujemy, ¿e formularz jest dostêpny w formie elektronicznej na stronie internetowej:
www.stat.gov.pl do wype³nienia i przekazania przez Internet
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

C-05
Sprawozdanie
o cenach towarów w handlu
zagranicznym
(miêdzynarodowym)

Urz¹d Statystyczny

w .............................................................

za miesi¹c .........................

Numer identyfikacyjny - REGON

Import
Przywóz

Przekazaæ/wys³aæ w terminie do 16 dnia
po miesi¹cu sprawozdawczym

Eksport
Wywóz

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 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 9 paŸdziernika 2007 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki
publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521)

Symbol rodzaju dzia³alnoœci wg PKD

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

• Dane

pozyskane w drodze badania s¹ chronione tajemnic¹ statystyczn¹ i nie bêd¹ nikomu udostêpniane, a wykorzystane zostan¹
wy³¹cznie do zbiorczych opracowañ statystycznych. Dane te s¹ istotne dla opracowania indeksów cen importu i eksportu.
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Szczegó³owy opis towaru:
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Szczegó³owy opis towaru:
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30
Szczegó³owy opis towaru:

31
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Symbol
zmian Jednostka
w
repre- miary
zentacji
3

4

Kraj
pochodzenia/
przeznaczenia

Rodzaj
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5

6

Cena towaru w PLN
(z dwoma znakami
po przecinku)
za miesi¹c sprawozdawczy

za miesi¹c
poprzedni

7

8

Przyczyny
zmian
cen
9
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przeznaczenia
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5
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Cena towaru w PLN
(z dwoma znakami
po przecinku)
za miesi¹c sprawozdawczy

za miesi¹c
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7
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Przyczyny
zmian
cen
9

40
Szczegó³owy opis towaru:

41

50
Szczegó³owy opis towaru:

51

60
Szczegó³owy opis towaru:

61

70
Szczegó³owy opis towaru:
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E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

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

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

...........................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Uwaga: W e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy każdy znak powinien zostać wpisany w
odrębną kratkę. Przykład wypełniania adresu e-mail:
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Objaśnienia do formularza C-05
1. Uwagi ogólne
Sprawozdanie na formularzu C-05 dotyczy cen towarów będących przedmiotem
międzynarodowej wymiany towarowej, tj. eksportu (wywozu) i importu (przywozu).
Przez eksport/import towarów należy rozumieć przemieszczanie towarów z/na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do/z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej
– zgłoszonych do odprawy celnej na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD
(rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r., z późn. zm.).
Przez wywóz/przywóz towarów należy rozumieć przemieszczanie towarów z/na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do/z krajów będących członkami Unii Europejskiej
– zadeklarowane na deklaracji INTRASTAT (ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
(Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.)).
Klasyfikacją stosowaną w sprawozdaniu C-05 jest powszechnie stosowana
w międzynarodowej wymianie towarowej „Nomenklatura Taryfowa i Statystyczna CN”
(Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniające
załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ).
Sprawozdanie sporządzają podmioty, które w okresie sprawozdawczym dokonały
wymiany towarowej, tj. zarówno producenci działający na rynku międzynarodowym na
własny rachunek jak i jednostki handlowe.
Formularz C-05 jest zunifikowany, tzn. przeznaczony do monitorowania poziomów
cen zarówno w eksporcie/wywozie jak i imporcie/przywozie. W przypadku, gdy w okresie
sprawozdawczym realizowany był równocześnie eksport i import, należy sporządzić 2
oddzielne sprawozdania, zaznaczając krzyżykiem w części tytułowej odpowiedni kwadrat:
X - import/przywóz lub

X - eksport/wywóz

Sprawozdania należy przekazywać raz w miesiącu w terminie do 16 dnia po miesiącu
sprawozdawczym do urzędu statystycznego w województwie, na terenie którego ma siedzibę
podmiot zobowiązany.
2. Zasady doboru reprezentantów towarów
W sprawozdaniu podaje się informacje dotyczące poziomów cen imiennie
określonych, konkretnych towarów (zwanych dalej reprezentantami), będących przedmiotem
międzynarodowej wymiany towarowej. Wyboru towarów – reprezentantów do obserwacji
statystycznej dokonują podmioty sprawozdawcze.
Podstawą wyboru w jednostce sprawozdawczej jest „Wykaz asortymentowy towarów
do badania cen w handlu zagranicznym” - przesłany w załączeniu. Wykaz ten opracowany
został przez GUS i zawiera towary o znaczącym udziale w wartości obrotów w
eksporcie/wywozie lub imporcie/przywozie w skali kraju.
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Na podstawie ww. wykazu należy dokonać wyboru grupowań 8-cyfrowych CN
o znaczącym udziale w ogólnej wartości obrotów w wymianie towarowej, w skali
przedsiębiorstwa.
Następnie w ramach wybranych grupowań 8-cyfrowych CN należy wytypować konkretne
towary – reprezentanty według następujących kryteriów:
- reprezentanty powinny pochodzić z transakcji o największym udziale w obrocie,
- transakcje dotyczące danego towaru powinny występować w jak najdłuższym okresie,
- dynamika cen reprezentanta powinna w możliwie największym stopniu charakteryzować
zmiany cen zachodzące w wybranym grupowaniu CN,
- reprezentantami mogą być wyłącznie te towary, które wystąpiły w obrocie w miesiącu
sprawozdawczym,
- reprezentantami powinny być te towary, które nie podlegają częstym zmianom jakości.
3. Wyjaśnienia do poszczególnych rubryk i wierszy formularza
Rubryka 0 - zawiera dwucyfrowe numery wierszy (10, 11, 20, 21, 30, 31…). Do opisu
każdego reprezentanta służą dwa wiersze.
W wierszach, w których drugą cyfrą jest „0”, tj. 10, 20, 30 itd. należy wpisać dane
dotyczące towarów – reprezentantów, zgodnie z opisem rubryk od 1 do 9.
Wiersze, których drugą cyfrą jest „1”, tj. 11, 21, 31 itd. przeznaczone są na szczegółowy
opis towaru. Opis ten powinien zawierać charakterystykę danego reprezentanta wraz
z głównymi parametrami mającymi wpływ na poziom ceny. Należy zatem dokładnie
określić: rodzaj, model, typ, gatunek, rodzaj opakowania itp. W przypadku maszyn,
urządzeń, pojazdów należy podać pojemność, moc, dodatkowe wyposażenie. Opis
wytypowanego do badania towaru powinien być identyczny we wszystkich miesiącach
i dokonany w formie maksymalnie skróconej, lecz zapewniający jednoznaczną
identyfikację towaru.
UWAGA: W opisie należy podać także rodzaj środka transportu, którym przewożony jest
towar np. kolejowy, drogowy, morski, śródlądowy, lotniczy, odbiór we własnym zakresie,
itp.
W rubryce 1 należy podać symbol towaru wg 8-cyfrowego poziomu CN.
W rubryce 2 należy podać numer reprezentanta. Numer ten służy do wyróżnienia
towarów - reprezentantów w ramach tej samej grupy towarowej (8-cyfrowe CN), które różnią
się np. rodzajem, modelem, gatunkiem, wyposażeniem, krajem pochodzenia/przeznaczenia.
Reprezentanty muszą być numerowane kolejno liczbami 01, 02, 03…itd. Towary
wprowadzone do reprezentacji po raz pierwszy w miesiącu sprawozdawczym muszą być
oznaczone nowymi numerami w grupowaniu. Nie należy nadawać tym reprezentantom
numerów towarów, które obserwowane były w poprzednich miesiącach, a w miesiącu
sprawozdawczym w reprezentacji nie występują. Towary, które wystąpiły już w reprezentacji
i są wprowadzone ponownie po przerwie muszą być bezwzględnie oznaczone takimi samymi
numerami, jak w sprawozdaniach za miesiące poprzednie.
Rubryka 3 – Symbol zmian w reprezentacji – należy wpisać odpowiedni symbol dla
każdego towaru:
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1 - oznacza reprezentanty wprowadzone do badania po raz pierwszy w miesiącu
sprawozdawczym,
2 - oznacza reprezentanty, które były podawane w poprzednim miesiącu i są wykazywane
w miesiącu sprawozdawczym – wówczas nie jest wymagany szczegółowy opis
towaru
3 - oznacza reprezentanty wprowadzone ponownie (np. po przerwie w obrocie).
W rubryce 4 - należy podać jednostkę miary danego reprezentanta. Dla danego
reprezentanta w kolejnych miesiącach należy podawać zawsze tę samą jednostkę miary, tj.
taką do jakiej odnoszą się podawane ceny.
UWAGA: W przypadku konieczności zmiany lub poprawienia błędnie podanego w miesiącu
poprzednim symbolu CN (rubr.1), numeru reprezentanta (rubr.2) lub jednostki miary
(rubr. 4) należy podzielić poziomą kreską rubryki 1, 2 lub 4 na dwie części i wpisać:
- w części górnej - aktualnie obowiązujący symbol CN, numer reprezentanta lub jednostkę
miary,
- w części dolnej - symbole CN, numer reprezentanta lub jednostkę miary z jakimi dany towar
występował dotychczas w reprezentacji.
W rubryce 5 należy wpisać kraj przeznaczenia/kraj pochodzenia.
W eksporcie/wywozie – kraj, w którym towar zostanie ostatecznie zużyty lub poddany
obróbce lub przetworzeniu. Jeśli kraj przeznaczenia nie jest znany przyjmuje się, że krajem
przeznaczenia jest ostatni znany kraj w momencie wywozu.
W imporcie/przywozie - kraj, w którym towar został wytworzony lub w którym został ostatni
raz poddany istotnej obróbce lub przetworzeniu.
Rubryka 6 należy wpisać symbol rodzaju ceny:
X – oznacza, że cena pochodzi z konkretnego dnia miesiąca,
Y – oznacza, że cena jest średnią ceną z kilku porównywalnych transakcji zawartych
w miesiącu sprawozdawczym w ramach tego samego kraju
Rubryka 7 – cena towaru w PLN za miesiąc sprawozdawczy. W rubryce tej należy wpisać
cenę spełniającą następujące warunki:
- cena faktycznej transakcji, a nie cena z cennika,
- cena ustalona na podstawie faktur kupna - sprzedaży,
- cena reprezentatywnej transakcji z konkretnego dnia miesiąca lub średnia cena z kilku
porównywalnych transakcji zawartych w miesiącu sprawozdawczym w ramach tego
samego kraju.
W przypadku eksportu/wywozu:
- cena FOB (free on board) - cena towarów dostarczonych do granicy celnej kraju
eksportującego.
Obejmuje: krajowe opłaty transportowe, koszty opakowania, opłaty za dokowanie, opłaty
za załadunek i magazynowanie, wszelkie koszty, zyski i wydatki łącznie z ubezpieczeniem i
prowizją powstałe do miejsca przekroczenia granicy Polski.
Wyłącza: podatek od towarów i usług (VAT), akcyzę, cło, inne opłaty nałożone na
jednostkę eksportującą.
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W przypadku importu/przywozu:
- cena CIF (cost, insurance, freight) - cena towarów dostarczonych do granicy celnej kraju
importującego.
Obejmuje: opłaty transportowe, koszty opakowania, opłaty za dokowanie, opłaty za
załadunek i magazynowanie, wszelkie koszty, zyski i wydatki łącznie z ubezpieczeniem i
prowizją powstałe do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru celnego.
Wyłącza: podatek od towarów i usług (VAT), akcyzę, cło importowe, inne opłaty związane
z importem ponoszone przez jednostkę importującą.
UWAGA:
1. Jeżeli transakcja przeprowadzona jest w obcej walucie, wówczas cenę towaru należy
przeliczyć na PLN stosując zasady przyjęte przy sporządzaniu- dokumentu SAD lub
deklaracji INTRASTAT, tj.:
- przy SAD – wg średniomiesięcznego kursu waluty obcej, wyliczonego i ogłoszonego
przez NBP,
- przy INTRASTAT – wg kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów
podatku od towarów i usług albo zasad określonych dla celów związanych z cłem.
2. Poziomy cen (podawane z dwoma znakami po przecinku) muszą odpowiadać jednostce
miary podanej w rubryce 4 sprawozdania.
Rubryka 8– cena towaru w PLN za miesiąc poprzedni.
Rubrykę tę należy wypełniać w odniesieniu do reprezentantów:
- nowo wprowadzonych do reprezentacji lub wprowadzonych po przerwie, tj.
reprezentantów, które nie występowały w miesiącu poprzednim, wówczas należy podać
cenę szacunkową, która mogłaby być osiągnięta w miesiącu poprzednim, gdyby transakcja
miała miejsce,
- dla których korygowane są błędne dane, zamieszczone w sprawozdaniu w miesiącu
poprzednim.
UWAGA: W przypadku stwierdzenia istotnych błędów w zakresie poziomów cen dotyczących
miesięcy wcześniejszych niż miesiąc poprzedni, korekty należy wysłać w formie pisemnej do
GUS.
Rubryka 9 – przyczyna zmiany ceny.
W rubryce tej należy wpisać symbol przyczyny zmiany cen:
A – oznacza zmianę cen materiałów,
B – oznacza zmianę innych elementów składowych ceny, np.: koszty sprzedaży/
zakupu, płace, itp.,
C – oznacza rabaty, opusty, bonifikaty, dotacje do produktu,
D – oznacza zmianę warunków sprzedaży (np. rodzaju opakowania),
E – oznacza zmianę warunków płatności.

