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Dzia³ 1. Informacja o sprzeda¿y detalicznej
Wype³niaj¹ wszystkie jednostki (handlowe1)), które prowadz¹ dzia³alnoœæ w zakresie sprzeda¿y detalicznej ró¿nego rodzaju
towarów objêtych dzia³ami 45, 46 i 47 Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD 2007).

Wyszczególnienie

Wartoœæ sprzeda¿y
detalicznej

z jednym znakiem
po przecinku

(³¹cznie z VAT w tys. z³)

0 1

Ogó³em (wiersze 02+03+04+06) 01

¯ywnoœæ 02

Napoje alkoholowe 03

Towary nie¿ywnoœciowe

konsumpcyjne 04

w tym wyroby tytoniowe 05

niekonsumpcyjne 06

Je¿eli wykazali Pañstwo wartoœæ sprzeda¿y detalicznej w dziale 1 poz. 6, to po przyjêciu sprzeda¿y detalicznej towarów nie¿ywnoœciowych

niekonsumpcyjnych za 100 %, uprzejmie prosimy o oszacowanie i wpisanie poni¿ej procentowej struktury tej sprzeda¿y (bez miejsca po

przecinku)

Wyszczególnienie Udzia³ (w %)

0 1

Towary nie¿ywnoœciowe
niekonsumpcyjne

Ogó³em towary nie¿ywnoœciowe niekonsumpcyjne 07 100 %

materia³y budowlane 08

wyroby hutnicze, metalowe i elektrotechniczne 09

paliwa, oleje i smary techniczne 10

maszyny i narzêdzia rolnicze 11

nawozy, œrodki ochrony roœlin, pasze 12

nasiona siewne, drzewka, sadzonki 13

zwierzêta hodowlane i ptactwo 14

pozosta³e towary 15

Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci wg PKD 2007



1. Sprzeda¿ detaliczna obejmuje sprzeda¿ towarów w³asnych
i komisowych oraz wartoœæ odsprzedanych materia³ów (bez z³omu
i odpadów) niezu¿ytych w procesie produkcyjnym, zrealizowan¹ przez
punkty sprzeda¿y detalicznej lub inne punkty sprzeda¿y (np. sk³ady,
magazyny) w iloœciach wskazuj¹cych na zakup na potrzeby
indywidualnych nabywców. Wartoœæ sprzeda¿y nale¿y podaæ w cenach
p³aconych przez konsumenta (³¹cznie z podatkiem VAT). Wykazywaæ
nale¿y ³¹cznie sprzeda¿ gotówkow¹ i bezgotówkow¹. Sprzeda¿ ratalna
powinna byæ zaliczana do sprzeda¿y w pe³nej wartoœci sprzedanych na
raty towarów w okresie sprawozdawczym, tj. wartoœæ pierwszej raty
wp³aconej gotówk¹ oraz wartoœæ sumy uwidocznionej na czekach.
W sprzeda¿y detalicznej w sklepach nale¿y uwzglêdniæ równie¿
sprzeda¿ zrealizowan¹ w sklepach zlikwidowanych w ci¹gu roku.
2. Towary nie¿ywnoœciowe konsumpcyjne s¹ to towary s³u¿¹ce do
zaspokajania potrzeb konsumentów. Zalicza siê tu miêdzy innymi grupy
towarów zwi¹zane z: odzie¿¹ i obuwiem, urz¹dzaniem i wyposa¿eniem
mieszkania, higien¹ osobist¹ i ochron¹ zdrowia, wypoczynkiem,
transportem.
3. Towary nie¿ywnoœciowe niekonsumpcyjne s¹ to towary s³u¿¹ce
do zaspokajania potrzeb ludnoœci, g³ównie w sferze produkcji, w tym
w szczególnoœci produkcji rolniczej oraz materia³y budowlane. Do tej
grupy towarów zalicza siê:
– w wierszu 06 miêdzy innymi: maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia
rolnicze, nawozy mineralne, œrodki ochrony roœlin, pasze, nasiona
siewne, drzewka, sadzonki, zwierzêta hodowlane, wyroby hutnicze,
metalowe i elektrotechniczne (np. blachy ocynkowane, grzejniki c.o.,
armatura sieci domowej itp.), materia³y budowlane mineralne i drzewne,
produkty naftowe, paliwa do pojazdów mechanicznych,
– w wierszu 08 miêdzy innymi: drewno tartaczne, tarcica, cement,
wapno budowlane, gips, szk³o, ceg³a, p³yty styropianowe, gipsowo-
-kartonowe, dachówka, stolarka budowlana, p³ytki ceramiczne,
ceramika sanitarna, papa,
– w wierszu 09 miêdzy innymi: stal p³aska, blacha dachowa,
kszta³towniki, prêty, rury, grzejniki, armatura sieci domowej, wanny,
zlewozmywaki (metalowe), narzêdzia (wiertarki, pilarki, szczypce,
obcêgi, m³otki, ³opaty, wid³y, siekiery, sekatory), gwoŸdzie, klamki,
³añcuch gospodarski, drut i wyroby z drutu, gniazda wtyczkowe,
– w wierszu 10 miêdzy innymi: wêgiel, koks, mia³, drewno opa³owe,
benzyna, olej opa³owy, napêdowy, oleje silnikowe i smary,
– w wierszu 11 miêdzy innymi: samochody ciê¿arowe, dostawcze,

ci¹gniki i przyczepy rolnicze, kombajny, maszyny polowe, sprzêt
i narzêdzia rolnicze, np. dojarki, sch³adzarki do mleka, parniki, prasy,
sznurek rolniczy, folia szklarniowa, czêœci zamienne do maszyn
rolniczych,
– w wierszu 12 miêdzy innymi: nawozy mineralne, œrodki ochrony
roœlin, pasze (np. mieszanki koncentraty paszowe, preparaty
mlekozastêpcze, otrêby, makuchy, sól pastewna itp.),
– w wierszu 13 miêdzy innymi: nasiona siewne, np. zbó¿, roœlin
oleistych, okopowych, traw, warzyw, sadzeniaki ziemniaka, sadzonki
i rozsady, materia³ szkó³karski drzew i krzewów owocowych;
– w wierszu 14 miêdzy innymi: zwierzêta hodowlane (np. drób, byd³o,
trzoda chlewna, owce, kozy, pszczo³y, narybek itp.),
– w wierszu 15 miêdzy innymi: czêœci zamienne do œrodków transportu
(np. samochodów ciê¿arowych, dostawczych ci¹gników rolniczych itp.);
Dzia³ 2. Sprzeda¿ hurtowa
Sprzeda¿ hurtowa towarów jest to dzia³alnoœæ polegaj¹ca na
odsprzeda¿y zakupionych towarów we w³asnym imieniu, zwykle
nieostatecznym odbiorcom (innym hurtownikom, detalistom,
producentom). Wartoœæ sprzeda¿y hurtowej w cenach realizacji (³¹cznie
z VAT) obejmuje wartoœæ sprzedanych towarów z magazynów
hurtowych, w³asnych b¹dŸ u¿ytkowanych, w których sk³adowane towary
stanowi¹ w³asnoœæ jednostki sprawozdawczej. Wartoœæ sprzeda¿y
hurtowej materia³ów, odpadów oraz z³omu, odsprzedanych poprzez
hurtownie, wykazuj¹ tylko te jednostki, które prowadz¹ dzia³alnoœæ
w zakresie sprzeda¿y hurtowej pó³produktów, odpadów oraz z³omu. Do
wartoœci sprzeda¿y hurtowej zalicza siê wartoœæ sprzeda¿y
zrealizowanej na zasadzie bezpoœredniej p³atnoœci lub kontraktu
(agenci, aukcjonerzy), jak równie¿ wartoœæ sprzeda¿y zrealizowanej
poprzez tranzyt rozliczany (refakturowany) polegaj¹cy na
przekazywaniu towarów bezpoœrednio od dostawcy do odbiorcy
z pominiêciem magazynów jednostki, która tê dostawê realizuje.
Dostawca (producent) wystawia fakturê dla jednostki handlowej, która
refakturuje dostawê, realizuj¹c czêœæ mar¿y handlowej.
W³asnych wyrobów sprzedawanych z magazynów producenta nie
nale¿y zaliczaæ do sprzeda¿y hurtowej.
Uwaga:
W przypadku prowadzenia sprzeda¿y detalicznej i hurtowej
ró¿norodnych towarów podmioty powinny dokonywaæ podzia³u
sprzeda¿y na poszczególne grupy towarów. Przy braku odpowiedniej
ewidencji dopuszcza siê wykazywanie danych szacunkowych.
Nie zalicza siê do sprzeda¿y detalicznej i hurtowej wartoœci sprzeda¿y:
energii elektrycznej, wody, gazu oraz dostarczanego ciep³a przez sieæ,
jak równie¿ domów, mieszkañ, gruntów i walut.
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Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbnej kratce.
Przyk³ad wype³niania e-maila:

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

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

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

(e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)

Dzia³ 1. Informacja o sprzeda¿y detalicznej

Objaœnienia do formularza H-01s

Dzia³ 2. Sprzeda¿ hurtowa

Wype³niaj¹ wszystkie jednostki (handlowe1)), które prowadz¹ dzia³alnoœæ w zakresie sprzeda¿y hurtowej ró¿nego rodzaju towarów
objêtych dzia³em 45+46 Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD 2007).

Wyszczególnienie

Wartoœæ sprzeda¿y hurtowej
z jednym znakiem

po przecinku
(³¹cznie z VAT w tys. z³)

0 1

Ogó³em (wszystkie towary) 01

w tym
¿ywnoœæ 02

napoje alkoholowe 03

1) Jednostki zaklasyfikowane wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci do sekcji G - ,,Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, w³¹czaj¹c motocykle”.


