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(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Symbol rodzaju przeważającej działalności wg PKD 2007
Informacje o działalności przedsiębiorstwa
1

Czy Państwa firma działała w 2018 r.?

 tak

1a

Jeżeli Państwa firma nie działała w 2018 r., prosimy zaznaczyć
przyczynę

2

Czy w 2018 r. prowadzili Państwo działalność z zakresu sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej?

 nie

 1 działalność nierozpoczęta
 2 działalność zawieszona
 3 przedsiębiorstwo w stanie likwidacji/upadłości
 4 całkowita likwidacja przedsiębiorstwa
 tak

 nie

UWAGA: W przypadku odpowiedzi „tak” na pytanie 2 prosimy o wypełnienie dalszej części sprawozdania.

Dział 1. Informacje o sprzedaży detalicznej
Wartość sprzedaży
detalicznej w tys. zł
z jednym znakiem po
przecinku (łącznie z VAT)
1

Wyszczególnienie
0
Ogółem (wiersze 02+03+04+06)
Żywność i napoje bezalkoholowe

01
02

Napoje alkoholowe

03

Towary nieżywnościowe

konsumpcyjne
w tym wyroby tytoniowe

04
05

niekonsumpcyjne

06

Jeżeli wykazali Państwo wartość sprzedaży detalicznej poz. 06, to po przyjęciu sprzedaży detalicznej towarów nieżywnościowych niekonsumpcyjnych za 100 %,
uprzejmie prosimy o oszacowanie i wpisanie poniżej procentowej struktury tej sprzedaży (bez miejsca po przecinku).

Towary nieżywnościowe
niekonsumpcyjne
(procentowe rozdzielenie poz. 06)

Proszę wprowadzić opis
towarów ujętych w poz. 15

Wyszczególnienie
0
Ogółem towary nieżywnościowe niekonsumpcyjne
materiały budowlane
wyroby hutnicze, metalowe i elektrotechniczne
paliwa, oleje i smary techniczne
maszyny i narzędzia rolnicze
nawozy, środki ochrony roślin, pasze
nasiona siewne, drzewka, sadzonki
zwierzęta hodowlane i ptactwo
pozostałe towary

07
08
09
10
11
12
13
14
15

Udział (w %)
1
100%

Dział 2. Informacje o sprzedaży hurtowej

Wyszczególnienie

Wartość sprzedaży
hurtowej w tys. zł
z jednym znakiem po
przecinku (łącznie z VAT)

0

1

Ogółem (wiersze 02+03+04)
z tego

01
02
03
04

żywność i napoje bezalkoholowe
napoje alkoholowe
pozostałe

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb
wypełnienia formularza

1

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

2

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

(miejscowość, data)

Objaśnienia do formularza H-01s
Dział 1. Informacje o sprzedaży detalicznej
1. Sprzedaż detaliczna obejmuje sprzedaż towarów własnych
i komisowych oraz wartość odsprzedanych materiałów (bez złomu
i odpadów) niezużytych w procesie produkcyjnym, zrealizowaną przez
punkty sprzedaży detalicznej lub inne punkty sprzedaży (np. składy,
magazyny) w ilościach wskazujących na zakup na potrzeby
indywidualnych nabywców. Sprzedaż detaliczna kierowana jest do
konsumenta, tj. osoby fizycznej nabywającej towar dla celów
niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zawodową (również rolniczą –
sekcja A wg PKD), a jedynie do użytku własnego i nieplanującej jego
odsprzedaży. Wartość sprzedaży należy podać w cenach płaconych przez
konsumenta (łącznie z podatkiem VAT). Wykazywać należy łącznie
sprzedaż gotówkową i bezgotówkową. Sprzedaż ratalna powinna być
zaliczana do sprzedaży w pełnej wartości sprzedanych na raty towarów
w okresie sprawozdawczym, tj. wartość pierwszej raty wpłaconej gotówką
oraz wartość sumy uwidocznionej na czekach.
W sprzedaży detalicznej należy uwzględnić również sprzedaż zrealizowaną
w sklepach zlikwidowanych w ciągu roku.
2. Towary nieżywnościowe konsumpcyjne − są to towary służące do
zaspokajania potrzeb konsumentów. Zalicza się tu między innymi grupy
towarów związane z: odzieżą i obuwiem, urządzaniem i wyposażeniem
mieszkania, higieną osobistą i ochroną zdrowia, wypoczynkiem,
transportem.
3. Towary nieżywnościowe niekonsumpcyjne − są to towary służące do
zaspokajania potrzeb ludności, głównie w sferze produkcji, w tym
w szczególności produkcji rolniczej oraz materiały budowlane. Do tej
grupy towarów zalicza się:
– w wierszu 06 (ogółem) między innymi: maszyny, urządzenia i narzędzia
rolnicze, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, pasze, nasiona siewne,
drzewka, sadzonki, zwierzęta hodowlane, wyroby hutnicze, metalowe
i elektrotechniczne (np. blachy ocynkowane, grzejniki c.o., armatura sieci
domowej itp.), materiały budowlane mineralne i drzewne, produkty
naftowe, paliwa do pojazdów mechanicznych,
– w wierszu 08 (materiały budowlane) między innymi: drewno tartaczne,
tarcicę, cement, wapno budowlane, gips, szkło, cegłę, płyty styropianowe,
gipsowo-kartonowe, dachówkę, stolarkę budowlaną, płytki ceramiczne,
ceramikę sanitarną, papę,
– w wierszu 09 (wyroby hutnicze, metalowe i elektrotechniczne) między
innymi: stal płaską, blachę dachową, kształtowniki, pręty, rury, grzejniki,
armaturę sieci domowej, wanny, zlewozmywaki (metalowe), narzędzia (np.
wiertarki, pilarki, szczypce, obcęgi, młotki, łopaty, widły, siekiery,
sekatory), gwoździe, klamki, łańcuch gospodarski, drut i wyroby z drutu,
gniazda wtyczkowe,
– w wierszu 10 (paliwa, oleje i smary techniczne) między innymi: węgiel,
koks, miał, drewno opałowe, benzynę, olej opałowy, napędowy, oleje
silnikowe i smary,
– w wierszu 11 (maszyny i narzędzia rolnicze) między innymi:
samochody dostawcze, ciągniki i przyczepy rolnicze, maszyny polowe,
sprzęt i narzędzia rolnicze, np. dojarki, schładzarki do mleka, parniki,

prasy, sznurek rolniczy, folię szklarniową, części zamienne do maszyn
rolniczych,
– w wierszu 12 (nawozy, środki ochrony roślin, pasze) między innymi:
nawozy mineralne, środki ochrony roślin, pasze (np. mieszanki, koncentraty
paszowe, preparaty mlekozastępcze, otręby, makuchy, sól pastewną itp.),
– w wierszu 13 (nasiona siewne, drzewka, sadzonki) między innymi:
nasiona siewne zbóż, roślin oleistych, okopowych, traw, warzyw,
sadzeniaki ziemniaka, sadzonki i rozsady, materiał szkółkarski drzew
i krzewów owocowych,
– w wierszu 14 (zwierzęta hodowlane i ptactwo) między innymi:
zwierzęta hodowlane (np. drób, bydło, trzodę chlewną, owce, kozy,
pszczoły, narybek itp.),
– w wierszu 15 (pozostałe towary) między innymi: części zamienne do
środków transportu (np. samochodów dostawczych, ciągników rolniczych
itp.).
Uwaga:
Sprzedaż samochodów ciężarowych i kombajnów oraz części
zamiennych do nich wykazujemy w dziale 2 jako sprzedaż hurtową.
Dział 2. Informacja o sprzedaży hurtowej
Sprzedaż hurtowa towarów jest to działalność polegająca na
odsprzedaży zakupionych towarów we własnym imieniu, zwykle
nieostatecznym odbiorcom (innym hurtownikom, detalistom,
producentom). Wartość sprzedaży hurtowej w cenach realizacji (łącznie
z VAT) obejmuje wartość sprzedanych towarów z magazynów hurtowych,
własnych bądź użytkowanych, w których składowane towary stanowią
własność jednostki sprawozdawczej. Wartość sprzedaży hurtowej
materiałów, odpadów oraz złomu, odsprzedanych poprzez hurtownie,
wykazują tylko te jednostki, które prowadzą działalność w zakresie
sprzedaży hurtowej półproduktów, odpadów oraz złomu. Do wartości
sprzedaży hurtowej zalicza się wartość sprzedaży zrealizowanej na zasadzie
bezpośredniej płatności lub kontraktu (agenci, aukcjonerzy), jak również
wartość
sprzedaży
zrealizowanej
poprzez
tranzyt
rozliczany
(refakturowany) polegający na przekazywaniu towarów bezpośrednio od
dostawcy do odbiorcy z pominięciem magazynów jednostki, która tę
dostawę realizuje. Dostawca (producent) wystawia fakturę dla jednostki
handlowej, która refakturuje dostawę, realizując część marży handlowej.
Własnych wyrobów sprzedawanych z
nie należy zaliczać do sprzedaży hurtowej.

magazynów

producenta

Uwaga:
W przypadku prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej różnorodnych
towarów podmioty powinny dokonywać podziału sprzedaży na
poszczególne grupy towarów. Przy braku odpowiedniej ewidencji
dopuszcza się wykazywanie danych szacunkowych.
Nie zalicza się do sprzedaży detalicznej i hurtowej wartości sprzedaży:
domów, mieszkań, gruntów, walut oraz energii elektrycznej, wody, gazu
i ciepła dostarczanych przez sieć, biletów komunikacji miejskiej,
doładowań do telefonów komórkowych.

