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Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD 2007
Uwaga: W działach 1, 2 i 3 dane o przychodach podawać w tysiącach złotych bez znaku po przecinku.
Dział 1.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (USŁUG) w transporcie kolejowym, drogowym, komunikacji
miejskiej i transporcie lotniczym oraz w jednostkach usługowych wspomagających transport lądowy i lotniczy
Ogółem
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w tys. zł
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Ogółem (w.1=w.2+w.3+w.5+w.6+w.7+w.8+w.12+w.13)
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Przewozy ładunków

2
ogółem

Przewozy pasażerówb)
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w tym komunikacją miejską
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Przeładunek i spedycja
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Składowanie i magazynowanie ładunków
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Przewozy pasażerów kolejami linowymi

7
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Obsługa naziemna w portach
lotniczych
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statków powietrznych
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Obsługa naziemna statków powietrznych (kontrola ruchu lotniczego)
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Pozostałe usługi wyżej niewymienione
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c)

Z wiersza 1 przypada na dotacje
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a)

Przychody uzyskane ze wszystkich działalności prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy,
pkt 7.

Dział 2.

b)

Bez przewozów kolejami linowymi,

Patrz objaśnienia

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (USŁUG) w żegludze morskiej, śródlądowej i przybrzeżnej
i w morskich portach handlowych
Ogółem

Wyszczególnienie

w tys. zł
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Ogółem (w.1=w.2 do w.7)
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Przewozy ładunków
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Przewozy pasażerów
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Przeładunek i spedycja
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Składowanie i magazynowanie ładunków
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Usługi statkowe
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Pozostałe usługi wyżej niewymienione

7

Przychody uzyskane ze wszystkich działalności prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy.

Dział 3.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (USŁUG) w jednostkach pocztowych

Ogółem
w tys. zł
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0

Ogółema) (w.1=w.2+w.7+w.8)
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w tym przesyłki kurierskie
druki bezadresowe
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Usługi transportowe (łącznie z kurierskimic))
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Przychody uzyskane ze wszystkich działalności prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy. b) Łącznie z przesyłkami kurierskimi; realizowane na
podstawie przepisów Prawa pocztowego. c) Bez usług świadczonych na podstawie przepisów Prawa pocztowego, które to usługi należy wykazać w wierszach
2, 4 i 5.

Dział 4.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (USŁUG) w jednostkach telekomunikacyjnych
Ogółem
w tys. zł

Wyszczególnienie
0

Ogółema) (w.1=w.2+w.3+w.4+w.5+w.6+w.7+w.9+w.10+w.11+w.12)
Usługi telefonii stacjonarnej
Usługi transmisji telewizyjnej i radiofonicznej
Usługi radia i telewizji kablowej
Usługi transmisji danych i poczty elektronicznejb)
Usługi udostępniania Internetub)
ogółem
Usługi telefonii ruchomej (telefonia komórkowa)
w tym roaming
Usługi w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Usługi konwergentne
Usługi radiokomunikacyjne
Pozostałe usługi wyżej niewymienione
a)

Przychody uzyskane ze wszystkich działalności prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy.
i ruchomej.

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

Za pośrednictwem telekomunikacji stacjonarnej

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

1

2

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

(miejscowość, data)

Objaśnienia do formularza T-02

Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce.
Przykład wypełnienia e-maila:
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W działach: 1, 2, 3, 4 w wierszu 1 należy wykazać przychody netto ze sprzedaży
w kraju i na eksport wytworzonych przez jednostkę produktów (np. usług,
wyrobów gotowych, półfabrykatów), środki pieniężne otrzymane tytułem dopłat
do cen sprzedaży. Przychody netto ze sprzedaży produktów obejmują należne, bez
podatku od towarów i usług, kwoty za sprzedane usługi i towary (niezależnie od
tego, czy zostały zapłacone), skorygowane o należne dopłaty i udzielone rabaty lub
bonifikaty. Dla jednostek zobowiązanych do sporządzania sprawozdania F01/I-01 dane wykazywane w wierszu 1 sprawozdania T-02 powinny być
zgodne z wierszem 02 działu 1 sprawozdania F-01/I-01 za rok.
W działach: 1 i 2 w wierszach: 2 i 3 należy wykazać przychody z tytułu
dokonanych przewozów ładunków (w. 2) i/lub przewozów pasażerów (w. 3)
zarówno w komunikacji krajowej, jak i międzynarodowej. Jednostki transportu
lotniczego (dz. 1) wykazują przychody za przewozy ładunków, poczty i bagażu
(w. 2) oraz pasażerów (w. 3) na liniach krajowych i zagranicznych dla lotów
rozkładowych, dodatkowych i wynajętych.
Jednostki wspomagające transport lądowy (dz. 1) powinny wykazać przychody
z przewozów ładunków (w. 2), jeśli je wykonują, a przychody z innych tytułów
odpowiednio w wierszach 5, 6 lub 13.
W dziale 1 w wierszu 4 należy wykazać przychody uzyskane z tytułu przewozów
pasażerów komunikacją miejską (przewozami regularnymi wykonywanymi
w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta
albo miasta i gminy lub w granicach administracyjnych sąsiadujących miast albo
miast i gmin – jeśli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny
w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze).
W dziale 1 w wierszu 5 należy wykazać przychody z tytułu załadunku,
rozładunku i przeładunku towarów i bagażu pasażerów oraz spedycji (działalność
zarobkowa polegająca na organizowaniu przesyłania towarów i wykonywaniu
czynności związanych z nadaniem lub odbiorem przesyłek).
W dziale 1 w wierszu 7 należy wykazać przewozy kolejami linowymi, tj. koleją,
której pojazdy są ciągnione przez linę napędową (np. linowe kolejki naziemne,
wyciągi narciarskie).
W dziale 1 w wierszu 14 wykazuje się otrzymane i należne dopłaty z budżetu
państwa i jednostek samorządu terytorialnego zwiększające przychód jednostki,
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a przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów sprzedaży wyrobów i usług, które
realizowane są po cenach niższych niż poniesione koszty.
8.

W dziale 2 w wierszu 6 należy wykazać przychody uzyskane za usługi statkowe
obejmujące usługi: holowania, pchania, cumowania.

9.

W dziale 3 w wierszu 2 należy wykazać przychody operatora pocztowego za
wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym czynności: realizowane
łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek
pocztowych, w tym przesyłek kurierskich, oraz druków bezadresowych, a także
przemieszczanie tych przesyłek oraz druków bezadresowych, jeżeli jest
wykonywane łącznie z przynajmniej jedną z wyżej wymienionych czynności,
przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania
przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej,
prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę
korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów oraz
realizowanie przekazów pocztowych.

10. W dziale 4 w wierszu 3 należy wykazać przychody z tytułu przesyłania,
nadawania lub odbioru sygnału telewizyjnego lub radiowego, odbieranego
bezpośrednio przez ogół obywateli.
11. W dziale 4 w wierszu 5 należy wykazać przychody z tytułu przekazywania
informacji pomiędzy urządzeniami przetwarzania danych.
12. W dziale 4 w wierszu 10 należy wykazać przychody z tytułu różnych usług (takich
jak: usługi telefoniczne, dostęp do programów telewizyjnych (TVK)
i szerokopasmowy dostęp do sieci Internet), które rozliczane są w ramach jednego
rachunku.
13. W dziale 4 w wierszu 11 należy wykazać przychody z tytułu usług obejmujących
przesyłanie, nadawanie lub odbiór fal radiowych dla określonych celów
telekomunikacyjnych (np. radiokomunikacja morska); bez uwzględniania
przychodów za usługi telefonii ruchomej (telefonia komórkowa), dla której dane
należy podawać w wierszach 7 i 8.
14. W przypadku braku szczegółowej ewidencji dotyczącej poszczególnych rodzajów
usług dopuszcza się wykazywanie danych szacunkowych.

