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Nazwa jednostki sprawozdawczej 

 

G-11g 

Sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii                                                

standardowych odbiorców końcowych 

Agencja Rynku Energii S.A. 

Portal sprawozdawczy ARE 

www.are.waw.pl 

Numer identyfikacyjny - REGON 

 a)  za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. 

b)  za okres 01.07.2018 r. – 31.12.2018 r. 

c)  za rok 2018 

 

Termin przekazania: 

a), b) zgodnie z PBSSP2018. 

c)  wraz ze sprawozdaniem za II półrocze 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068). Dane pozyskiwane w drodze badania są chronione tajemnicą statystyczną i 

nie będą nikomu udostępniane, a wykorzystane zostaną wyłącznie do zbiorczych opracowań. 

Dział 1. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy kompleksowe  (dane półroczne) 

Grupy odbiorców 

Liczba              
odbiorców 

Łączne zużycie gazu                 

za okres ostatnich                   
6 miesięcy 

Średnia wielkość             
mocy umownej 

Łączna średnia cena gazu ziemnego wysokometanowego                           

płacona przez odbiorcę końcowego 

Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego            

zużycia gazu 
bez żadnych 

podatków 
bez podatku                    

VAT 
ze wszystkimi 

podatkami 

w GJ (GCV) w szt. w GJ w GJ/h w zł/GJ 

0 1 2 3 4 5 6 

Odbiorcy końcowi będący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 20) 01   X    

[20; 200) 02   X    

200 i powyżej 03   X    

Odbiorcy końcowi niebędący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04       

[1 000;10 000) 05       

[10 000;100 000) 06       

[100 000;1 000 000) 07       

[1 000 000;4 000 000) 08       

4 000 000 i powyżej 09       

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10       

[1 000;10 000) 11       

[10 000;100 000) 12       

[100 000;1 000 000) 13       

[1 000 000;4 000 000) 14       

4 000 000 i powyżej 15       



 

Dział 1. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy kompleksowe  (dane roczne) 1 (dok.) 

Grupy odbiorców 

Łączne  

zużycie gazu 

za okres        

ostatnich                  

12 miesięcy 

Średnia cena 

sprzedanego gazu 

wraz z 

abonamentem 

(bez żadnych 

podatków) 

Średnia 
jednostkowa 

opłata                       

za usługi 

sieciowe            

(bez żadnych 

podatków) 

Średnia jednostkowa 

wartość wszystkich 
podatków, opłat                        

i należności 

(k. 11+12+13+14+15) 

z tego: Łączna średnia cena gazu ziemnego 

wysokometanowego  płacona przez odbiorcę 

końcowego 

podatek 

akcyzowy 

Podatki i 

opłaty 

związane z 

promocją OZE                           
i efektywności 

energetycznej 

Podatki i opłaty 
związane z 

zapasami 

obowiązkowymi                 

i bezpieczeństwem 

energetycznym, 
dystrybucją, 

finansowaniem 

organów 

regulacyjnych 

Podatki i 

opłaty 

związane z 

ochroną 

środowiska, 

emisją CO2 i 
innych 

gazów 

cieplarniany

ch 

pozostałe 

podatki, opłaty                        

i należności Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego            

zużycia gazu 

bez żadnych 

podatków 

(k. 8+9) 

bez podatku 

VAT 

(k. 8+9+10) 

ze wszystkimi 

podatkami 

(k. (8+9+10) x 1,23) 

w GJ (GCV) w GJ w zł/GJ 

0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Odbiorcy końcowi będący 

gospodarstwami domowym 

(0; 20) 01             

[20; 200) 02             

200 i powyżej 03             

Odbiorcy końcowi niebędący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04             

[1 000;10 000) 05             

[10 000;100 000) 06             

[100 000;1 000 000) 07             

[1 000 000;4 000 000) 08             

4 000 000  i powyżej 09             

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10             

[1 000;10 000) 11             

[10 000;100 000) 12             

[100 000;1 000 000) 13             

[1 000 000;4 000 000) 14             

4 000 000 i powyżej 15             

1 Należy wypełnić danymi za rok wraz ze sprawozdaniem za II półrocze. 

 
Uwaga: kolumny od 10 do 15 nie powinny zawierać podatku VAT. 



 

Dział 2. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy rozdzielone - wypełniają spółki obrotu  (dane półroczne)  

Grupy odbiorców 

Liczba                            
odbiorców 

Łączne zużycie gazu                 

za okres ostatnich                   
6 miesięcy 

Łączna średnia cena gazu ziemnego wysokometanowego płacona                                      

przez odbiorcę końcowego w zakresie samego paliwa gazowego 

Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego                            

zużycia gazu 
bez żadnych                      

podatków 
bez podatku                    

VAT 
ze wszystkimi                   

podatkami 

w GJ (GCV) w szt. w GJ w zł/GJ 

0 1 2 3 4 5 

Odbiorcy końcowi będący                

gospodarstwami domowymi 

(0; 20) 01      

[20; 200) 02      

200 i powyżej 03      

Odbiorcy końcowi niebędący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04      

[1 000;10 000) 05      

[10 000;100 000) 06      

[100 000;1 000 000) 07      

[1 000 000;4 000 000) 08      

4 000 000  i powyżej 09      

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10      

[1 000;10 000) 11      

[10 000;100 000) 12      

[100 000;1 000 000) 13      

[1 000 000;4 000 000) 14      

4 000 000 i powyżej 15      

 
 



 

Dział 2. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy rozdzielone - wypełniają spółki obrotu  (dane roczne) 1(dok.) 

Grupy odbiorców 

Łączne zużycie 

gazu za okres              

ostatnich                  

12 miesięcy 

Średnia cena 

sprzedanego                  

gazu wraz                     

z abonamentem 

(bez żadnych 
podatków) 

Średnia jednostkowa 

wartość wszystkich 

podatków, opłat                      

i należności 

dotyczących 
sprzedanego gazu 

(k. 9+10+11+12) 

z tego: Łączna średnia cena gazu ziemnego 

wysokometanowego płacona przez odbiorcę 

końcowego w zakresie samego paliwa gazowego 

podatek 

akcyzowy 

Podatki i 

opłaty 

związane z 

promocją OZE                           

i efektywności 
energetycznej 

Podatki i opłaty związane 

z zapasami 

obowiązkowymi                 

i bezpieczeństwem 

energetycznym, 
finansowaniem organów 

regulacyjnych 

pozostałe podatki, opłaty                        

i należności dotyczące 

sprzedanego gazu Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego                          

zużycia gazu 

bez żadnych 

podatków 

(k. 7) 

bez podatku                

VAT 

(k. 7+8) 

ze wszystkimi 

podatkami 

(k. (7+8) x 1,23) 

w GJ (GCV) w GJ w zł/GJ 

0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Odbiorcy końcowi będący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 20) 01  
 

 
 

      

[20; 200) 02  
 

 
 

      

200 i powyżej 03  
 

 
 

      

Odbiorcy końcowi niebędący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04  
 

 
 

      

[1 000;10 000) 05  
 

 
 

      

[10 000;100 000) 06  
 

 
 

      

[100 000;1 000 000) 07  
 

 
 

      

[1 000 000;4 000 000) 08  
 

 
 

      

4 000 000  i powyżej 09  
 

 
 

      

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10  
 

 
 

      

[1 000;10 000) 11  
 

 
 

      

[10 000;100 000) 12  
 

 
 

      

[100 000;1 000 000) 13  
 

 
 

      

[1 000 000;4 000 000) 14  
 

 
 

      

4 000 000 i powyżej 15  
 

 
 

      

1 Należy wypełnić danymi za rok wraz ze sprawozdaniem za II półrocze. 

 
Uwaga: kolumny od 8 do 12 nie powinny zawierać podatku VAT. 

 



 

Dział 3. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy rozdzielone - wypełniają OSD/OSP  (dane półroczne)  

Grupy odbiorców 

Liczba                                  
odbiorców 

Łączna ilość                     

przesłanego gazu              
za okres ostatnich                                  

6 miesięcy 

Średnia wielkość                     
mocy umownej 

Łączna średnia cena płacona przez odbiorcę końcowego w zakresie                                             

usług sieciowych 

Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego                               

zużycia gazu 
bez żadnych                               

podatków 
bez podatku                                           

VAT 
ze wszystkimi                  

podatkami 

w GJ (GCV) w szt. w GJ w GJ/h w zł/GJ 

0 1 2 3 4 5 6 

Odbiorcy końcowi będący                        

gospodarstwami domowymi 

(0; 20) 01   X    

[20; 200) 02   X    

200 i powyżej 03   X    

Odbiorcy końcowi niebędący              

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04       

[1 000;10 000) 05       

[10 000;100 000) 06       

[100 000;1 000 000) 07       

[1 000 000;4 000 000) 08       

4 000 000  i powyżej 09       

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10       

[1 000;10 000) 11       

[10 000;100 000) 12       

[100 000;1 000 000) 13       

[1 000 000;4 000 000) 14       

4 000 000 i powyżej 15       

 



 

Dział 3. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy rozdzielone - wypełniają OSD/OSP  (dane roczne) 1(dok.) 

Grupy odbiorców Łączna ilość                     

przesłanego gazu              

za okres                    
ostatnich                  

12 miesięcy                     

Średnia 

jednostkowa opłata 

za usługi sieciowe 
(bez żadnych 

podatków) 

Średnia jednostkowa 

wartość wszystkich 

podatków, opłat                         
i należności dotyczących 

usług sieciowych 

(k. 10+11+12) 

z tego: 
Łączna średnia cena płacona przez odbiorcę 

końcowego w zakresie usług sieciowych Podatki i opłaty związane z 

zapasami obowiązkowymi,               

bezpieczeństwem energetycznym, 
dystrybucją, finansowaniem 

organów regulacyjnych 

Podatki i opłaty 

związane z ochroną 

środowiska, emisją 
CO2 i innych gazów 

cieplarnianych 

pozostałe               

podatki, opłaty                     
i należności 

Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego            
zużycia gazu 

bez żadnych 

podatków 

(k. 8) 

bez podatku 

VAT 

(k. 8+9) 

ze wszystkimi 

podatkami 

(k. (8+9) x 1,23) 

w GJ (GCV) w GJ w zł/GJ 

0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Odbiorcy końcowi będący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 20) 01  
 

 
  

    

[20; 200) 02  
 

 
  

    

200 i powyżej 03  
 

 
  

    

Odbiorcy końcowi niebędący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04  
 

 
  

    

[1 000;10 000) 05  
 

 
  

    

[10 000;100 000) 06  
 

 
  

    

[100 000;1 000 000) 07  
 

 
  

    

[1 000 000;4 000 000) 08  
 

 
  

    

4 000 000  i powyżej 09  
 

 
  

    

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10  
 

 
  

    

[1 000;10 000) 11  
 

 
  

    

[10 000;100 000) 12  
 

 
  

    

[100 000;1 000 000) 13  
 

 
  

    

[1 000 000;4 000 000) 14  
 

 
  

    

4 000 000 i powyżej 15  
 

 
  

    

1 Należy wypełnić danymi za rok wraz ze sprawozdaniem za II półrocze. 

 
Uwaga: kolumny od 9 do 12 nie powinny zawierać podatku VAT. 

 



 

Dział 4. Ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ 41,5) według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy kompleksowe  (dane półroczne) 

 

 Grupy odbiorców 

Liczba                         
odbiorców 

Łączne zużycie gazu                   
za okres ostatnich                                                

6 miesięcy 

Średnia wielkość                           
mocy umownej 

Łączna średnia cena gazu ziemnego zaazotowanego                    

płacona przez odbiorcę końcowego 

Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego                               

zużycia gazu 
bez żadnych 

podatków 
bez podatku                    

VAT 
ze wszystkimi 

podatkami 

w GJ (GCV) w szt. w GJ w GJ/h w zł/GJ 

0 1 2 3 4 5 6 

Odbiorcy końcowi będący                    

gospodarstwami domowymi 

(0; 20) 01   X    

[20; 200) 02   X    

200 i powyżej 03   X    

Odbiorcy końcowi niebędący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04       

[1 000;10 000) 05       

[10 000;100 000) 06       

[100 000;1 000 000) 07       

[1 000 000;4 000 000) 08       

4 000 000  i powyżej 09       

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10       

[1 000;10 000) 11       

[10 000;100 000) 12       

[100 000;1 000 000) 13       

[1 000 000;4 000 000) 14       

4 000 000 i powyżej 15       



 

Dział 4. Ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ 41,5) według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy kompleksowe  (dane roczne) 1 (dok.) 

Grupy odbiorców 

Łączne zużycie 

gazu za okres         
ostatnich                  

12 miesięcy 

Średnia cena 

sprzedanego   

gazu wraz z 
abonamentem 

(bez żadnych 

podatków) 

Średnia 

jednostkowa opłata                       

za usługi sieciowe 
(bez żadnych 

podatków) 

Średnia jednostkowa 

wartość wszystkich 

podatków, opłat                     
i należności 

(k. 11+12+13+14+15) 

z tego: Łączna średnia cena gazu ziemnego 

zaazotowanego płacona przez odbiorcę 

końcowego 

podatek 
akcyzowy 

Podatki i 

opłaty 

związane z 
promocją OZE                           

i efektywności 

energetycznej 

Podatki i opłaty 

związane z 

zapasami 

obowiązkowymi,               

bezpieczeństwem 
energetycznym, 

dystrybucją, 

finansowaniem 

organów 

regulacyjnych 

Podatki i 

opłaty 

związane z 

ochroną 

środowiska, 
emisją CO2 i 

innych 

gazów 

cieplarniany

ch 

pozostałe 

podatki, 
opłaty                         

i należności Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego            
zużycia gazu 

bez żadnych 

podatków 

(k. 7+8) 

bez podatku 

VAT 

(k. 7+8+9) 

ze wszystkimi 

podatkami 

(k. (7+8+9) x 1,23) 

w GJ (GCV) w GJ w zł/GJ 

0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Odbiorcy końcowi będący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 20) 01   
  

  
  

    

[20; 200) 02   
  

  
  

    

200 i powyżej 03   
  

  
  

    

Odbiorcy końcowi niebędący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04   
  

  
  

    

[1 000;10 000) 05   
  

  
  

    

[10 000;100 000) 06   
  

  
  

    

[100 000;1 000 000) 07   
  

  
  

    

[1 000 000;4 000 000) 08   
  

  
  

    

4 000 000  i powyżej 09   
  

  
  

    

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10   
  

  
  

    

[1 000;10 000) 11   
  

  
  

    

[10 000;100 000) 12   
  

  
  

    

[100 000;1 000 000) 13   
  

  
  

    

[1 000 000;4 000 000) 14   
  

  
  

    

4 000 000 i powyżej 15   
  

  
  

    

 
1 Należy wypełnić danymi za rok wraz ze sprawozdaniem za II półrocze. 

Uwaga: kolumny od 10 do 15 nie powinny zawierać podatku VAT. 



 

Dział 5. Ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ 41,5) według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy rozdzielone - wypełniają spółki obrotu  (dane półroczne)    

Grupy odbiorców 

Liczba                              
odbiorców 

Łączne zużycie gazu                    

za okres ostatnich                                     
6 miesięcy 

Łączna średnia cena gazu ziemnego zaazotowanego płacona                                                        

przez odbiorcę końcowego w zakresie samego paliwa gazowego 

Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego                                 

zużycia gazu 
bez żadnych                        

podatków 
bez podatku                                

VAT 
ze wszystkimi                      

podatkami 

w GJ (GCV) w szt. w GJ w zł/GJ 

0 1 2 3 4 5 

Odbiorcy końcowi będący           

gospodarstwami domowymi 

(0; 20) 01      

[20; 200) 02      

200 i powyżej 03      

Odbiorcy końcowi niebędący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04      

[1 000;10 000) 05      

[10 000;100 000) 06      

[100 000;1 000 000) 07      

[1 000 000;4 000 000) 08      

4 000 000  i powyżej 09      

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10      

[1 000;10 000) 11      

[10 000;100 000) 12      

[100 000;1 000 000) 13      

[1 000 000;4 000 000) 14      

4 000 000 i powyżej 15      

 

 

 



 

Dział 5. Ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ 41,5) według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy rozdzielone - wypełniają spółki obrotu  (dane roczne) 1 (dok.)   

Grupy odbiorców 

Łączne zużycie 

gazu za okres                 

ostatnich                  

12 miesięcy 

Średnia cena 

sprzedanego                 

gazu wraz z 

abonamentem 

(bez żadnych 
podatków) 

Średnia jednostkowa 

wartość wszystkich 

podatków, opłat                    

i należności 

(k. 9+10+11+12) 

z tego: Łączna średnia cena gazu ziemnego zaazotowanego   

płacona przez odbiorcę końcowego w zakresie samego 

paliwa gazowego 

podatek 

akcyzowy  

Podatki i 

opłaty 

związane z 

promocją OZE                           

i efektywności 
energetycznej 

Podatki i opłaty 

związane z zapasami 

obowiązkowymi,               

bezpieczeństwem 

energetycznym, 
finansowaniem organów 

regulacyjnych 

pozostałe 

podatki, opłaty                 

i należności Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego                                    

zużycia gazu 

bez żadnych              

podatków 

(k. 7) 

bez podatku                     

VAT 

(k. 7+8) 

ze wszystkimi 

podatkami 

((k. (7+8) x 1,23) 

w GJ (GCV) w GJ w zł/GJ 

0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Odbiorcy końcowi będący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 20) 01           

[20; 200) 02           

200 i powyżej 03           

Odbiorcy końcowi niebędący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04           

[1 000;10 000) 05           

[10 000;100 000) 06           

[100 000;1 000 000) 07           

[1 000 000;4 000 000) 08           

4 000 000  i powyżej 09           

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10           

[1 000;10 000) 11           

[10 000;100 000) 12           

[100 000;1 000 000) 13           

[1 000 000;4 000 000) 14           

4 000 000 i powyżej 15           

1 Należy wypełnić danymi za rok wraz ze sprawozdaniem za II półrocze. 

Uwaga: kolumny od 8 do 12 nie powinny zawierać podatku VAT. 



 

Dział 6. Ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ 41,5) według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy rozdzielone - wypełniają OSD/OSP  (dane półroczne)   

Grupy odbiorców 

Liczba                             

odbiorców 

Łączna ilość                     

przesłanego gazu                           

za okres ostatnich                                  

6 miesięcy 

Średnia wielkość                          

mocy umownej 

Łączna średnia cena płacona przez odbiorcę końcowego                                                            

w zakresie usług sieciowych 

Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego                                         

zużycia gazu 

bez żadnych                         

podatków 
bez podatku                          

VAT 
ze wszystkimi                  

podatkami 

w GJ (GCV) w szt. w GJ w GJ/h w zł/GJ 

0 1 2 3 4 5 6 

Odbiorcy końcowi będący                

gospodarstwami domowymi 

(0; 20) 01   X    

[20; 200) 02   X    

200 i powyżej 03   X    

Odbiorcy końcowi niebędący                

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04       

[1 000;10 000) 05       

[10 000;100 000) 06       

[100 000;1 000 000) 07       

[1 000 000;4 000 000) 08       

4 000 000  i powyżej 09       

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10       

[1 000;10 000) 11       

[10 000;100 000) 12       

[100 000;1 000 000) 13       

[1 000 000;4 000 000) 14       

4 000 000 i powyżej 15       

 



 

Dział 6. Ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ 41,5) według kategorii standardowych odbiorców końcowych - umowy rozdzielone - wypełniają OSD/OSP  (dane roczne) 1 (dok.)    

Grupy odbiorców 
Łączna ilość                     

przesłanego gazu              

za okres  

ostatnich                  

12 miesięcy                         

Średnia 

jednostkowa opłata                          

za usługi sieciowe 

(bez żadnych 

podatków) 

Średnia jednostkowa wartość 

wszystkich podatków, opłat                      

i należności dotyczących 

usług sieciowych 

(k. 10+11+12)  

z tego: 
Łączna średnia cena płacona przez odbiorcę               

końcowego w zakresie usług sieciowych 

Podatki i opłaty związane z 
zapasami obowiązkowymi,               

bezpieczeństwem energetycznym, 

dystrybucją, finansowaniem 

organów regulacyjnych 

Podatki i 

opłaty 

związane z 

ochroną 

środowiska, 

emisją CO2 i 

innych gazów 

cieplarnianych 

pozostałe podatki, 

opłaty i należności 
Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego            

zużycia gazu 

bez żadnych 
podatków 

(k. 8) 

bez podatku 
VAT 

(k. 8+9) 

ze wszystkimi 
podatkami 

(k. (8+9) x 1,23) 

w GJ (GCV) w GJ w zł/GJ 

0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Odbiorcy końcowi będący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 20) 01          

[20; 200) 02          

200 i powyżej 03          

Odbiorcy końcowi niebędący 

gospodarstwami domowymi 

(0; 1000) 04          

[1 000;10 000) 05          

[10 000;100 000) 06          

[100 000;1 000 000) 07          

[1 000 000;4 000 000) 08          

4 000 000  i powyżej 09          

w tym odbiorcy przemysłowi 

(0; 1000) 10          

[1 000;10 000) 11          

[10 000;100 000) 12          

[100 000;1 000 000) 13          

[1 000 000;4 000 000) 14          

4 000 000 i powyżej 15          

1 Należy wypełnić danymi za rok wraz ze sprawozdaniem za II półrocze. 

Uwaga: kolumny od 9 do 12 nie powinny zawierać podatku VAT. 
 

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 
 

 

Przed wypełnieniem formularza prosimy o przeczytanie objaśnień! 

 
   

 


