
 

FAQ Najczęściej zadawane pytania – badania H-01s i H-01w 

 

 

     

 

1. Jak rozróżnić sprzedaż detaliczną od hurtowej? 

Sprzedaż detaliczna jest to sprzedaż w ilościach wskazujących na zakup dla indywidualnych 

nabywców, czyli konsumentów tj. osób fizycznych nabywających towar dla celów niezwiązanych 

z działalnością gospodarczą (do użytku własnego) i nieplanujących odsprzedaży.  

Natomiast sprzedaż hurtowa polega na odsprzedaży zakupionych towarów we własnym imieniu, 

zwykle nieostatecznym odbiorcom (innym hurtownikom, detalistom, producentom), w tym 

producentom rolnym sprzedającym swoją produkcję. 
 

 

2. Czy apteki powinny wykazywać sprzedaż detaliczną w cenach płaconych przez konsumenta 

czy łącznie z refundacją? 

 

Apteki powinny ujmować na sprawozdaniu wartość sprzedaży w cenach płaconych przez konsumenta, 

tzn. wartość jaką klient ma na paragonie do zapłaty. 
 

 
3. Gdzie zaklasyfikować sprzedaż agregatów prądotwórczych? 

 

➢ sprzedaż dla gospodarstw domowych – dział 1 wiersz 04 (sprzedaż detaliczna towarów 

nieżywnościowych konsumpcyjnych), 

➢ sprzedaż agregatów wykorzystywanych głównie/wyłącznie na potrzeby gospodarstw 

rolnych produkujących na własne potrzeby – dział 1 wiersz 04  

➢ sprzedaż dla firm – dział 2 wiersz 01 dla producentów (w tym rolników produkujących na 

sprzedaż), hurtowników, detalistów. 
 

 

4. Gdzie zaklasyfikować sprzedaż detaliczną zwierząt domowych (kotów, psów, świnek, chomików itp.)?  
 

Sprzedaż zwierząt domowych „ulubieńców” należy zaklasyfikować jako sprzedaż towarów 

nieżywnościowych konsumpcyjnych - dział 1 wiersz 04. 
 

 
5. Czy ujmujemy na sprawozdaniu sprzedaż kart telefonicznych prepaid? 

 

Sprzedaż kart telefonicznych (starterów, doładowań) klasyfikowana jest jako usługa, w związku 

z tym nie powinna być wykazywana na sprawozdaniu. 
 

 
6. Czy ujmujemy na sprawozdaniu sprzedaż biletów autobusowych? 

 

Sprzedaż biletów autobusowych klasyfikowana jest jako sprzedaż usługi a nie towaru, w związku 

z tym nie powinna być wykazywana na sprawozdaniu. 

 

 
7. Gdzie ujmujemy sprzedaż detaliczną e–papierosów?  

 

Wykazujemy w dziale 1 wierszu 04 – towary nieżywnościowe konsumpcyjne. 

H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 



 

 

 
8. Gdzie wykazać sprzedaż samochodów ciężarowych i kombajnów oraz części zamiennych do nich? 

 

Tylko i wyłącznie w dziale 2 wierszu 01- jako sprzedaż hurtową.  

 

 
9. Czym różni się sprzedaż detaliczna na formularzu  H-01s i DG-1? 

Sprzedaż detaliczna na sprawozdaniu H-01s może różnić się od sprzedaży detalicznej wykazywanej 

na sprawozdaniu DG-1 o wartość produkcji gastronomicznej. 

 

W sprawozdaniu H-01s (dział 1 wiersz 01) nie wykazujemy wartości sprzedaży produkcji 

gastronomicznej, czyli wytworzonych potraw sprzedawanych we własnych placówkach 

gastronomicznych (barach, stołówkach, restauracjach, punktach gastronomicznych).  

 

W sprawozdaniu DG-1 (wiersz 12 rubryka 2) wykazujemy wartość wytworzonych potraw 

sprzedawanych wyłącznie we własnych placówkach gastronomicznych. 

 

 

10. Czym różni się wartość sprzedaży detalicznej wykazywanej na formularzu H-01s i H-01w? 
 

Na formularzu H-01s wykazujemy sprzedaż detaliczną prowadzoną zarówno w sklepach, jak i poza 

siecią sklepową (Internet, sprzedaż z magazynu, itp.). Natomiast na formularzu H-01w wykazujemy 

sprzedaż detaliczną realizowaną wyłącznie poprzez sklep, aptekę lub stację paliw. 

Ponadto w H-01w ujmujemy tylko sprzedaż ze sklepów, które działały na dzień 31 XII a w H-01s 

wykazujemy również sprzedaż ze sklepów zlikwidowanych w ciągu danego roku kalendarzowego. 

 

 
11. Jak prawidłowo zaklasyfikować sprzedaż paliw na stacjach paliw? 

Stacja paliw powinna rozdzielić sprzedaż na: 

➢ sprzedaż hurtową (dział 2 wiersz 01) – jest to sprzedaż paliw dla firm (producentów, 

w tym rolników produkujących na sprzedaż, hurtowników, detalistów), najczęściej jest 

to sprzedaż na fakturę, 

➢ sprzedaż detaliczną (dział 1): 

• wiersz 04 – paliwa sprzedawane konsumentom (do prywatnych samochodów) 

najczęściej sprzedaż na paragon 

 

W przypadku braku prowadzenia odpowiedniej ewidencji dopuszcza się wykazanie danych 

szacunkowych. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

1. Jakie dane na formularzu H-01w powinna wykazać jednostka, która jest właścicielem sklepu, apteki 
 lub stacji paliw i sprzedaje tam obcy towar? 

Jednostka ta na sprawozdaniu H-01w powinna wypełnić następujące pola: specjalizacja branżowa, 
powierzchnia sprzedażowa, liczba pracujących, forma organizacyjna oraz powinna wpisać  
w wartości sprzedaży 0,0 (chyba, że obok obcego towaru sprzedaje również swój towar, wtedy wykazuje 
tylko wartość sprzedaży własnego towaru). 

 

2. Jakie dane na formularzu H-01w powinna wykazać jednostka prowadząca sklep/aptekę/stację paliw  
w lokalu, który nie jest jej własnością (np. wynajmuje go, ale ponosi koszty związane  
z jego użytkowaniem) i sprzedaje tam własny towar? 

Jednostka ta na sprawozdaniu H-01w wykazuje ten punkt, uzupełniając wszystkie pola. Właściciel 
wynajmowanego lokalu nie powinien wypełniać sprawozdania. 

 

3. Jakie dane na formularzu H-01w powinna wykazać jednostka prowadząca sklep, aptekę lub stację paliw, 
która nie jest jej własnością (np. wynajmuje go, ale nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego 
użytkowaniem) i sprzedaje tam obcy towar, ale zatrudnia swoich pracowników? 

 
Jednostka ta na sprawozdaniu H-01w nie powinna wykazywać żadnych informacji (np. ajent na stacji 
paliw, umowa franczyzowa). Dane dotyczące tego punktu powinny być wykazane przez najemcę lokalu, 
który jest właścicielem towaru. Na sprawozdaniu wypełnia następujące pola: specjalizacja branżowa, 
powierzchnia sprzedażowa, forma organizacyjna oraz wartość sprzedaży (bez liczby pracujących). 
 

 
4. Stacja paliw – jak prawidłowo wykazywać dane? 

 
Jeżeli na stacji paliw funkcjonuje również sklep, sprawozdawca na sprawozdaniu H-01w powinien wykazać 
dwa odrębne punkty sprzedaży: stację paliw i sklep. 

Stacja paliw powinna wyodrębnić ze sprzedaży paliw tylko sprzedaż detaliczną, czyli paliwa sprzedawane 
konsumentom (do prywatnych samochodów) najczęściej sprzedaż na paragon.  
Pozostała sprzedaż to sprzedaż hurtową, która nie jest wykazywana na sprawozdaniu H-01w – zgodnie  
z definicją jest to sprzedaż paliw dla nieostatecznych odbiorców – firm (producentów, w tym rolników 
produkujących na sprzedaż, hurtowników, detalistów), najczęściej jest to sprzedaż na fakturę.  
W przypadku braku prowadzenia odpowiedniej ewidencji dopuszcza się wykazanie danych szacunkowych. 

 
 

5. Czy antykwariaty powinny składać sprawozdanie H-01w? 
 
Tak. Antykwariaty zaliczamy do sklepów zatem powinny składać sprawozdanie H-01w. 

 
 
 
 
 

H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 
 



 

6. Czy sklepy internetowe powinny składać sprawozdanie H-01w? 
 
Sklepy internetowe, które nie mają  sklepu „stacjonarnego” nie składają sprawozdania H-01w. 
Jeśli natomiast sklep stacjonarny prowadzi również sprzedaż internetową, wówczas wykazuje ją nam  
na sprawozdaniu. 
 

 
 

7. Czy na sprawozdaniu H-01w pokazujemy sprzedaż samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych? 
 
Sprzedaż samochodów ciężarowych i dużych maszyn rolniczych (np. kombajnów) dla celów prowadzenia 
działalności gospodarczej, w tym rolniczej zaliczamy do sprzedaży hurtowej – więc nie wykazujemy  
w H-01w. Jednostka powinna wykazywać natomiast na sprawozdaniu sprzedaż detaliczną np. małych 
maszyn rolniczych  do użytku własnego oraz części i akcesoriów do nich.  
 

 
 

8. Czy komisy samochodowe i składy budowlane powinny składać sprawozdanie H-01w? Jeśli tak to jaką 
powierzchnię powinny wykazać? 
 
Tak, komisy samochodowe i składy budowlane powinny wypełniać sprawozdanie H-01w.  
W powierzchni sprzedażowej komisy powinny wykazywać tylko powierzchnię „budki”. Podobnie sklepy 
sprzedające materiały budowlane, które składują towary na otwartej przestrzeni, placu – wykazują tylko 
powierzchnię „budki”. Reszta placu traktowana jest jako zaplecze, magazyn, czy też plac składowy.  
 

 
 

9. Czy na sprawozdaniu H-01w wykazujemy sprzedaż kart telefonicznych i biletów (m.in. komunikacji 
miejskiej, wstępu do kina, teatru itp.)? 

 
Sprzedaży kart telefonicznych i biletów – nie ujmujemy  na sprawozdaniu H-01w. Jest to sprzedaż usług.  
 

 
 
 

 


