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

 
Wybierz interesujące Cię sprawozdanie (Ctrl + kliknięcie śledzi łącze) 

 

    
 

 
 

 

 

     

 

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 06 (sprzedaż detaliczna 

towarów nieżywnościowych niekonsumpcyjnych) oraz wiersz 11 (maszyny i narzędzia 

rolnicze), 

 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. 
 

 

H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 
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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. 

 

 
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. 

 

 
11. Jak prawidłowo zaklasyfikować sprzedaż paliw na stacjach paliw? 

Stacja paliw powinna rozdzielić sprzedaż na: 

 sprzedaż hurtową (dział 2 wiersz 01) – 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, 

 sprzedaż detaliczną (dział 1): 

 wiersz 04 – paliwa sprzedawane konsumentom (do prywatnych samochodów) 

najczęściej sprzedaż na paragon, 

 wiersz 06  i wiersz 10 – paliwa sprzedawane konsumentom (do pojazdów służącym 

do produkcji na własne potrzeby, np. rolnictwo). 

W przypadku braku prowadzenia odpowiedniej ewidencji dopuszcza się wykazanie danych 

szacunkowych. 
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12. Jakie prawidłowo zaklasyfikować sprzedawane detalicznie towary do konsumpcyjnych (wiersz 04) 

lub niekonsumpcyjnych (wiersz 06)? 

 

Tabela zawiera podział towarów nieżywnościowych tylko w zakresie sprzedaży detalicznej, czyli 

sprzedaży realizowanej dla konsumentów (osób fizycznych).  

Jeżeli sprawozdawca sprzedaje poniższe artykuły dla firm (producentów, hurtowników, detalistów) 

powinien tą część sprzedaży zaliczyć do hurtu (dział 2 wiersz 01). 

 

Podstawową zasadą podziału w sprzedaży detalicznej na towary konsumpcyjne i niekonsumpcyjne 

jest poniższa tabela. Jeżeli dany towar znajduje się tylko na tablicy konsumpcyjne to należy go 

zaliczyć właśnie do tej grupy.  
 

 

Tylko w przypadku kilku grup towarów znajdujących się na obu tablicach: paliwa, opał, samochody 

osobowe, części zamienne do nich (zaznaczone na żółto) należy zastosować dodatkowe kryterium: 

jakie potrzeby konsumentów zaspokajają?: 

o jeżeli konsumenci kupują dany towar, np. paliwo w celu zaspokojenia potrzeb 

gospodarstwa domowego, czyli do prywatnego samochodu, wartość sprzedaży tego 

paliwa należy zaliczyć do towarów konsumpcyjnych (dział 1 wiersz 04), 

o jeżeli konsumenci kupują dany towar, np. paliwo w celu zaspokojenia potrzeb 

związanych z działalnością produkcyjną konsumenta na własne potrzeby, czyli np. do 

ciągnika, wartość sprzedaży tego paliwa należy zaliczyć do towarów 

niekonsumpcyjnych (dział 1 wiersz 06). 

 

W przypadku braku prowadzenia odpowiedniej ewidencji dopuszcza się wykazanie danych 

szacunkowych. 

 

 

Towary nieżywnościowe (dział 1) 

 

Konsumpcyjne (wiersz 04) 

 

 Niekonsumpcyjne (wiersz 06) 

ODZIEŻ I OBUWIE 

   odzież (bez usług) 

   obuwie (bez usług) 

OPAŁ 

   gaz ciekły 

   paliwa płynne 

   węgiel kamienny  

   drewno opałowe  

MIESZKANIE 

   materiały do napraw i konserwacji mieszkania lub 

domu 

   meble do mieszkania lub domu 

   meble ogrodowe 

   pozostałe meble i artykuły dekoracyjne 

   sprzęt oświetleniowy 

   dywany i wykładziny podłogowe 

 MATERIAŁY  BUDOWLANE 

   Drewno budowlane 

   Drewno 

   Tarcica 

   Elementy ścienne 

   Cement 

   Materiały dachowe 

   Papa smołowa 

   Płyty dachowe azb.cement. 

   Wapno budowlane 

   Pozostałe materiały budowlane 

   Szkło płaskie 

   Płyty pilśniowe 

   Płyty pilśniowe twarde 

   Płyty pilśniowe porowate 

   Stolarka budowlana 
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   artykuły włókiennicze 

   lodówki, zamrażarki i chłodziarko-zamrażalki 

   urządzenia do  prania, suszenia, zmywania 

   kuchenki 

   urządzenia grzewcze i wentylacyjne 

   sprzęt czyszczący 

   pozostały sprzęt trwałego użytku gospodarstwa 

domowego 

   drobny  sprzęt elektryczny gospodarstwa 

domowego 

   wyroby szklane i zastawa stołowa  

   sztućce i srebro stołowe 

   nieelektryczny sprzęt i artykuły użytku domowego 

   sprzęt i narzędzia silnikowe  

   drobne narzędzia i akcesoria 

   środki czyszczące i konserwujące 

ZDROWIE 

   wyroby farmaceutyczne 

   pozostałe wyroby medyczne 

   urządzenia i sprzęt terapeutyczny  

TRANSPORT 

   samochody osobowe nowe 

   samochody osobowe używane 

   pojazdy silnikowe jednośladowe 

   rowery 

   pojazdy ciągnione przez zwierzęta 

   części zamienne  i akcesoria do prywatnych  

środków transportu 

   paliwa do prywatnych środków transportu 

   smary, oleje, płyny 

TELEKOMUNIKACJA 

   sprzęt telekomunikacyjny 

REKREACJA I KULTURA 

   sprzęt do odbioru, nagrywania oraz odtwarzania 

dźwięku i obrazu  

   sprzęt fotograficzny i kinematograficzny 

   akcesoria do sprzętu fotograficznego i 

kinematograficznego 

   przyrządy optyczne 

   sprzęt służący do przetwarzania informacji 

   nośniki nagrane i do nagrywania 

   instrumenty muzyczne 

   sprzęt trwałego użytku i zwierzęta do rekreacji na 

wolnym powietrzu 

   sprzęt trwałego użytku do rekreacji w 

pomieszczeniach 

   gry,  zabawki i artykuły kolekcjonerskie 

   sprzęt sportowy i kempingowy do rekreacji na 

wolnym powietrzu 

   artykuły ogrodnicze do domu i ogrodu 

przydomowego 

   Pozostałe 

WYROBY HUTNICZE, METALOWE  I  

ELEKTRYCZNE  

  Wyroby hutnicze  

  Wyroby walcowane  

   Blacha ocynkowana  

   Rury  

   Wyroby przemysłu metali nieżelaznych   

   Wyroby metalowe  

   Grzejniki  

   Wanny  

   Zlewozmywaki  

   Armatura sieci domowej  

   Narzędzia  

   Pozostałe  

   Drut i wyroby z drutu  

   Pozostałe  

WYROBY  PRZEMYSŁU  PALIW  

   Produkty naftowe  

   Oleje napędowe  

   Oleje smarowe  

   Smary stałe  

   Benzyna  

   Pozostałe  

   Węgiel  

ŚRODKI TRANSPORTU 

MASZYNY  I  NARZĘDZIA ROLNICZE  

   Maszyny polowe  

   Ciągniki  

   Przyczepy  

   Kombajny i silniki  

   Kosiarki  

   Kopaczki  

   Młockarnie  

   Snopowiązałki  

   Wialnie  

   Sieczkarnie 

   Sprzęt i narzędzia rolnicze  

   Pługi  

   Brony  

   Kultywatory i glebogryzarki  

   Siewniki i sadzarki  

   Pielniki  

   Roztrząsacze  

   Obsypniki  

   Rozsiewacze  

   Opryskiwacze  

   Pozostały sprzęt rolniczy  

   Parniki  

   Pozostałe  

   Artykuły pomocnicze  

   Części zamienne do maszyn  
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   zwierzęta domowe i artykuły dla zwierząt 

domowych 

   książki 

   gazety i czasopisma 

   druki różne 

   artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie 

HIGIENA OSOBISTA 

   urządzenia elektryczne do higieny osobistej 

   urządzenia nieelektryczne do higieny osobistej 

   środki kosmetyczne i higieniczne 

   artykuły papierniczo-higieniczne i pozostałe 

   biżuteria, zegarki 

   artykuły podróżne i galanteryjne 

   artykuły dla dzieci 

   pozostałe artykuły użytku osobistego, gdzie indziej 

niesklasyfikowane   

 

NAWOZY,  ŚRODKI  OCHRONY  ROŚLIN,  

PASZE  

   Nawozy sztuczne  

   Nawozy azotowe  

   Nawozy fosforowe  

   Nawozy potasowe  

   Nawozy wapniowe  

   Nawozy wieloskładnikowe  

   Środki ochrony roślin  

   Preparaty owadob. do oprysku  

   Preparaty grzybobójcze  

   Preparaty chwastobójcze  

   Preparaty pozostałe  

   Pasze  

   Mieszanki dla bydła  

   Mieszanki dla trzody  

   Mieszanki dla drobiu  

   Sól pastewna i poz. dod. miner.  

   Pasze objętościowe  

   Pozostałe  

NASIONA  SIEWNE,  DRZEWKA,  WSADY  

   Zboża siewne  

   Żyto  

   Pszenica  

   Jęczmień  

   Owies  

   Gryka  

   Motylkowe  

   Oleiste  

   Okopowe  

   Ziemniaki sadzeniaki  

   Pozostałe  

   ZWIERZĘTA, PTACTWO, OWADY  

   Drób hodowlany  

   Zwierzęta hodowlane     

POZOSTAŁE  TOWARY  

   Części zamienne do środków transportu 
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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, 

która nie jest jej własnością (np. wynajmuje lokal) i sprzedaje tam własny towar? 

Jednostka ta na sprawozdaniu H-01w powinna wypełnić następujące pola: specjalizacja branżowa, 

powierzchnia sprzedażowa, liczba pracujących, forma organizacyjna oraz wartość sprzedaży. 

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 lokal) i sprzedaje tam obcy towar? 

 

Jednostka ta na sprawozdaniu H-01w nie powinna wykazywać żadnych informacji (np. ajent na stacji 

paliw). Właściciel wynajmowanego lokalu powinien wypełnić następujące pola: specjalizacja 

branżowa, powierzchnia sprzedażowa, forma organizacyjna oraz wartość sprzedaży. 
 

 
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 oraz do pojazdów służących do produkcji 

rolniczej na własne potrzeby) 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. 

 

 
 

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 
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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 komunikacji 

miejskiej? 

 

Sprzedaży kart telefonicznych i biletów komunikacji miejskiej– nie ujmujemy  na sprawozdaniu  

H-01w. Jest to sprzedaż usług.  

 

 

 

 

 


