
 

FAQ Najczęściej zadawane pytania – badanie H-01a 
 

1. 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. Na sprawozdaniu H-01a wykazuje tylko dane z punktu, 
który został wylosowany do badania (identyfikacja po numerze sklepu).  

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 hurtowa, która nie jest wykazywana na sprawozdaniu H-01a – 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. 

 

Stacja paliw wylosowana do badania H-01a – jakie pozycje wykazuje?  

Sprawozdawca wykazuje tylko dane dotyczące sprzedaży detalicznej paliw:  

• specjalizację branżową 15 (z paliwami),  

• wiersz 7 (paliwa do pojazdów silnikowych): sprzedaż wszystkich paliw z dystrybutorów oraz 
sprzedaż olejów, smarów i gazu w butlach.  

 

Sklep na stacjach paliw wylosowany do badania H-01a – jakie pozycje wykazuje? 

• specjalizację branżową 16 (pozostałe)  

• wypełnia odpowiednie wiersze  

• nie wykazuj sprzedaży paliw z dystrybutorów oraz sprzedaż olejów, smarów i gazu w butlach, 
czyli danych w wierszu 7. 

 

W przypadku braku prowadzenia odpowiedniej ewidencji dopuszcza się wykazanie danych szacunkowych.  

 

2. Gdzie wykazać sprzedaż dywanów i wykładzin? 

Wiersz 43 Pozostałe towary niewymienione powyżej  

Specjalizacja branżowa sklepu kod 11 z meblami, sprzętem oświetleniowym i pozostałymi artykułami 
użytku domowego 

 

3. Do jakiej specjalizacji branżowej zaliczamy salony muzyczne? 

Salony muzyczne wykazujemy pod kodem specjalizacji branżowej 11   z meblami, sprzętem 
oświetleniowym i pozostałymi artykułami użytku domowego  

 

 

 



 

4. Czy w sprawozdaniu H-01a wykazujemy sprzedaż kart telefonicznych i biletów komunikacji miejskiej?  

Kart telefonicznych i biletów komunikacji miejskiej – nie ujmujemy na sprawozdaniu, 
gdyż klasyfikowane są jako sprzedaż usług. 

 

5. Gdzie ujmujemy artykuły ogólnobudowlane? 

Artykuły ogólnobudowlane np. płytki, tapety, armatura, panele, terakota, materiały wykończeniowe 
itp. wykazujemy w wierszu 43 Pozostałe towary niewymienione powyżej (wraz z opisem). 

Specjalizacja branżowa sklepu kod 16 Pozostałe 

 

6. Jakie towary należy ująć w wierszu 11  Pieczywo i ciasta? 

W wierszu 11 wykazujemy: 

 - chleb i bułki, 

 - ciasta, ciastka, tarty, naleśniki, gofry, itp. 

 

 

 7. Jakie towary należy ująć w wierszu 12  Wyroby cukiernicze? 

   W wierszu 12 wykazujemy: 

  - czekolady i wyroby czekoladowe, 

  - wyroby cukiernicze, takie jak: cukierki, karmelki, drażetki, nugaty, pomadki, itd. 

 


