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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające
specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego
10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(1) Tekst mający znaczenie dla EOG.
Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują
ważność przez określony czas.
Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.
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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197
z dnia 30 lipca 2020 r.
ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego
10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospo
darczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1, art. 9
ust. 2, art. 10 ust. 5 i 6, art. 17 ust. 6 i art. 18 ust. 1,
mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu (UE) 2019/2152 ustanowiono wspólne ramy prawne w zakresie opracowywania, tworzenia
i rozpowszechniania europejskiej statystyki gospodarczej.

(2)

Europejska sieć rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych stanowi podstawowy element takich wspólnych
ram, umożliwiając organizację i koordynację badań statystycznych dzięki stworzeniu zharmonizowanych ram
dobierania próby.

(3)

Należy szczegółowo określić wymogi dotyczące danych służących do sporządzania statystyki gospodarczej, aby
uzyskać porównywalne dane z różnych państw członkowskich i osiągnąć harmonizację we wszystkich dziedzinach
statystyki gospodarczej.

(4)

Europejska statystyka gospodarcza powinna podlegać zasadzie własności ekonomicznej, o której mowa w rozpo
rządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 (2). Zasadę tę należy wdrażać w jak najszerszym
zakresie, uwzględniając uzasadnione potrzeby użytkowników, dostępność danych oraz skutki w postaci kosztów
i obciążenia, o ile nie stoi to w sprzeczności z zasadami i założeniami niektórych rodzajów statystyki gospodarczej,
które określono w niniejszym rozporządzeniu.

(5)

Aby ustalić wymogi dotyczące danych, należy określić główne grupy przemysłowe i inne specjalne dane zagrego
wane kodów NACE.

(6)

Należy określić główne zmienne i pojęcia do celów statystyki gospodarczej, aby uzyskać porównywalne dane
z różnych państw członkowskich i osiągnąć harmonizację we wszystkich dziedzinach statystyki gospodarczej.

(7)

W celu zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności należy uprościć wymogi
dotyczące danych, uwzględniając wielkość i znaczenie sektora przedsiębiorstw w państwach członkowskich.

(1) Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 1.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu
rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).
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(8)

Należy ustanowić szczegółowe przepisy, które będą miały zastosowanie do danych na temat „międzynarodowy
handel towarami” i dotyczących handlu w podziale według cech przedsiębiorstw oraz do dziedziny „krótkookre
sowa statystyka gospodarcza”.

(9)

Rosnąca globalizacja gospodarki stawia wyzwania przed obecnym systemem sporządzania europejskiej statystyki
gospodarczej. Dzięki rejestrowaniu danych pochodzących od grup przedsiębiorstw wielonarodowych europejskie
ramy dla statystycznych rejestrów przedsiębiorstw tworzy podstawę do ulepszenia wielu danych statystycznych
powiązanych z globalizacją. Niektóre z tych danych dotyczą całej gospodarki, więc wymaga to objęcia wszystkich
sektorów gospodarki europejskimi ramami dla statystycznych rejestrów przedsiębiorstw.

(10)

Informacje dotyczące powiązań w zakresie sprawowania kontroli pomiędzy jednostkami prawnymi są potrzebne
w celu zdefiniowania grup przedsiębiorstw, prawidłowego rozgraniczenia przedsiębiorstw, określenia profilu
dużych i złożonych jednostek oraz badania koncentracji na rynkach. Informacje dotyczące grup przedsiębiorstw
poprawiają jakość krajowych statystycznych rejestrów przedsiębiorstw. Informacje te można wykorzystywać, aby
ograniczyć ryzyko ujawnienia poufnych danych. Dane dotyczące grup przedsiębiorstw można wykorzystać w bada
niach grupy, co może ograniczyć obciążenie respondentów.

(11)

Konieczne jest ustalenie formatu, środków bezpieczeństwa i poufności oraz procedury przekazywania danych
dotyczących indywidualnych jednostek do Komisji (Eurostatu), a także przekazywania danych dotyczących grup
przedsiębiorstw wielonarodowych z powrotem krajowym organom statystycznym.

(12)

Wymiana poufnych danych do celów statystycznych pomiędzy Komisją a krajowymi bankami centralnymi oraz
pomiędzy Komisją a Europejskim Bankiem Centralnym powinna pomóc w zapewnieniu jakości informacji o gru
pach przedsiębiorstw wielonarodowych w Unii. W związku z tym konieczne jest ustalenie formatu, środków
bezpieczeństwa i poufności oraz procedury przekazywania takich poufnych danych krajowym bankom centralnym
oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

(13)

Rozporządzeniem (UE) 2019/2152 wprowadzono mechanizm wymiany poufnych danych dotyczących wewnąt
rzunijnego wywozu towarów między państwami członkowskimi. Należy bardziej szczegółowo określić elementy
danych statystycznych, które mają podlegać wymianie, oraz wykaz elementów danych statystycznych, które mają
podlegać wymianie w odniesieniu do konkretnych towarów lub przemieszczeń. Państwa członkowskie mogą
uprościć przekazywane informacje, o ile to uproszczenie nie ma szkodliwego wpływu na jakość statystyk. Należy
ustalić warunki dotyczące takiego uproszczenia.

(14)

Aby zapewnić zharmonizowaną realizację wymiany danych, należy określić zasady ich gromadzenia i zestawiania
oraz zasady stosowania minimalnego wskaźnika pokrycia wynoszącego 95 %. Aby krajowy organ statystyczny
państwa przywozu mógł wykorzystać uzyskane w ramach wymiany informacje statystyczne w celu zestawienia
statystyk dotyczących wewnątrzunijnego przywozu towarów, konieczna jest również wymiana metadanych. Aby
zapewnić ujednolicone wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich, należy określić metadane istotne do
wykorzystania wymienianych danych dotyczących wewnątrzunijnego wywozu towarów do celów zestawiania
statystyk oraz harmonogram przekazywania informacji statystycznych i stosownych metadanych. Konieczne jest
ustalenie formatu, środków bezpieczeństwa i poufności oraz procedury wymiany poufnych danych.

(15)

Stosowanie jednolitych norm wymiany i przekazywania danych i metadanych do celów statystycznych, które
podlegają rozporządzeniu (UE) 2019/2152, znacząco przyczynia się do włączenia procesów gospodarczych do
europejskiej statystyki gospodarczej.

(16)

Międzynarodowa inicjatywa w sprawie wymiany danych statystycznych i metadanych (SDMX), która dotyczy norm
statystycznych i technicznych w zakresie wymiany danych i metadanych, przewiduje normy dotyczące wymiany
i rozpowszechniania oficjalnych statystyk. W związku z tym w stosownych przypadkach należy stosować
niezbędne definicje dotyczące struktur danych zgodnie z SDMX.

(17)

Komisja (Eurostat) powinna udostępnić na swojej stronie internetowej (Eurostatu) dokumentację dotyczącą struktur
danych, w tym definicje struktur danych zgodnie z SDMX, oraz zapewnić wytyczne w zakresie ich stosowania,
w szczególności pod względem formatu technicznego, jaki należy zastosować.
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(18)

Państwa członkowskie powinny zapewnić standardowe raporty dotyczące metadanych i raporty jakości na
potrzeby krajowych statystycznych rejestrów przedsiębiorstw i całej statystyki gospodarczej zgodnie z art. 16
rozporządzenia (UE) 2019/2152. Należy zatem podjąć ustalenia dotyczące tych sprawozdań i terminy ich prze
kazywania.

(19)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu powinny zastąpić środki przewidziane w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 586/2001 (3), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 912/2004 (4), rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 1982/2004 (5), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1503/2006 (6), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 657/2007 (7),
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2008 (8), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 472/2008 (9), rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 192/2009 (10), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 250/2009 (11), rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 251/2009 (12), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 834/2009 (13), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 92/2010 (14),
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 113/2010 (15), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 275/2010 (16), rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 1097/2010 (17), rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 995/2012 (18) i rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 1106/2012 (19). Rozporządzenia te należy uchylić.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2001 z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98
dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych (Dz.U. L 86 z 27.3.2001, s. 11).
(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące rozporządzenie Rady (EWG)
nr 3924/91 w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, s. 71).
(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Człon
kowskimi i uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004, s. 3).
(6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości
zestawiania danych (Dz.U. L 281 z 12.10.2006, s. 15).
7
( ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98
dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie ustanowienia europejskich systemów doboru prób (Dz.U. L 155 z 15.6.2007,
s. 7).
(8) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady odnośnie do formatu technicznego dla przesyłania statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych
oraz odstępstw, jakie mają zostać przyznane państwom członkowskim (Dz.U. L 112 z 24.4.2008, s. 14).
(9) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98
dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie pierwszego roku bazowego, jaki ma być zastosowany w przypadku szeregów
czasowych w NACE Rev. 2 oraz, w przypadku szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazywane według NACE Rev. 2,
w zakresie poziomu szczegółowości, formy, pierwszego okresu odniesienia i okresu odniesienia (Dz.U. L 140 z 30.5.2008, s. 5).
(10) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie
wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (Dz.U. L 67 z 12.3.2009, s. 14).
(11) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 295/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji cech, technicznego formatu przekazywania danych, wymogów doty
czących podwójnej sprawozdawczości dla NACE wersja 1.1 i NACE wersja 2 oraz odstępstw, które mają zostać przyznane
w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Dz.U. L 86 z 31.3.2009, s. 1).
(12) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania i zmiany rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do serii danych, które mają być tworzone na potrzeby statystyk struktural
nych dotyczących przedsiębiorstw, oraz w zakresie dostosowań koniecznych po wprowadzeniu zmian w statystycznej klasyfikacji
produktów według działalności (CPA) (Dz.U. L 86 z 31.3.2009, s. 170).
(13) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2009 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 716/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów
zależnych w zakresie sprawozdań dotyczących jakości (Dz.U. L 241 z 12.9.2009, s. 3).
(14) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyki Wspólnoty dotyczącej handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do
wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (Dz.U. L 31
z 3.2.2010, s. 4).
(15) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenie (WE) nr 471/2009
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odnie
sieniu do zakresu zgłaszanego handlu, definicji danych, sporządzania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki
działalności oraz według waluty fakturowania, a także w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów (Dz.U. L 37
z 10.2.2010, s. 1).
(16) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 275/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do kryteriów oceny jakości statystyki strukturalnej dotyczącej przedsiębiorstw (Dz.U. L 86
z 1.4.2010, s. 1).
(17) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie
wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi (Dz.U. L 312 z 27.11.2010, s. 1).
(18) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wyko
nania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu
nauki i techniki (Dz.U. L 299 z 27.10.2012, s. 18).
(19) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami niebędącymi
członkami UE, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7).
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Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Staty
stycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Wymogi dotyczące danych
Elementy danych na potrzeby tematów szczegółowych wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2152
określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Główne Grupy Przemysłowe i specjalne dane zagregowane
Główne Grupy Przemysłowe i inne specjalne dane zagregowane dotyczące obszarów działalności według nomenklatury
działalności gospodarczych (NACE) oraz produktów według klasyfikacji produktów według działalności (CPA) wykorzy
stywane do celów podziałów wymaganych zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2019/2152 określono
w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 3
Uproszczenia
Uproszczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2152, określono w załączniku III do niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 4
Definicje techniczne
1.
Definicje techniczne zmiennych i innych elementów zestawów danych, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporzą
dzenia (UE) 2019/2152, określono w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.
2.
Definicje techniczne dotyczące europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu towarami określono
w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.
3.
Definicje techniczne dotyczące europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu usługami określono
w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 5
Specyfikacje techniczne na potrzeby europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu towarami,
w tym handlu towarami, w podziale według cech przedsiębiorstw
Specyfikacje techniczne na potrzeby europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu towarami, w tym
handlu towarami w podziale według cech przedsiębiorstw, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. j) rozporządzenia (UE)
2019/2152, oraz powiązane definicje zgodnie z art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia określono w załączniku V do niniej
szego rozporządzenia. Wymogi dotyczące danych odnoszące się do europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodo
wego handlu towarami określono w tabelach 16 i 34–37 w części B załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 6
Definicje i podziały na potrzeby europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu usługami
w podziale według cech przedsiębiorstw oraz międzynarodowego świadczenia usług
Definicje zmiennych i podziałów na potrzeby europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu usługami
w podziale według cech przedsiębiorstw oraz międzynarodowego świadczenia usług określono w załączniku VI do
niniejszego rozporządzenia. Wymogi dotyczące danych odnoszące się do europejskiej statystyki w dziedzinie międzyna
rodowego handlu usługami w podziale według cech przedsiębiorstw oraz międzynarodowego świadczenia usług okreś
lono w tabelach 17 i 38 w części B załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 7
Ważenie i zmiana roku bazowego dla dziedziny „krótkookresowa statystyka gospodarcza”
Ważenie i zmiana roku bazowego dla dziedziny „krótkookresowa statystyka gospodarcza”, o których mowa w art. 7 ust. 1
lit. i) rozporządzenia (UE) 2019/2152, określono w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia. W załączniku tym
określone zostały również ustalenia przejściowe w zakresie wymogów dotyczących danych dla dziedziny określonej
w tabelach 1–9 w części B załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 8
Zmienne powiązane z tematami szczegółowymi na potrzeby europejskich ram dla statystycznych rejestrów
przedsiębiorstw
Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2152 zmienne odnoszące się do tematów szczegółowych na potrzeby
europejskich ram dla statystycznych rejestrów przedsiębiorstw określono w załączniku VIII do niniejszego rozporządze
nia.
Artykuł 9
Specyfikacje techniczne do celów wymiany poufnych danych na potrzeby europejskich ram dla statystycznych
rejestrów przedsiębiorstw
Zgodnie z art. 10 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2019/2152 szczegóły techniczne dotyczące zmiennych, które wymieniono
w załączniku IV do tego rozporządzenia, określono w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia. Ponadto zgodnie
z art. 10 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2019/2152 w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia określono format oraz
środki bezpieczeństwa i poufności do celów wymiany poufnych danych na potrzeby europejskich ram dla statystycznych
rejestrów przedsiębiorstw.
Artykuł 10
Procedura i specyfikacje do celów przekazywania danych i metadanych
1.
Dane i metadane przekazywane Komisji (Eurostatowi) na podstawie niniejszego rozporządzenia wymienia się
w formacie elektronicznym oraz przesyła lub ładuje za pośrednictwem pojedynczego punktu wprowadzania danych i –
w stosownych przypadkach – metadanych.
2.
Państwa członkowskie udostępniają Komisji (Eurostatowi) dane i metadane wymagane na mocy niniejszego
rozporządzenia przy użyciu standardów wymiany danych i metadanych statystycznych określonych przez Komisję (Euro
stat).
3.
Poufne dane i metadane przekazuje się za pośrednictwem bezpiecznych sieci wykorzystywanych przez Komisję
(Eurostat) lub za pośrednictwem bezpiecznego dostępu zdalnego z wykorzystaniem standardów wymiany określonych
przez Komisję (Eurostat).
4.
Państwa członkowskie powinny wdrażać standardy wymiany zgodnie z wytycznymi wykonawczymi przekazanymi
przez Komisję (Eurostat).
5.
Państwa członkowskie przekazują poufne dane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Unii w zakresie prze
kazywania danych objętych zasadą poufności.
Poufne dane przesyła się wraz z rzeczywistą wartością i oznaczeniem wskazującym, że dane te są objęte zasadą poufności.
Państwa członkowskie zapewniają wszystkie poziomy agregacji podziałów, o których mowa w tabelach w załączniku
I część B, a przekazywane dane opatrzone są – w stosownych przypadkach – wszystkimi oznaczeniami poufności pierw
szego i drugiego stopnia zgodnie z zasadami poufności, które istnieją na szczeblu krajowym.
6.
Dane pieniężne wyrażone są w krajowych jednostkach walutowych (w euro w przypadku państw członkowskich
należących do strefy euro), chyba że określono inaczej. Państwa członkowskie przystępujące do strefy euro zgłaszają
roczne dane pieniężne w euro w roku ich przystąpienia. Państwa członkowskie przystępujące do strefy euro zgłaszają
dane pieniężne dotyczące przedziałów czasowych poniżej jednego roku w walucie krajowej stosowanej w okresie refe
rencyjnym.
7.
Jeżeli dane przekazane Komisji (Eurostatu) podlegają korektom, państwa członkowskie przekazują dane skorygo
wane najpóźniej do czasu ich rozpowszechnienia na szczeblu krajowym lub, jeżeli nie są one rozpowszechniane na
szczeblu krajowym, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia ich udostępnienia krajowemu organowi statystycznemu.
Artykuł 11
Raporty dotyczące jakości i metadanych
1.
Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) roczne raporty dotyczące jakości i metadanych w odniesieniu
do statystycznych rejestrów przedsiębiorstw, korzystając ze standardów ESS dotyczących raportowania metadanych
i jakości.
2.
Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) raporty dotyczące metadanych do celów statystyki gospo
darczej przekazywane z częstotliwością określoną w art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/2152 najpóźniej w ciągu
dwóch miesięcy od ostatniego terminu przekazywania statystyk, których dotyczy dany raport.

L 271/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2020

3.
W należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) dodatkowe
raporty jakości, które zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat jakości niezbędne do oceny jakości statystyki
gospodarczej przekazywanej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2152 w terminie uzgodnionym przez państwa człon
kowskiego i Komisję (Eurostat).
4.
W przypadku tematu „wykorzystanie ICT i handel elektroniczny” terminy dostarczania raportów dotyczących
jakości i metadanych określone są w odrębnym akcie wykonawczym.
5.
W odniesieniu do struktury i treści raportów dotyczących jakości i metadanych korzysta się z najnowszych stan
dardów Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS).
6.
Poza standardowymi raportami dotyczącymi jakości i metadanych państwa członkowskie w należycie uzasadnio
nych przypadkach przekazują Komisji (Eurostatowi) na jej (jego) wniosek dodatkowe metadane i informacje na temat
jakości, które są niezbędne do oceny jakości statystyki gospodarczej, w tym – w stosownych przypadkach – korekty
przekazanych wcześniej informacji.
Artykuł 12
Uchylenie
1.
Rozporządzenia (WE) nr 912/2004, (WE) nr 364/2008, (WE) nr 192/2009, (WE) nr 250/2009, (WE) nr 251/2009,
(WE) nr 834/2009, (UE) nr 275/2010 i (UE) nr 1097/2010 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012
tracą moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.
2.
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1982/2004, (UE) nr 92/2010, (UE) nr 113/2010 i (UE) nr 1106/2012 tracą moc
ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r.
3.
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 586/2001, (WE) nr 1503/2006, (WE) nr 657/2007 i (WE) nr 472/2008 tracą
moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r.
4.
Ust. 1–3 pozostają bez uszczerbku dla określonych w tych rozporządzeniach obowiązków dotyczących przekazy
wania danych i metadanych, w tym raportów jakości, w odniesieniu do okresów referencyjnych, które w całości lub
w części przypadają przed odpowiednimi datami określonymi w tych ustępach.
5.

Odesłania do uchylonych aktów traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 13
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.
Tabele 16 i 34–37 załącznika I oraz załącznik V stosuje się jednak od dnia 1 stycznia 2022 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
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ZAŁĄCZNIK I

Elementy danych, które mają być przekazywane w odniesieniu do tematów szczegółowych
Część A. Zmienne

PL

Dziedzina 1. Krótkookresowa statystyka gospodarcza
Wszystkie krótkookresowe statystyki gospodarcze, z wyjątkiem statystyk dotyczących tematu szczegółowego „Ceny przywozu” (tabela 4) oraz tematu „Nieruchomości” (tabela 9), odnoszą
się do działalności jednostek statystycznych będących rezydentami.
Tematy

Temat 1.2

Temat 1.3

Zmienne

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

Zdarzenia dotyczące demografii 1
przedsiębiorstw (upadłości, rejestra
cje)
2

Rejestracje

Tabela 1

Upadłości

Tabela 1

Nakłady pracy

1

Zatrudnienie

1

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Tabela 2

2

Godziny przepracowane

1

Godziny przepracowane przez zatrudnionych

Tabela 3

3

Koszty pracy

1

Wynagrodzenia i pensje

Tabela 3

1

Ceny przywozu

1

Ceny przywozu

Tabela 4

2

Ceny przywozu (strefa euro)

Tabela 4

3

Ceny przywozu (spoza strefy euro)

Tabela 4

1

Ceny producenta

Tabela 5

2

Ceny producenta krajowego

Tabela 5

3

Ceny producenta zagranicznego

Tabela 5

4

Ceny producenta zagranicznego (strefa euro)

Tabela 5

5

Ceny producenta zagranicznego (spoza strefy euro)

Tabela 5

Ceny

2

Ceny producenta
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Populacja
podmiotów 1
prowadzących działalność
gospodarczą
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Temat 1.1

Tematy szczegółowe

Temat 1.4

3

Nieruchomości

1

1

Produkcja (wielkość)

Tabela 6

Wolumen sprzedaży

1

Wolumen sprzedaży

Tabela 7

Przychody netto ze sprzedaży

1

Przychody netto ze sprzedaży (wartość)

Tabela 8

2

Przychody netto ze sprzedaży krajowej (wartość)

Tabela 8

3

Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość)

Tabela 8

4

Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (strefa euro) Tabela 8
(wartość)

5

Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (poza strefą Tabela 8
euro) (wartość)

1

Pozwolenia na budowę: liczba lokali mieszkalnych

Tabela 9

2

Pozwolenia na budowę: metry kwadratowe

Tabela 9

Nieruchomości

Dziedzina 2. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym
Z wyjątkiem statystyki gospodarczej na poziomie krajowym dotyczącej przedsiębiorstw przywożących towary oraz przedsiębiorstw wywożących towary (tabela 16), statystyka gospodarcza
na poziomie krajowym odnosi się do działalności jednostek statystycznych będących rezydentami. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca przedsiębiorstw przywożących
towary i przedsiębiorstw wywożących towary (tabela 16) odnosi się do terytorium statystycznego kraju sprawozdającego, o którym mowa w sekcji 4 załącznika V do niniejszego
rozporządzenia.
Tematy

Temat 2.1

Populacja
podmiotów 1
prowadzących działalność
gospodarczą

Tematy szczegółowe

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

Zmienne

Populacja przedsiębiorstw aktyw 1
nych
2

Liczba przedsiębiorstw aktywnych
Liczba przedsiębiorstw
jednego pracownika

zatrudniających

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Temat 1.5

Produkcja

PL

Produkcja i wyniki dzia 1
łalności
2

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

Zmienne
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Tematy szczegółowe

Tematy

Tabele 10, 11, i 14.
co

najmniej Tabela 12

Liczba przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

Tabela 13

4

Liczba młodych przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

Tabela 13

18.8.2020

3

Tematy szczegółowe

2

Przedsiębiorstwa nowo powstałe

Tabela 12

Przedsiębiorstwa zlikwidowane

Tabela 12

3

Przedsiębiorstwa, które przetrwały

Tabela 12

4

Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika

Tabela 12

5

Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych Tabela 12
pracowników

6

Przedsiębiorstwa, które przetrwały i
najmniej jednego pracownika

zatrudniają co Tabela 12

3

Liczba pracowników zatrudnionych 1
w przedsiębiorstwach kontrolowa
nych przez podmioty zagraniczne

Liczba przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty Tabela 14
zagraniczne

4

Liczba pracowników zatrudnionych 1
w przedsiębiorstwach kontrolują
cych podmioty zagraniczne i krajo
wych podmiotach zależnych

Liczba przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagra Tabela 15
niczne (koncepcja „ostatecznej kontrolującej jednostki
instytucjonalnej – OKJI) i krajowych podmiotów zależ
nych

5

Populacja przedsiębiorstw prowa 1
dzących działalność w zakresie
2
handlu międzynarodowego

Liczba przedsiębiorstw przywożących towary

Tabela 16

Liczba przedsiębiorstw wywożących towary

Tabela 16

Zatrudnienie

1

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Tabele 10, 11, i 14.

2

Liczba zatrudnionych

Tabele 10 i 11

3

Liczba zatrudnionych w ekwiwalentach pełnego czasu Tabela 10
pracy

4

Liczba zatrudnionych
w przedsiębiorstwach
jednego pracownika

5

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniają Tabela 12
cych co najmniej jednego pracownika

6

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach wysokiego Tabela 13
wzrostu

7

Liczba zatrudnionych w
wysokiego wzrostu

1

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Nakłady pracy

Zdarzenia dotyczące demografii 1
przedsiębiorstw (powstanie, likwi
2
dacja, przeżycie)

PL

Temat 2.2

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

Zmienne

18.8.2020

Tematy

i osób samozatrudnionych Tabela 12
zatrudniających co najmniej
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młodych przedsiębiorstwach Tabela 13

Zmienne

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

Godziny przepracowane

1

Godziny przepracowane przez zatrudnionych

Tabele 10 i 11

3

Koszty pracy

1

Koszty świadczeń pracowniczych

Tabele 10, 11, i 14.

2

Wynagrodzenia i pensje

Tabele 10 i 11

3

Koszty zabezpieczenia społecznego

Tabele 10 i 11

4

3

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 12
w przedsiębiorstwach zlikwidowanych

4

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowa Tabela 12
nych

5

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 12
w przedsiębiorstwach, które przetrwały

6

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 12
w przedsiębiorstwach, które przetrwały, w roku ich
powstania.

7

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 12
w
przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego
pracownika

8

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniają Tabela 12
cych pierwszego pracownika

9

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 12
w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych
pracowników

10

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie Tabela 12
zatrudniają już żadnych pracowników

Liczba zatrudnionych w nowo powstałych przedsiębior Tabela 12
stwach

18.8.2020

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 12
w nowo powstałych przedsiębiorstwach
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Zatrudnienie związane ze zdarze 1
niami dotyczącymi demografii
przedsiębiorstw
(powstaniem,
likwidacją, przeżyciem)
2

PL

2
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Tematy szczegółowe

Tematy

11

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 12
w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co
najmniej jednego pracownika

12

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku Tabela 12
powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały
i zatrudniają co najmniej jednego pracownika
Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 14
w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty
zagraniczne

6

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach 1
kontrolujących podmioty zagra
niczne i krajowych podmiotach
zależnych

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 15
w przedsiębiorstwach kontrolujących podmioty zagra
niczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotach zależ
nych

7

Koszty pracy w przedsiębiorstwach 1
kontrolowanych przez podmioty
zagraniczne

Koszty świadczeń pracowniczych w przedsiębiorstwach Tabela 14
kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

Nakłady na działalność 1
badawczą i rozwojową

Wydatki na działalność badawczą 1
i rozwojową

Wydatki wewnętrzne
i rozwojową

2

Zatrudnienie
w
działalności 1
badawczej i rozwojowej
2

Personel w działalności badawczej i rozwojowej

Tabele 14 i 19

Naukowcy

Tabela 18

3

Wydatki na działalność badawczą 1
i
rozwojową
przedsiębiorstw
kontrolowanych przez podmioty
zagraniczne

Wydatki wewnętrzne
na
działalność badawczą Tabela 14
i rozwojową w przedsiębiorstwach kontrolowanych
przez podmioty zagraniczne

4

Zatrudnienie
w
działalności 1
badawczej i rozwojowej w przed
siębiorstwach
kontrolowanych
przez podmioty zagraniczne

Personel w działalności badawczej i rozwojowej Tabela 14
w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty
zagraniczne

5

Działalność badawcza i rozwojowa 1
finansowana ze środków publicz
nych
2

Środki budżetowe alokowane na działalność badawczą Tabela 20
i rozwojową

na

działalność

badawczą Tabele 14 i 18

Krajowe środki publiczne na koordynowaną transgra Tabela 20
nicznie działalność badawczą i rozwojową
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Zatrudnienie w przedsiębiorstwach 1
kontrolowanych przez podmioty
zagraniczne

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5

PL

Temat 2.3

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

Zmienne

18.8.2020

Tematy szczegółowe

Tematy

Temat 2.4

Zakupy

1

Zakupy towarów i usług

Zmienne

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

Zakupy towarów i usług ogółem

Tabele 10, 11, i 14.

2

Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży

Tabele 14 i 21

3

Wydatki na usługi świadczone za pośrednictwem pracow Tabela 21
ników tymczasowych

4

Wydatki na wynajem długoterminowy i leasing opera Tabela 21
cyjny

5

Zakupy produktów energetycznych

Tabela 21

6

Płatności na rzecz podwykonawców

Tabela 21

1

Zmiana stanu zapasów

Tabela 22

2

Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji Tabela 22
w toku

3

Zmiana stanu zapasów wyrobów do odsprzedaży

PL

1

L 271/12

Tematy szczegółowe

Tematy

3

4
Temat 2.5

Produkcja i wyniki dzia 1
łalności

Zmiana stanu zapasów

Tabela 22

Zakupy towarów i usług przedsię 1
biorstw kontrolowanych przez
podmioty zagraniczne
2

Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych Tabela 14
przez podmioty zagraniczne ogółem

Przywóz realizowany przez przed 1
siębiorstwa

Wartość statystyczna przywozu realizowanego przez Tabele 16 i 17
przedsiębiorstwa

Przychody netto ze sprzedaży

1

Przychody netto ze sprzedaży

2

Przychody netto ze sprzedaży w rolnictwie, leśnictwie, Tabela 24
rybołówstwie oraz działalności przemysłowej

3

Przychody netto ze sprzedaży w działalności przemysło Tabela 24
wej

4

Przychody netto ze sprzedaży w działalności przemy Tabela 24
słowej z wyłączeniem działalności budowlanej

5

Przychody netto ze sprzedaży w działalności budowlanej Tabela 24

Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych Tabela 14
przez podmioty zagraniczne w celu odsprzedaży

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2

Tabele 10, 11, i 14.

18.8.2020

Zmienne

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

7

Przychody netto ze sprzedaży w działalności handlowej Tabela 24
obejmującej zakupy i odsprzedaż oraz w pośrednictwie

8

Przychody netto ze sprzedaży w działalności obejmującej Tabela 24
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

9

Przychody netto ze sprzedaży w działalności roboty Tabela 24
związane z budową obiektów inżynierii lądowej
i wodnej

10

Przychody netto ze sprzedaży w ramach przeważającej Tabela 25
działalności na trzycyfrowym poziomie klasyfikacji NACE

11

Przychody netto z tytułu podwykonawstwa

Tabela 25

12

Przychody netto ze sprzedaży według siedziby klienta

Tabela 23

13

Przychody netto ze sprzedaży według produktu

Tabela 23

Marża brutto z odsprzedaży towa 1
rów

Marża brutto z odsprzedaży towarów

Tabela 10

3

Wartość produkcji

1

Wartość produkcji

Tabele 10, 11, i 14.

4

Wartość dodana

1

Wartość dodana

Tabele 10, 11, i 14.

5

Nadwyżka operacyjna brutto

1

Nadwyżka operacyjna brutto

Tabele 10 i 11

6

Przychody netto ze sprzedaży 1
przedsiębiorstw
kontrolowanych
przez podmioty zagraniczne

Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolo Tabela 14
wanych przez podmioty zagraniczne

7

Wartość produkcji przedsiębiorstw 1
kontrolowanych przez podmioty
zagraniczne

Wartość produkcji przedsiębiorstw kontrolowanych przez Tabela 14
podmioty zagraniczne

L 271/13
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Przychody netto ze sprzedaży w działalności usługowej Tabela 24

PL

6

18.8.2020

Tematy szczegółowe

Tematy

8

Wartość dodana przedsiębiorstw 1
kontrolowanych przez podmioty
zagraniczne

Wartość dodana przedsiębiorstw kontrolowanych przez Tabela 14
podmioty zagraniczne

9

Przychody netto ze sprzedaży 1
przedsiębiorstw
kontrolujących
podmioty zagraniczne i krajowych
podmiotów zależnych

Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolują Tabela 15
cych podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych
podmiotów zależnych

10

Produkcja przemysłowa

1

Produkcja sprzedana

Tabela 26

2

Produkcja w ramach podwykonawstwa

Tabela 26

3

Produkcja wytworzona

Tabela 26

Wywóz realizowany przez przed 1
siębiorstwa

Wartość statystyczna wywozu realizowanego przez przed Tabele 16 i 17
siębiorstwa

1

Inwestycje brutto przedsiębiorstw 1
aktywnych

Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe

Tabele 10 i 14

2

Inwestycje brutto w grunty

Tabela 27

3

Inwestycje brutto w nabycie istniejących budynków

Tabela 27

4

Inwestycje brutto w budowę i ulepszenie budynków

Tabela 27

5

Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia

Tabela 27

6

Inwestycje brutto w niematerialne aktywa trwałe, inne Tabela 10
niż wartość firmy

7

Inwestycje w zakupione oprogramowanie

Tabela 28

18.8.2020

11
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Inwestycje

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

PL

Temat 2.6

Zmienne

L 271/14

Tematy szczegółowe

Tematy

8
2

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

Zmienne

Tabela 10

Inwestycje brutto przedsiębiorstw kontrolowanych przez Tabela 14
podmioty zagraniczne w rzeczowe aktywa trwałe

PL

Inwestycje brutto przedsiębiorstw 1
kontrolowanych przez podmioty
zagraniczne

Przychody ze sprzedaży inwestycji rzeczowych

18.8.2020

Tematy szczegółowe

Tematy

Dziedzina 3. Regionalna statystyka gospodarcza
Wszystkie regionalne statystyki gospodarcze odnoszą się do działalności jednostek statystycznych będących rezydentami.

Temat 3.1

Tematy szczegółowe

Populacja
podmiotów 1
prowadzących działalność
gospodarczą

2

Populacja według regionów

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

Zmienne

1

Liczba jednostek lokalnych

Tabela 29

2

Liczba przedsiębiorstw aktywnych

Tabela 30

3

Liczba przedsiębiorstw
jednego pracownika

4

Liczba przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

Tabela 30

Przedsiębiorstwa nowo powstałe

Tabela 30

Przedsiębiorstwa zlikwidowane

Tabela 30

Zdarzenia dotyczące demografii 1
przedsiębiorstw według regionów
(powstanie, likwidacja, przeżycie)
2

zatrudniających

co

najmniej Tabela 30

3

Przedsiębiorstwa, które przetrwały (tylko przeżycia trzech Tabela 30
lat kalendarzowych)

4

Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika

5

Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych Tabela 30
pracowników

6

Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co Tabela 30
najmniej jednego pracownika (tylko w przypadku przed
siębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tematy

Tabela 30

L 271/15

Temat 3.2

Nakłady pracy

1

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach 1
aktywnych według regionów

Liczba zatrudnionych i
w jednostkach lokalnych

osób

samozatrudnionych Tabela 29

2

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Tabela 30

3

Liczba zatrudnionych

Tabela 30

4

Liczba zatrudnionych
w przedsiębiorstwach
jednego pracownika

5

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniają Tabela 30
cych co najmniej jednego pracownika

Zatrudnienie związane ze zdarze 1
niami dotyczącymi demografii
przedsiębiorstw według regionów
(powstanie, likwidacja, przeżycie)
2

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 30
w nowo powstałych przedsiębiorstwach

3

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 30
w przedsiębiorstwach zlikwidowanych

4

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowa Tabela 30
nych

5

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 30
w przedsiębiorstwach, które przetrwały (tylko w przy
padku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalenda
rzowe)

6

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku Tabela 30
powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały (tylko
w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata
kalendarzowe)

7

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 30
w
przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego
pracownika

8

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniają Tabela 30
cych pierwszego pracownika

PL

i osób samozatrudnionych Tabela 30
zatrudniających co najmniej

Liczba zatrudnionych w nowo powstałych przedsiębior Tabela 30
stwach
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2

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

Zmienne

L 271/16

Tematy szczegółowe

Tematy

18.8.2020

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

Zmienne

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 30
w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych
pracowników

10

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie Tabela 30
zatrudniają już żadnych pracowników

11

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 30
w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co
najmniej jednego pracownika (tylko w przypadku przed
siębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)

12

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku Tabela 30
powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały
i zatrudniają co najmniej jednego pracownika (tylko
w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata
kalendarzowe)

1

Wynagrodzenia i pensje w jednostkach lokalnych

PL

9

18.8.2020

Tematy szczegółowe

Tematy

Temat 3.3

Koszty pracy według regionów

na

działalność

Tabela 29

Nakłady na działalność 1
badawczą i rozwojową

Wydatki na działalność badawczą 1
i rozwojową według regionów

Wydatki wewnętrzne
i rozwojową

badawczą Tabela 31

2

Zatrudnienie
w
działalności 1
badawczej i rozwojowej według
regionów
2

Personel w działalności badawczej i rozwojowej

Tabela 32

Naukowcy

Tabela 32

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3

Dziedzina 4. Statystyka dotycząca działalności międzynarodowej
Statystyka dotycząca tematów „Populacja przedsiębiorstw”, „Nakłady pracy”, „Inwestycje” oraz „Produkcja i wyniki działalności” (tabela 33) dla tej dziedziny odnosi się do działalności
jednostek statystycznych będących nierezydentami.

Statystyka dotycząca tematu „Międzynarodowy handel usługami” (tabela 38) odnosi się do handlu usługami prowadzonego przez jednostki będące rezydentami.

L 271/17

Statystyka dotycząca tematu „Międzynarodowy handel towarami” (tabele 34–37) odnosi się wyłącznie do terytorium statystycznego kraju sprawozdającego, o którym mowa w sekcji 4
załącznika V do niniejszego rozporządzenia.

Zmienne

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

Populacja przedsiębiorstw

1

Populacja przedsiębiorstw działają 1
cych za granicą, kontrolowanych
przez jednostki instytucjonalne
będące rezydentami kraju sprawoz
dającego

Liczba przedsiębiorstw zagranicznych ostatecznie kontro Tabela 33
lowanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawoz
dającego

Temat 4.2

Nakłady pracy

1

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach 1
działających za granicą, kontrolo
wanych przez jednostki instytucjo
nalne będące rezydentami kraju
sprawozdającego

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych Tabela 33
w przedsiębiorstwach zagranicznych ostatecznie kontro
lowanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawoz
dającego

2

Koszty pracy w przedsiębiorstwach 1
działających za granicą, kontrolo
wanych przez jednostki instytucjo
nalne będące rezydentami kraju
sprawozdającego

Koszty świadczeń pracowniczych w przedsiębiorstwach Tabela 33
zagranicznych
ostatecznie
kontrolowanych
przez
jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego

PL

Temat 4.1

Inwestycje

1

Inwestycje brutto przedsiębiorstw 1
działających za granicą, kontrolo
wanych przez jednostki instytucjo
nalne będące rezydentami kraju
sprawozdającego

Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe przedsię Tabela 33
biorstw zagranicznych ostatecznie kontrolowanych przez
jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego

Temat 4.4

Produkcja i wyniki dzia 1
łalności

Przychody netto ze sprzedaży 1
przedsiębiorstw działających za
granicą, kontrolowanych przez
jednostki instytucjonalne będące
rezydentami kraju sprawozdającego

Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw zagranicz Tabela 33
nych ostatecznie kontrolowanych przez jednostki instytu
cjonalne kraju sprawozdającego

Temat 4.5

Międzynarodowy
towarami

Wewnątrzunijny handel towarami

1a

Wartość
statystyczna
wewnątrzunijnego
towarów – dane szczegółowe

1b

Ilość wewnątrzunijnego wywozu towarów – dane szcze Tabela 34
gółowe

2a

Wartość statystyczna wewnątrzunijnego
towarów – dane szczegółowe

2b

Ilość wewnątrzunijnego przywozu towarów – dane szcze Tabela 34
gółowe

3

Wartość statystyczna wywozu towarów – dane zagrego Tabela 36
wane

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Temat 4.3

handel 1

L 271/18

Tematy szczegółowe

Tematy

wywozu Tabela 34

przywozu Tabela 34

18.8.2020

2

4

Wartość statystyczna przywozu towarów – dane zagrego Tabela 36
wane

1a

Wartość statystyczna wywozu towarów poza Unię – dane Tabela 35
szczegółowe

1b

Ilość wywozu towarów poza Unię – dane szczegółowe Tabela 35

2a

Wartość statystyczna przywozu towarów spoza Unii – Tabela 35
dane szczegółowe

2b

Ilość przywozu towarów spoza Unii – dane szczegółowe Tabela 35

3

Wartość statystyczna wywozu towarów poza Unię według Tabela 37
waluty fakturowania

4

Wartość statystyczna przywozu towarów spoza Unii Tabela 37
według waluty fakturowania

handel 1

Import usług

1

Import i nabywanie usług

Tabela 38

2

Eksport usług

1

Eksport i świadczenie usług

Tabela 38

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Międzynarodowy
usługami

Elementy wymogów dotyczą
cych danych określone w tabe
lach w części B

PL

Temat 4.6

Pozaunijny handel towarami

Zmienne

18.8.2020

Tematy szczegółowe

Tematy

L 271/19

L 271/20

PL
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Część B. Elementy wymogów dotyczących danych
Tabela 1. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca populacji przedsiębiorstw
110101. Rejestracje

Zmienne

110102. Upadłości
Jednostka miary

Wartość bezwzględna: nieskorygowana

Populacja statystyczna

Działalność rynkowa w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96

Podziały

Podział według działalności
— Dane zagregowane sekcji NACE:
— B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96
— Sekcje NACE:
— F, G, H, I i J
— Specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia:
— przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności,
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich,
działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów
eksterytorialnych)

Termin
danych

przekazania T+40D

Pierwszy okres referen Pierwszy kwartał 2021 r.
cyjny
Tabela 2. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca zatrudnienia
Zmienne

120101. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Jednostka miary

Wskaźniki: nieskorygowane

Populacja statystyczna

Działalność rynkowa w sekcjach B, C, D NACE, działach E36, F, G, H–M (z wyłączeniem K,
M701, M72 i M75) i N

Podziały

Podział według działalności
W odniesieniu do wszystkich państw:
— Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B, C, D NACE i dziale E36, określone w załączniku
II.A do niniejszego rozporządzenia;
— Dane zagregowane sekcji NACE
— B+C+D+E36, H+I+J+L+M (z wyłączeniem M701, M72, M75)+N;
— Sekcje NACE:
— B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72, M75) i N;
— Działy NACE:
— E36, G45, G46, G47 oraz G47 (z wyłączeniem G473)
W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego
rozporządzenia:
— Dodatkowo działy sekcji B, C i D NACE.

18.8.2020

PL
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W odniesieniu do dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporzą
dzenia:
— Dodatkowo działy sekcji H, I i J NACE.
Dodatkowe kategorie podziału wymagane w przypadku średnich i dużych państw są nieobo
wiązkowe w przypadku małych państw (zgodnie z definicją zawartą w załączniku III.A.2 do
niniejszego rozporządzenia).
Wykorzystanie
Liczbę zatrudnionych i osób samozatrudnionych można podawać w przybliżeniu jako liczbę
szacunków i wymogi pracowników. W przypadku działalności w sekcjach G, H–M NACE (z wyłączeniem K,
dotyczące jakości
M701, M72 i M75) oraz N, w okresach referencyjnych przed 2021 r. oraz od stycznia
2021 r. do grudnia 2023 r. w roku bazowym 2015 zamiast jednostek rodzaju działalności
(JRD) można wykorzystać przedsiębiorstwo (ENT).
Termin
danych

przekazania T+2M dla danych kwartalnych lub miesięcznych (opcjonalnie), z wyjątkiem:
— wymogów dotyczących małych i średnich państw: T+2M+15 dni.
Ustalenia przejściowe dla sekcji L NACE, działu N77 NACE i grup N811 i N813 NACE, które
mają być włączone do ich danych zagregowanych od pierwszego kwartału lub miesiąca
(opcjonalnie) 2021 r., jak określono w załączniku VII (3.a).

Pierwszy okres referen Pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2000 r., z wyjątkiem:
cyjny
— sekcji L NACE, działu N77 NACE i grup N811 i N813 NACE, które mają być włączone
do ich danych zagregowanych od pierwszego kwartału lub miesiąca (opcjonalnie) 2021 r.
— Hiszpanii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2002 r. dla wymaganych sekcji G–M
NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N, z wyłączeniem działu G47 i działu
G47 (z wyłączeniem G473) oraz pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2005 r. dla
J58, J59, J60, I55 i I56;
— Finlandii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2005 r. dla działów C32 i C33
NACE;
— Austrii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2003 r. dla wymaganych sekcji H–N
NACE (z wyłączeniem K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) oraz pierwszy kwartał
lub miesiąc (opcjonalnie) 2005 r. dla działu B09 NACE.
Tabela 3. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca przepracowanych godzin oraz wynagrodzeń
i pensji
Zmienne

120201. Godziny przepracowane przez zatrudnionych
120301. Wynagrodzenia i pensje

Jednostka miary

Wskaźniki: niewyrównane i wyrównane kalendarzowo

Populacja statystyczna

Działalność rynkowa w sekcjach B, C, D, E36, F, G, H–M NACE (z wyłączeniem K, M701,
M72 i M75) i N

Podziały

Podział według działalności
W odniesieniu do wszystkich państw:
— Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B, C, D NACE i dziale E36, określone w załączniku
II.A do niniejszego rozporządzenia;
— Dane zagregowane sekcji NACE:
— B+C+D+E36, H+I+J+L+M (z wyłączeniem M701, M72 i M75)+N;
— Sekcje NACE:
— B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N;
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— Działy NACE:
— E36, G45, G46, G47 oraz G47 (z wyłączeniem G473).
W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego
rozporządzenia:
— Dodatkowo działy sekcji B, C i D NACE.
W odniesieniu do dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporzą
dzenia:
— Dodatkowo działy sekcji H, I i J NACE.
Dodatkowe kategorie podziału wymagane w przypadku średnich i dużych państw są nieobo
wiązkowe w przypadku małych państw (zgodnie z definicją zawartą w załączniku III.A.2 do
niniejszego rozporządzenia).
Wykorzystanie
W przypadku działalności w sekcjach G, H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75)
szacunków i wymogi oraz N, w okresach referencyjnych przed 2021 r. oraz od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r.
dotyczące jakości
w roku bazowym 2015 zamiast JRD można zastosować przedsiębiorstwo.
Termin
danych

przekazania T+3M dla danych kwartalnych lub miesięcznych (opcjonalnie), z wyjątkiem:
— wymogów dotyczących małych i średnich państw: T+3M+15 dni.
Ustalenia przejściowe dla danych zagregowanych G47_X_G473 NACE sekcji L, działu N77
NACE i grup N811 i N813 NACE, które mają być włączone do ich danych zagregowanych
od pierwszego kwartału lub miesiąca (opcjonalnie) 2021 r., jak określono w załączniku VII
(3.a).

Pierwszy okres referen Pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2000 r. dla wymaganych sekcji B–F NACE, z wyjąt
cyjny
kiem:
— Finlandii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2005 r. dla wymaganych działów
C32 i C33;
— Austrii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2005 r. dla działu B09 NACE.
Pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2010 r. dla wymaganych sekcji G–M NACE (z wyłą
czeniem K, M701, M72 i M75) i N, z wyjątkiem:
— danych zagregowanych G47_X_G473 NACE, sekcji L NACE, działu N77 NACE i grup
N811 i N813 NACE, które mają być włączone do ich danych zagregowanych od pierw
szego kwartału lub miesiąca (opcjonalnie) 2021 r.
Tabela 4. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca cen przywozu
Zmienne

130101. Ceny przywozu (opcjonalnie dla państw spoza strefy euro i państw stosujących
europejskie plany wyboru próby kontrolnej)
130102. Ceny przywozu (strefa euro) (opcjonalnie dla państw spoza strefy euro i państw
stosujących europejskie systemy doboru próby)
130103. Ceny przywozu (poza strefą euro) (opcjonalnie dla państw spoza strefy euro)

Jednostka miary

Wskaźniki: nieskorygowane

Populacja statystyczna

Produkty w CPA B (z wyłączeniem B0721 i B09), C (z wyłączeniem C18, C2446, C254,
C301, C303, C304 i C33) oraz D

Podziały

Podział według produktów
W odniesieniu do wszystkich państw:
— Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B (z wyłączeniem B0721 i B09), C (z wyłączeniem
C18, C2446, C254, C301, C303, C304 i C33) oraz D CPA, określone w załączniku
II.A do niniejszego rozporządzenia;
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— Dane zagregowane sekcji B (z wyłączeniem B0721 i B09)+C (z wyłączeniem C18,
C2446, C254, C301, C303, C304 i C33)+D CPA;
— Sekcje B (z wyłączeniem B0721 i B09), C (z wyłączeniem C18, C2446, C254, C301,
C303, C304 i C33) oraz D CPA.
W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego
rozporządzenia:
— Dodatkowo działy sekcji B (z wyłączeniem B0721 i B09), C (z wyłączeniem C18,
C2446, C254, C301, C303, C304 i C33) oraz D CPA.
Dodatkowe kategorie podziału w przypadku średnich i dużych państw są nieobowiązkowe
w przypadku małych państw (zgodnie z definicją zawartą w załączniku III.A.2 do niniejszego
rozporządzenia).
Zakres dostarczania danych ograniczony przez europejskie plany wyboru próby kontrolnej dla
Wykorzystanie
szacunków i wymogi określonych państw, o których mowa w załączniku III.C do niniejszego rozporządzenia
dotyczące jakości
Termin
danych

przekazania T+1M+15 dni

Pierwszy okres referen Styczeń 2006 r., z wyjątkiem:
cyjny
— Austrii: styczeń 2009 r. dla C161, C2811, C2892 NACE.
W przypadku państw członkowskich ze strefy euro, które przystąpiły do strefy euro po
styczniu 2006 r., zmienne 130101 (ceny przywozu), 130102 (ceny przywozu (strefa euro))
i 130103 (ceny przywozu (spoza strefy euro)) są wymagane od początku roku, w którym
dane państwo przystąpiło do strefy euro.
Tabela 5. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca cen producenta
Zmienne

130201. Ceny producenta
130202. Ceny producenta krajowego
130203. Ceny producenta zagranicznego
130204. Ceny producenta zagranicznego (strefa euro) (opcjonalnie dla państw spoza strefy
euro)
130205. Ceny producenta zagranicznego (spoza strefy euro) (opcjonalnie dla państw spoza
strefy euro)

Jednostka miary

Wskaźniki: nieskorygowane

Populacja statystyczna

Dla zmiennej 130201 (ceny producenta):
— Działalność rynkowa w sekcjach B (z wyłączeniem B0721), C (z wyłączeniem C2446,
C254, C301, C303 i C304), D NACE i dziale E36, 41.00.1 CPA, z wyłączeniem
41.00.14 (tylko nowe budynki), sekcji H, I, J, L, M NACE (z wyłączeniem M701, M72
i M75) i N.
Dla zmiennych 130202 (ceny producenta zagranicznego), 130203 (ceny producenta zagra
nicznego), 130204 (ceny producenta zagranicznego (strefa euro)) oraz 130205 (ceny produ
centa zagranicznego (spoza strefy euro)):
— Działalność rynkowa w sekcjach B (z wyłączeniem B0721), C (z wyłączeniem C2446,
C254, C301, C303 i C304), D NACE i dziale E36.

Podziały

Podział według działalności i produktów
W odniesieniu do wszystkich państw:
— Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B (z wyłączeniem B0721), C (z wyłączeniem
C2446, C254, C301, C303 i C304) i D NACE oraz dziale E36, określone w załączniku
II.A do niniejszego rozporządzenia;
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— Dane zagregowane sekcji NACE:
— B (z wyłączeniem B0721)+C (z wyłączeniem C2446, C254, C301, C303
i C304)+D+E36, H+I+J+L+M (z wyłączeniem M701, M72 i M75)+N;
— Sekcje NACE:
— B (z wyłączeniem B0721), C (z wyłączeniem C2446, C254, C301, C303 i C304), D,
H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N;
— Dział E36 oraz działy sekcji H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N NACE;
— 41.00.1 CPA, z wyłączeniem 41.00.14 (wyłącznie nowe budynki).
W odniesieniu do średnich państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego
rozporządzenia:
— Dodatkowo działy sekcji B (z wyłączeniem B0721), C (z wyłączeniem C2446, C254,
C301, C303 i C304) oraz D NACE.
W odniesieniu do dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporzą
dzenia:
— Podobnie jak w przypadku średnich państw i dodatkowo grup i klas sekcji C NACE dla
zmiennych 130201 (ceny producenta), 130202 (ceny producenta krajowego) i 130203
(ceny producenta zagranicznego) (stanowiących co najmniej 90 % wartości dodanej sekcji
C).
Dodatkowe podziały wymagane dla średnich i dużych państw są opcjonalne dla małych
państw; dodatkowe podziały dla dużych państw są opcjonalne dla średnich państw (określo
nych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia).

Wykorzystanie
Zakres dostarczania danych w podziale na strefę euro/państwa spoza strefy euro, ograniczony
szacunków i wymogi przez europejskie systemy plany wyboru próby kontrolnej dla określonych państw, o których
mowa w załączniku III.C do niniejszego rozporządzenia.
dotyczące jakości
Całkowite koszty budowy (koszty materiałów i koszty pracy) można wykorzystać jako
wskaźnik zastępczy dla cen producenta w budownictwie (41.00.1 CPA, z wyłączeniem
41.00.14). Kosztami, które stanowią części składowe kosztów budowlanych, są także koszty
zakładu i wyposażenia, transportu, energii i inne koszty (z wyłączeniem honorariów pobie
ranych przez architektów).
Preferowane są wskaźniki oparte na rzeczywistych cenach producenta. Jeżeli nie są one
dostępne, można użyć przybliżonych wskaźników dla H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59,
J60, L68, M74, N77, N79, N81 i N82. Produkty (CPA) można wykorzystać do orientacyjnych
działalności (NACE).
W przypadku działalności w sekcjach H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75)
oraz N, w okresach referencyjnych przed 2021 r. oraz od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r.
w roku bazowym 2015 zamiast JRD można wykorzystać przedsiębiorstwo.
Indeksy cen producentów usług odnoszą się do transakcji przedsiębiorstw z wszystkimi
podmiotami (B2All). W przypadku gdy udział transakcji z konsumentami prywatnymi
(B2C) jest znikomy, można określić przybliżone wskaźniki cen producentów w odniesieniu
do usług za pomocą wskaźników stosowanych do transakcji między przedsiębiorstwami (B2B).
Dla okresów referencyjnych sprzed 2021 r. wskaźniki cen producentów w odniesieniu do
usług mogą być przybliżone za pomocą wskaźników B2B zamiast wskaźników B2All.

Termin
danych

przekazania T+1M w przypadku danych miesięcznych dla wymaganej klasyfikacji B do E36 NACE;
— T+3M w przypadku wszystkich pozostałych wymaganych klasyfikacji 41.00.1 NACE
i CPA (z wyłączeniem 41.00.14), z wyjątkiem: małych i średnich państw dla wymaganej
41.00.1 CPA (z wyłączeniem 41.00.14), danych kwartalnych i miesięcznych (opcjonal
nych) na dzień: T+3M+15 dni.
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Ustalenia przejściowe dotyczące włączania danych zagregowanych H+I+J+L+M NACE (z wyłą
czeniem M701, M72 i M75)+N; sekcje H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75), N;
działy H49, H50, H52 NACE; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81, N82
określone w załączniku VII (3.a).
Pierwszy okres referen Pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2000 r. dla wymaganej 41.00.1 CPA (z wyłącze
cyjny
niem 41.00.14), z wyjątkiem:
— Bułgarii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2003 r.
Styczeń 2005 r. dla wymaganej klasyfikacji B do E36 NACE, z wyjątkiem:
— Austrii: styczeń 2008 r. (130201 (ceny producenta) i 130202 (ceny producenta krajowe
go)) i styczeń 2009 r. (130203 (ceny producenta zagranicznego), 130204 (ceny produ
centa zagranicznego (strefa euro)) i 130205 (ceny producenta zagranicznego (spoza strefy
euro)) dla działu B09 NACE.
Styczeń 2005 r. w odniesieniu do wymogów pozycji 130204 (ceny producenta zagranicznego
(strefa euro)) i 130205 (ceny producenta zagranicznego (spoza strefy euro)).
Pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2010 r. w odniesieniu do wymogów sekcji H–M
NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N, z wyjątkiem:
— danych zagregowanych sekcji H+I+J+L+M NACE (z wyłączeniem M701, M72 i M75) +
N; dla sekcji od H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N oraz działów
H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82, które mają
zostać włączone od pierwszego kwartału lub miesiąca (opcjonalnie) 2021 r.
W przypadku państw członkowskich ze strefy euro, które przystąpiły do strefy euro po
styczniu 2005 r., zmienne 130204 (ceny producenta zagranicznego (strefa euro)), 130205
(ceny producenta zagranicznego (spoza strefy euro)) są wymagane od początku roku, w którym
dane państwo przystąpiło do strefy euro.
Tabela 6. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca (wielkości) produkcji
Zmienne

140101. Produkcja (wielkość)

Jednostka miary

Wskaźniki: niewyrównane, wyrównane kalendarzowo i sezonowo

Populacja statystyczna

Działalność rynkowa w sekcjach B, C, D NACE (z wyłączeniem D353), F, H, I, J, L, M
(z wyłączeniem M701, M72 i M75) oraz N

Podziały

Podział według działalności
W odniesieniu do wszystkich państw:
— Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B, C, D NACE (z wyłączeniem grupy D353)
określone w załączniku II.A do niniejszego rozporządzenia (Główna Grupa Przemysłowa
ds. Energii, z wyłączeniem grupy D353 i sekcji E);
— Dane zagregowane sekcji NACE:
— B+C+D (z wyłączeniem D353), H+I+J+L+M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) +
N;
— Sekcje NACE:
— B, C, D (z wykluczeniem D353), F, H, I, J, L, M (z wykluczeniem M701, M72 i M75)
i N;
— Działy sekcji NACE:
— H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N.
W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego
rozporządzenia:
— Dodatkowo działy sekcji B, C, D i F NACE.
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W odniesieniu do dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporzą
dzenia:
— Dodatkowo grupy i klasy sekcji C NACE (stanowiące co najmniej 90 % wartości dodanej
sekcji C).
Dodatkowe podziały wymagane dla średnich i dużych państw są opcjonalne dla małych
państw; dodatkowe podziały dla dużych państw są opcjonalne dla średnich państw (określo
nych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia).
Ustalenia przejściowe dotyczące sekcji F NACE dla okresów referencyjnych sprzed stycznia
2024 r., określone w załączniku VII pkt 3.b.
Wykorzystanie
W przypadku działalności w sekcjach H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75)
szacunków i wymogi oraz N, w okresach referencyjnych przed 2021 r. oraz od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r.
dotyczące jakości
w roku bazowym 2015 zamiast JRD można wykorzystać przedsiębiorstwo.
Termin
danych

przekazania T+1M+10 dni dla sekcji B, C, D NACE (z wyłączeniem D353)
Dla sekcji F NACE:
— w odniesieniu do średnich i dużych państw: T+1M+15 dni;
— w przypadku małych państw: T+2M.
T+2M dla sekcji H, I, J, L, M NACE (z wykluczeniem M701, M72, M75) i N.
Ustalenia przejściowe dotyczące włączania danych zagregowanych sekcji H+I+J+L+M NACE
(z wyłączeniem M701, M72 i M75) + N; sekcji NACE i działów sekcji H–M NACE (z wyłą
czeniem K, M701, M72 i M75) i N; działów sekcji F NACE określonych w załączniku VII pkt
3.a.

Pierwszy okres referen Styczeń 2000 r. dla wymaganych sekcji B–D NACE (z wyłączeniem D353), z wyjątkiem:
cyjny
— Hiszpanii (grupy i klasy NACE) – styczeń 2002 r.
— Austrii (dział B09 NACE) – styczeń 2005 r.
Styczeń 2005 r. dla działu C33 NACE.
Pierwszy kwartał 2000 r. (lub miesiąc 2005 r.) w przypadku małych państw – wymagana
sekcja F NACE oraz styczeń 2005 r. w przypadku dużych i średnich państw – wymagana
sekcja F NACE.
Styczeń 2021 r.
— dla danych zagregowanych sekcji H+I+J+L+M NACE (z wyłączeniem M701, M72 i M75)
+ N; dla sekcji NACE i działów sekcji H–M (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N;
dla działów sekcji F.
Tabela 7. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca wolumenu sprzedaży
Zmienne

140201. Wolumen sprzedaży

Jednostka miary

Wskaźniki: niewyrównane, wyrównane kalendarzowo i sezonowo

Populacja statystyczna

Działalność rynkowa w sekcji G NACE

Podziały

Podział według działalności
W odniesieniu do wszystkich państw:
— Sekcja G NACE;
— Działy sekcji G NACE;
— Dane zagregowane w dziale G47 NACE, z wyłączeniem grupy G473;
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— Dane zagregowane w klasie G4711 NACE + grupa G472 NACE;
— Dane zagregowane w klasie G4719 NACE + grupy G474+G475+G476+G477+G478+
G479 NACE;
— Grupa G473 NACE.
W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego
rozporządzenia:
— Dodatkowo grupy sekcji G NACE, klasy G4711, G4719 i G4791 NACE.
Dodatkowe kategorie podziału wymagane w przypadku średnich i dużych państw są nieobo
wiązkowe w przypadku małych państw (zgodnie z definicją zawartą w załączniku III.A.2 do
niniejszego rozporządzenia).
Wykorzystanie
W przypadku działalności w sekcjach G NACE, w okresach referencyjnych przed 2021 r.
szacunków i wymogi oraz od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. w roku bazowym 2015 zamiast JRD można
dotyczące jakości
wykorzystać przedsiębiorstwo.
Termin
danych

przekazania T+2M w przypadku danych miesięcznych dla:
dla NACE
— sekcja G;
— działy G45 i G46;
— grupy G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469,
G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 i G479;
— klasy G4711, G4719 i G4791.
T+1M w przypadku danych miesięcznych dla: dla NACE
— dział G47;
— dane zagregowane w dziale G47, z wyłączeniem grupy G473;
— dane zagregowane w klasie G4711 NACE + grupa G472;
— dane zagregowane w klasie G4719 NACE + grupy G474+G475+G476+G477+G478+
G479;
— grupa G473.

Pierwszy okres referen Styczeń 2000 r., z wyjątkiem:
cyjny
— sekcji G NACE, działów i grup działów G45 i G46 NACE, grup działów G47 NACE
(z wyjątkiem G472 i G473), dla których dane mają być dostarczane od stycznia 2021 r.

Tabela 8. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca przychodów netto ze sprzedaży (wartość)
Zmienne

140301. Przychody netto ze sprzedaży (wartość)
140302. Przychody netto ze sprzedaży krajowej (wartość)
140303. Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość)
140304. Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość) (strefa euro) (opcjonalnie dla
państw spoza strefy euro)
140305. Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość) (spoza strefy euro) (opcjonalnie
dla państw spoza strefy euro)

Jednostka miary

Wskaźniki: niewyrównane i wyrównane kalendarzowo dla wszystkich rodzajów działalności
oraz wyrównane sezonowo dla sekcji G, H, I, J, L, M NACE (z wyłączeniem M701, M72
i M75) i N
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Dla zmiennej 140301 (przychody netto ze sprzedaży (wartość)): sekcje B, C, G, H, I, J, L, M
NACE (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N.
Dla zmiennych 140302 (przychody netto ze sprzedaży krajowej (wartość)), 140303 (przy
chody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość)), 140304 (przychody netto ze sprzedaży
zagranicznej (wartość) (strefa euro) (opcjonalnie dla państw nienależących do strefy euro))
oraz 140305 (przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość) (poza strefą euro) (opcjo
nalnie dla państw nienależących do strefy euro)); sekcje B i C NACE.

Podziały

Podział według działalności
Dla zmiennej 140301 (przychody netto ze sprzedaży (wartość)):
W odniesieniu do wszystkich państw:
— Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B i C NACE, o których mowa w załączniku
II.A do niniejszego rozporządzenia (Główna Grupa Przemysłowa ds. Energii, z wyłącze
niem sekcji D i E);
— Dane zagregowane sekcji NACE:
— B+C, H+I+J+L+M (z wyłączeniem M701, M72 i M75)+N;
— Sekcje NACE:
— B, C, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N;
— Działy sekcji NACE:
— G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N;
— Dział G47 NACE, z wyłączeniem grupy G473;
— Grupa G473 NACE;
— Dane zagregowane w klasie G4711 NACE + grupa G472; Dane zagregowane w klasie
G4719 NACE + grupy G474+G475+G476+G477+G478+G479.
W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego
rozporządzenia:
— Dodatkowo działy sekcji B i C NACE, grupy sekcji G NACE, klasy G4711, G4719
i G4791 NACE.
Dla zmiennych 140302 (przychody netto ze sprzedaży krajowej (wartość)), 140303
(przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość)), 140304 (przychody netto ze
sprzedaży zagranicznej (wartość) (strefa euro) oraz 140305 (przychody netto ze sprze
daży zagranicznej (wartość) (poza strefą euro):
W odniesieniu do wszystkich państw:
— Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B i C NACE, określone w załączniku II.A do
niniejszego rozporządzenia (Główna Grupa Przemysłowa ds. Energii, z wyłączeniem sekcji
D i E);
— Dane zagregowane sekcji B+C NACE;
— Sekcje B i C NACE.
W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego
rozporządzenia:
— Dodatkowo działy sekcji B i C NACE.
Dodatkowe kategorie podziału wymagane w przypadku średnich i dużych państw są nieobo
wiązkowe w przypadku małych państw (zgodnie z definicją zawartą w załączniku III.A.2 do
niniejszego rozporządzenia).

W przypadku działalności w sekcjach G, H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75)
Wykorzystanie
szacunków i wymogi oraz N, w okresach referencyjnych przed 2021 r. oraz od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r.
dotyczące jakości
w roku bazowym 2015 zamiast JRD można zastosować przedsiębiorstwo.
Termin
danych

przekazania T+2M:
— Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B i C NACE, o których mowa w załączniku
II.A do niniejszego rozporządzenia (Główna Grupa Przemysłowa ds. Energii, z wyłącze
niem sekcji D i E);
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— Dane zagregowane sekcji NACE:
— B+C, H+I+J+L+M (z wyłączeniem M701, M72 i M75)+N;
— Sekcje NACE:
— B, C, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N;
— Działy sekcji NACE:
— B, C, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N;
— Działy G45 i G46 NACE;
— Grupy G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469,
G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 i G479 NACE;
— Klasy G4711, G4719 i G4791 NACE.
Ustalenia przejściowe dotyczące włączania danych zagregowanych sekcji H+I+J+L+M NACE
(z wyłączeniem M701, M72 i M75) + N; sekcji NACE i działów sekcji od H–M NACE
(z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N, określonych w załączniku VII pkt 3.a.
T+1M:
— Dział G47 NACE:
— Dane zagregowane w dziale G47 NACE, z wyłączeniem grupy G473;
— Dane zagregowane w klasie G4711 NACE + grupa G472;
— Dane zagregowane w klasie G4719 NACE + grupy G474+G475+G476+G477+
G478+G479;
— Grupa G473 NACE.
Pierwszy okres referen Styczeń 2000 r. dla wymaganych danych zagregowanych NACE, sekcji i działów sekcji B i C
NACE, z wyjątkiem:
cyjny
— Hiszpanii: styczeń 2002 r.;
— Austrii: styczeń 2005 r. dla B09 NACE.
Styczeń 2000 r. dla działu G47 NACE, dane zagregowane w dziale G47 NACE, z wyłączeniem
grupy G473; dane zagregowane w klasie G4711 NACE + grupa G472; dane zagregowane
w klasie G4719 NACE + grupy G474+G475+G476+G477+G478+G479; dla grup G472
i G473 NACE oraz dla klas G4711, G4719 i G4791 NACE.
Styczeń 2005 dla wymaganych zmiennych 140304 (przychody netto ze sprzedaży zagra
nicznej (wartość) (strefa euro) oraz 140305 (przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (war
tość) (poza strefą euro));
Styczeń 2021 r. dla danych zagregowanych sekcji H+I+J+L+M NACE (z wyłączeniem M701,
M72 i M75) + N; dla sekcji G, H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N; dla
działów G45, G46 NACE oraz działów sekcji H–M (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75)
i N; dla grup działów G45, G46 i G47 NACE (z wyjątkiem G472 i G473).
W odniesieniu do państw członkowskich ze strefy euro zmienne 140304 (przychody netto ze
sprzedaży zagranicznej (wartość) (strefa euro)) oraz 140305 (przychody netto ze sprzedaży
zagranicznej (wartość) (poza strefą euro)) są wymagane od początku roku, w którym dane
państwo weszło do strefy euro.

Tabela 9. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca nieruchomości
Zmienne

150101. Pozwolenia na budowę – liczba lokali mieszkalnych
150102. Pozwolenia na budowę – metry kwadratowe

Jednostka miary

Wartości bezwzględne: niewyrównane, wyrównane kalendarzowo i sezonowo
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Dla zmiennej 150101 (Pozwolenia na budowę – liczba lokali mieszkalnych): 41.00.1 CPA
(z wyłączeniem 41.00.14) – wyłącznie nowe budynki mieszkalne.
Dla zmiennej 150102 (Pozwolenia na budowę – metry kwadratowe): 41.00.1 i 41.00.2 CPA –
wyłącznie nowe budynki mieszkalne i niemieszkalne.

Podziały

Podział według produktów
Dla zmiennej 150101 (Pozwolenia na budowę – liczba lokali mieszkalnych): wyłącznie
nowe budynki mieszkalne.
— 41.00.1 CPA, z wyłączeniem 41.00.14 CPA
— 41.00.11 CPA
— 41.00.12 CPA + 41.00.13 CPA
Dla zmiennej 150102 (Pozwolenia na budowę – metry kwadratowe): wyłącznie nowe
budynki mieszkalne i niemieszkalne.
— 41.00.1 CPA
— 41.00.1 CPA, z wyłączeniem 41.00.14 CPA
— 41.00.11 CPA
— 41.00.12 CPA + 41.00.13 CPA
— 41.00.14 CPA
— 41.00.2 CPA
— 41.00.2 CPA, z wyłączeniem 41.00.23 CPA
— 41.00.23 CPA

Termin
danych

przekazania T+3M

Pierwszy okres referen Pierwszy kwartał 2000 r., z wyjątkiem:
cyjny
— Grecji: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2001 r. dla 150102 (Pozwolenia na
budowę – metry kwadratowe)
— Słowacji: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2003 r. dla 150101 (Pozwolenia na
budowę – liczba lokali mieszkalnych) i 150102 (Pozwolenia na budowę – metry kwad
ratowe)
— Austrii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2005 r. dla 150102 (Pozwolenia na
budowę – metry kwadratowe)
Tabela 10. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca działalności przedsiębiorstw
Zmienne

210101. Liczba przedsiębiorstw aktywnych
220101. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych
220102. Liczba zatrudnionych
220103. Liczba zatrudnionych w ekwiwalentach pełnego czasu pracy
220201. Godziny przepracowane przez zatrudnionych
220301. Koszty świadczeń pracowniczych
220302. Wynagrodzenia i pensje
220303. Koszty zabezpieczenia społecznego
240101. Zakupy towarów i usług ogółem
250101. Przychody netto ze sprzedaży
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250201. Marża brutto z odsprzedaży towarów (można zastosować zasadę 1 %, o której
mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” i „liczbie
zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE)
250301. Wartość produkcji
250401. Wartość dodana
250501. Nadwyżka operacyjna brutto
260101. Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe
260106. Inwestycje brutto w niematerialne aktywa trwałe, inne niż wartość firmy, (można
zastosować zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na przychodach
netto ze sprzedaży i liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych na poziomie działu
NACE)
260108. Przychody ze sprzedaży inwestycji rzeczowych (można zastosować zasadę 1 %,
o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży”
i „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE)
Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach), z wyjątkiem zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw
aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych), 220102 (Liczba
pracowników), 220103 (Liczba zatrudnionych w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)
i 220201 (Godziny przepracowane przez zatrudnionych): wartość bezwzględna

Populacja statystyczna

Dla zmiennych innych niż 250201 (Marża brutto z odsprzedaży towarów), 260106 (Inwe
stycje brutto w niematerialne aktywa trwałe, inne niż wartość firmy) i 260108 (Przychody ze
sprzedaży inwestycji rzeczowych): producenci rynkowi w sekcjach B-N i P-R NACE oraz
w działach S95 i S96.
Dla zmiennych 250201 (Marża brutto z odsprzedaży towarów) i 260108 (Przychody ze
sprzedaży inwestycji rzeczowych): producenci rynkowi w sekcjach B–G NACE.
Dla zmiennej 260106 (Inwestycje brutto w niematerialne aktywa trwałe, inne niż wartość
firmy): producenci rynkowi w sekcjach B–E NACE.

Podziały

1. Podział według działalności (można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku
III.B):
Dla wszystkich zmiennych z wyjątkiem zmiennych 260106 (Inwestycje brutto
w niematerialne aktywa trwałe, inne niż wartość firmy) i 260108 (Przychody ze
sprzedaży inwestycji rzeczowych); dla zmiennej 250201 (Marża brutto z odsprzedaży
towarów) tylko sekcje B–G NACE:
— dla sekcji B–J, L–N oraz P–R NACE: sekcje, działy, grupy i klasy;
— dla sekcji K NACE: sekcja, działy, grupy 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 i 65.3, klasy
64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 i 65.30;
— dla działów 95 i 96: działy, grupy i klasy;
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia
dotyczące:
— przemysłu, budownictwa i usług (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności,
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich,
działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów
eksterytorialnych),
— ICT ogółem,
— wytwarzanie ICT,
— usługi ICT,
— wytwarzanie technologii wysoko zaawansowanych i zaawansowanych (opcjonalnie),
— wytwarzanie technologii wysoko zaawansowanych,
— wytwarzanie technologii zaawansowanych,
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— wytwarzanie technologii nisko zaawansowanych i średnio zaawansowanych (opcjo
nalnie),
— wytwarzanie technologii średnio zaawansowanych,
— wytwarzanie technologii nisko zaawansowanych,
— sektor informacyjny,
— usługi komputerowe,
— usługi intensywnie wykorzystujące wiedzę łącznie (opcjonalnie)
— usługi zaawansowanych technologii intensywnie wykorzystujące wiedzę,
— usługi rynkowe oparte na wiedzy,
— usługi finansowe intensywnie wykorzystujące wiedzę,
— inne usługi intensywnie wykorzystujące wiedzę (opcjonalnie),
— działalności intensywnie wykorzystujące wiedzę – branże biznesowe,
— działalności intensywnie wykorzystujące wiedzę (opcjonalnie),
— branże turystyczne (łącznie) (opcjonalnie),
— branże turystyczne (głównie turystyka) (opcjonalnie),
— branże turystyczne (częściowo turystyka) (opcjonalnie),
— branże turystyczne – transport (łącznie) (opcjonalnie),
— branże turystyczne – transport lądowy (opcjonalnie),
— branże turystyczne – transport wodny (opcjonalnie),
— branże turystyczne – zakwaterowanie (opcjonalnie),
— branże turystyczne – wyżywienie (łącznie) (opcjonalnie),
— branże turystyczne – wynajem samochodów i innych pojazdów (łącznie) (opcjonal
nie),
— usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpie
czenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności organizacji
członkowskich, gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji
i organów eksterytorialnych);
Dla zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrud
nionych i osób samozatrudnionych), 220102 (Liczba zatrudnionych), 220302 (Wyna
grodzenia i pensje), 250101 (Przychody netto ze sprzedaży) i 250401 (Wartość doda
na): ponadto:
1) Specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia
dotyczące:
— sektora kultury i sektora twórczości – łącznie,
— sektora kultury i sektora twórczości – usługi.
Dla zmiennych 260106 (Inwestycje brutto w niematerialne aktywa trwałe, inne niż
wartość firmy) i 260108 (Przychody ze sprzedaży inwestycji rzeczowych):
sekcje i działy NACE.
Wykorzystanie
W przypadku działalności objętych 642, 643 i 653 NACE, które nie mają znaczenia gospo
szacunków i wymogi darczego pod względem wartości dodanej oraz liczby zatrudnionych i osób samozatrudnio
dotyczące jakości
nych, można podać wartości zerowe, z wyjątkiem zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw
aktywnych) i 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych). Jeżeli pozycja
220102 (liczba zatrudnionych) wynosi 0, należy podać również wartość.
W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących
zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek staty
stycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalenda
rzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących
roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.
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przekazania Wstępne dane: T+10M dla sekcji, działów i grup NACE w odniesieniu do zmiennych 210101
(Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnio
nych) oraz 250101 (Przychody netto ze sprzedaży).
Dane końcowe i zatwierdzone: T+18M dla wszystkich zmiennych.

Pierwszy okres referen 2021
cyjny

Tabela 11. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca działalności przedsiębiorstw w podziale na
klasy wielkości lub w podziale na formy prawne
Zmienne

210101. Liczba przedsiębiorstw aktywnych
220101. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych
220102. Liczba zatrudnionych
220201. Godziny przepracowane przez zatrudnionych
220301. Koszty świadczeń pracowniczych
220302. Wynagrodzenia i pensje
220303. Koszty zabezpieczenia społecznego
240101. Zakupy towarów i usług ogółem
250101. Przychody netto ze sprzedaży
250301. Wartość produkcji
250401. Wartość dodana
250501. Nadwyżka operacyjna brutto

Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach), z wyjątkiem zmiennych 210101 (liczba przedsiębiorstw aktyw
nych), 220101 (liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych), 220102 (liczba zatrudnio
nych) i 220201 (godziny przepracowane przez zatrudnionych): wartość bezwzględna

Populacja statystyczna

W odniesieniu do podziału według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób
samozatrudnionych dla zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101
(Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych), 250101 (Przychody netto ze sprzedaży)
i 250401 (Wartość dodana) oraz w odniesieniu do podziału według działalności i formy
prawnej oraz w podziału według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych dla
zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych
i osób samozatrudnionych) i 220102 (Liczba zatrudnionych): producenci rynkowi w sekcjach
B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96.
W odniesieniu do podziału według działalności i klasy wielkości przychodów dla zmiennych
210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozat
rudnionych), 250101 (Przychody netto ze sprzedaży) i 250401 (Wartość dodana): producenci
rynkowi w sekcji G NACE.
W odniesieniu do podziału według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych i samo
zatrudnionych dla pozostałych zmiennych niż 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych),
220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych), 250101 (Przychody netto ze
sprzedaży) i 250401 (Wartość dodana): producenci rynkowi w sekcjach B–F NACE.

Podziały

1. Podział według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnio
nych (można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B):
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów.
Podział działalności:
— dla sekcji B–J, L–N oraz P–R NACE: sekcje, działy i grupy;
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— dla sekcji K NACE: sekcja, działy, grupy 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 i 65.3;
— dla działów 95 i 96: działy i grupy;
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia:
— przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności,
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich,
działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów
eksterytorialnych).
Klasa wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:
— w sekcjach F-J, L-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96 tylko dla zmiennych
210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych) i 220101 (Liczba zatrudnionych i osób
samozatrudnionych): ogółem, 0–1 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 2–9 zatrud
nionych i osób samozatrudnionych, 10–19 zatrudnionych i osób samozatrudnionych,
20–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 50–249 zatrudnionych i osób samo
zatrudnionych, 250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych;
— w sekcjach F-J, L-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96 dla zmiennych innych niż
210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych) i 220101 (Liczba zatrudnionych i osób
samozatrudnionych): ogółem, 0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 10–19
zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 20–49 zatrudnionych i osób samozatrudnio
nych, 50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 250 i więcej zatrudnionych
i osób samozatrudnionych;
— w sekcjach B–E i K NACE: ogółem, 0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych,
10–19 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 20–49 zatrudnionych i osób samozat
rudnionych, 50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 250 i więcej zatrudnio
nych i osób samozatrudnionych.
2. Podział według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych (można zastosować
oznaczenie CETO określone w załączniku III.B):
Wyłącznie dla zmiennych 210101 (liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (liczba
zatrudnionych i osób samozatrudnionych) i 220102 (liczba zatrudnionych).
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów.
Podział działalności:
— sekcje NACE;
— dane zagregowane w działach NACE:
— C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;
— działy NACE:
— C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 oraz wszystkie
działy sekcji G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q i R NACE;
— grupy działów G47 i J62 NACE oraz sekcji L, M i N NACE;
— klasy działu J62 NACE;
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia:
— przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności,
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich,
działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów
eksterytorialnych),
— usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpie
czenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności organizacji
członkowskich, gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji
i organów eksterytorialnych),
— ICT ogółem,
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— wytwarzanie ICT,
— usługi ICT.
Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych:
ogółem, 0 zatrudnionych, 1–4 zatrudnionych, 5–9 zatrudnionych, 10 i więcej zatrudnionych
3. Podział według działalności i formy prawnej (można zastosować oznaczenie CETO okreś
lone w załączniku III.B):
Wyłącznie dla zmiennych 210101 (liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (liczba
zatrudnionych i osób samozatrudnionych) i 220102 (liczba zatrudnionych).
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział działalności:
taki sam podział działalności jak w podziale 2.
Podział według form prawnych:
— ogółem,
— spółki prywatne i z nieograniczoną odpowiedzialnością osobistą,
— spółki akcyjne prywatne lub emitujące akcje w obrocie publicznym z ograniczoną odpo
wiedzialnością udziałowców,
— prywatne spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne (w tym również pozostałe formy
prawne, takie jak spółdzielnie, spółki stowarzyszone itd.).
4. Podział według działalności i klasy wielkości przychodów:
Wyłącznie dla sekcji G NACE.
(można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B; można zastosować zasadę
1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży”
i „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE).
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów.
Podział działalności: sekcja, działy i grupy NACE
Klasa wielkości podziału przychodów: Roczny obrót w mln EUR: ogółem od 0 do mniej niż 1, od 1 do
mniej niż 2, od 2 do mniej niż 5, od 5 do mniej niż 10, od 10 do mniej niż 20, od 20 do mniej niż
50, od 50 do mniej niż 200, 200 i więcej.
Wykorzystanie
W przypadku działalności objętych 642, 643 i 653 NACE, które nie mają znaczenia gospo
szacunków i wymogi darczego pod względem wartości dodanej oraz liczby zatrudnionych i osób samozatrudnio
dotyczące jakości
nych, można podać wartości zerowe, z wyjątkiem zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw
aktywnych) i 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych). Jeżeli pozycja
220102 (liczba zatrudnionych) wynosi 0, należy podać również wartość.
W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących
zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek staty
stycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalenda
rzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących
roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.
Termin
danych

przekazania Wstępne dane: T+10M w odniesieniu do działalności i podziału według działalności i klasy
wielkości liczby zatrudnionych i samozatrudnionych dla zmiennych 210101 (Liczba przed
siębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych) i 250101
(Przychody netto ze sprzedaży).
Dane końcowe i zatwierdzone: T+18M dla wszystkich zmiennych.

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
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Tabela 12. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym na temat zdarzeń dotyczących demografii przedsię
biorstw
Zmienne

210201. Przedsiębiorstwa nowo powstałe
210202. Przedsiębiorstwa zlikwidowane
210203. Przedsiębiorstwa, które przetrwały
210102. Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika
210204. Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika
210205. Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników
210206. Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika
220401. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w nowo powstałych przedsiębior
stwach
220402. Liczba zatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach
220403. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowa
nych
220404. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych
220405. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które prze
trwały
220406. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które prze
trwały, w roku ich powstania.
220104. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniają
cych co najmniej jednego pracownika
220105. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego
pracownika
220407. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniają
cych pierwszego pracownika
220408. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika
220409. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie
zatrudniają już żadnych pracowników
220410. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych
pracowników
220411. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które prze
trwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika
220412. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębior
stwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika

Jednostka miary

Wartość bezwzględna

Populacja statystyczna

Producenci rynkowi w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96

Podziały

1. Podział według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych (można zastosować
oznaczenie CETO określone w załączniku III.B):
Dla wszystkich zmiennych, z wyjątkiem zmiennych:
— 210203 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały),
— 210206 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracowni
ka),
— 220405 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które
przetrwały),
— 220406 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przed
siębiorstwach, które przetrwały),
— 220411 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które
przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika),
— 220412 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przed
siębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika).
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Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów.
Podział działalności:
— sekcje NACE;
— dane zagregowane w działach NACE:
— C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;
— działy NACE:
— C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 oraz wszystkie
działy sekcji G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q i R NACE;
— grupy działów G47 i J62 NACE oraz sekcji L, M i N NACE;
— klasy działu J62 NACE;
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia:
— przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności,
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich,
działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów
eksterytorialnych),
— usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpie
czenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności organizacji
członkowskich, gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji
i organów eksterytorialnych),
— ICT ogółem,
— wytwarzanie ICT,
— usługi ICT.
Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych:
ogółem, 0 zatrudnionych, 1–4 zatrudnionych, 5–9 zatrudnionych, 10 i więcej zatrudnionych.
Klasy wielkości 0, obejmującej zatrudnionych, nie podaje się w odniesieniu do zmiennych:
— 210102 (Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika),
— 210204 (Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika),
— 210205 (Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników),
— 220104 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrud
niających co najmniej jednego pracownika),
— 220105 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego
pracownika),
— 220407 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrud
niających pierwszego pracownika),
— 220408 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracow
nika),
— 220409 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które
nie zatrudniają już żadnych pracowników),
— 220410 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych
pracowników).
2. Podział według działalności i formy prawnej (można zastosować oznaczenie CETO okreś
lone w załączniku III.B):
Dla wszystkich zmiennych, z wyjątkiem zmiennych:
— 210203 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały),
— 210206 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracowni
ka),
— 220405 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które
przetrwały),
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— 220406 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przed
siębiorstwach, które przetrwały),
— 220411 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które
przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika),
— 220412 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przed
siębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika).
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział działalności:
taki sam podział działalności jak w podziale 1.
Podział według form prawnych:
— ogółem,
— spółki prywatne i z nieograniczoną odpowiedzialnością osobistą,
— spółki akcyjne prywatne lub emitujące akcje w obrocie publicznym z ograniczoną odpo
wiedzialnością udziałowców,
— prywatne spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne (w tym również pozostałe formy
prawne, takie jak spółdzielnie, spółki stowarzyszone itd.).
3. Podział według działalności, klasy wielkości liczby zatrudnionych i liczby lat kalendarzo
wych przetrwania na rynku (można zastosować oznaczenie CETO, o którym mowa w załącz
niku III.B):
Dla zmiennych:
— 210203 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały),
— 210206 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracowni
ka),
— 220405 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które
przetrwały),
— 220406. (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przed
siębiorstwach, które przetrwały),
— 224011 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które
przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika) oraz
— 224012 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przed
siębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika).
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów.
Podział działalności: taki sam podział działalności jak w podziale 1.
Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych:
ogółem, 0, 1–4, 5–9, 10+
Klasy wielkości 0 nie podaje się w odniesieniu do zmiennych:
— 210206 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracowni
ka),
— 220411 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które
przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika),
— 220412 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przed
siębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika).
Podział według liczby lat kalendarzowych przetrwania na rynku:
1, 2, 3, 4, 5
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przekazania Wstępne dane:
— T+18M dla zmiennych 210202 (Przedsiębiorstwa zlikwidowane), 220403 (Liczba zatrud
nionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych) i 220404
(Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych);
— T+20M dla zmiennych 210205 (Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych
pracowników), 220409 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębior
stwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników) i 220410 (Liczba zatrudnionych
w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników).
Dane końcowe i zatwierdzone:
— T+18 dla zmiennych 210201 (Przedsiębiorstwa nowo powstałe), 210203 (Przedsiębior
stwa, które przetrwały), 220401 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych
w nowo powstałych przedsiębiorstwach), 220402 (Liczba zatrudnionych w nowo
powstałych przedsiębiorstwach), 220405 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnio
nych w przedsiębiorstwach, które przetrwały) oraz 220406 (Liczba zatrudnionych i osób
samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały, w roku powstania przed
siębiorstwa);
— T+20M dla zmiennych 210102 (Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej
jednego pracownika), 210204 (Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika),
210206 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracowni
ka), 220104 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach
zatrudniających co najmniej jednego pracownika), 220105 (Liczba zatrudnionych
i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniają co najmniej jednego
pracownika), 220407 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębior
stwach zatrudniających pierwszego pracownika), 220408 (Liczba zatrudnionych w przed
siębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika), 220411 (Liczba zatrudnionych
i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co
najmniej jednego pracownika) oraz 220412 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrud
nionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co
najmniej jednego pracownika);
— T+30M dla zmiennych 210202 (Przedsiębiorstwa zlikwidowane), 220403 (Liczba zatrud
nionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych) i 220404
(Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych);
— T+32M dla zmiennych 210205 (Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych
pracowników), 220409 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębior
stwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników) i 220410 (Liczba zatrudnionych
w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników).

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
Tabela 13. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca przedsiębiorstw wysokiego wzrostu
Zmienne

210103. Liczba przedsiębiorstw wysokiego wzrostu
210104. Liczba młodych przedsiębiorstw wysokiego wzrostu
220106. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu
220107. Liczba zatrudnionych w młodych przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu

Jednostka miary

Wartość bezwzględna

Populacja statystyczna

Producenci rynkowi w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96

Podziały

Podział według działalności (można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku
III.B).
— sekcje NACE (wyłącznie dla sekcji B–N i P–R),
— działy i
— grupy (z wyjątkiem sekcji P–R NACE)
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia:
— przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności,
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich,
działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów
eksterytorialnych),
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— usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpie
czenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności organizacji
członkowskich, gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji
i organów eksterytorialnych).
Termin
danych

przekazania Wstępne dane: T+12M dla zmiennych 210103 (Liczba przedsiębiorstw wysokiego wzrostu)
i 220106 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu).
Dane końcowe i zatwierdzone: T+18M dla wszystkich zmiennych.

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
Tabela 14. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca przedsiębiorstw według kraju sprawują
cego ostateczną kontrolę
Zmienne

210101. Liczba przedsiębiorstw aktywnych
210301. Liczba przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne
220101. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych
220301. Koszty świadczeń pracowniczych
220501. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolowa
nych przez podmioty zagraniczne
220701. Koszty świadczeń pracowniczych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez
podmioty zagraniczne
230101. Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową (można stosować zasadę
1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży”
lub „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na odpowiednim poziomie danych
zagregowanych A*38 NACE dla sekcji B–F NACE)
230201. Personel w działalności badawczej i rozwojowej (można zastosować zasadę 1 %,
o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży”
i „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na odpowiednim poziomie danych
zagregowanych A*38 NACE dla sekcji B–F NACE)
230301. Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach
kontrolowanych przez podmioty zagraniczne (można zastosować zasadę 1 %, o której mowa
w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” lub „liczbie zatrud
nionych i osób samozatrudnionych” na odpowiednim poziomie danych zagregowanych A*38
NACE dla sekcji B–F NACE)
230401. Personel w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowa
nych przez podmioty zagraniczne (można zastosować zasadę 1 %, o której mowa w załącz
niku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” lub „liczbie zatrudnionych
i osób samozatrudnionych” na odpowiednim poziomie danych zagregowanych A*38 NACE
dla sekcji B–F NACE)
240101. Zakupy towarów i usług ogółem
240102. Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży
240301. Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagra
niczne ogółem
240302. Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagra
niczne w celu odsprzedaży
250101. Przychody netto ze sprzedaży
250301. Wartość produkcji
250401. Wartość dodana
250601. Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty
zagraniczne
250701. Wartość produkcji przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne
250801. Wartość dodana przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne
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260101. Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe
260201. Inwestycje brutto przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne
w rzeczowe aktywa trwałe
Jednostka miary

Wartość bezwzględna dla zmiennych: 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 210301
(Liczba przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 220101 (Liczba zatrud
nionych i osób samozatrudnionych), 220501 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnio
nych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 230201 (Personel
w działalności badawczej i rozwojowej) oraz 230401 (Personel w działalności badawczej
i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne).
Waluta krajowa (w tysiącach) dla innych zmiennych.

Populacja statystyczna

Dla wszystkich zmiennych, z wyjątkiem zmiennych 230101 (Wydatki wewnętrzne na dzia
łalność badawczą i rozwojową), 230301 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą
i rozwojową w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 230201
(Personel w działalności badawczej i rozwojowej) i 230401 (Personel w działalności badaw
czej i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne):
producenci rynkowi w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96.
Dla zmiennych: 230101 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową),
230301 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach
kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 230201 (Personel w działalności badawczej
i rozwojowej) i 230401 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębior
stwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne): producenci rynkowi w sekcjach B–F
NACE.

Podziały

Dostarczane będą szczegółowe dane według kraju sprawującego ostateczną kontrolę, zgodnie
z koncepcją „ostatecznej kontrolującej jednostki instytucjonalnej”, oraz według działalności
przedsiębiorstwa.
1. Podział według działalności i podział geograficzny:
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów.
Dla wszystkich zmiennych, z wyjątkiem zmiennych 230101 (Wydatki wewnętrzne na
działalność badawczą i rozwojową), 230301 (Wydatki wewnętrzne na działalność
badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagra
niczne), 230201 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej) i 230401 (Personel
w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez
podmioty zagraniczne):
Podział działalności:
— sekcje NACE;
— dane zagregowane w działach NACE:
— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30,
C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75,
N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96;
— działy NACE:
— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia:
— przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności,
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich,
działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów
eksterytorialnych),
— usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpie
czenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności organizacji
członkowskich, gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji
i organów eksterytorialnych).
Dla zmiennych: 230101 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową),
230301 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w przedsiębior
stwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 230201 (Personel w działalności
badawczej i rozwojowej) i 230401 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej
w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne):
Podział działalności:
— sekcje NACE;
— dane zagregowane w działach NACE:
— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30,
C31+C32;
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— działy NACE:
— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33;
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia
— przemysł i budownictwo.
Podział geograficzny:
Dla zmiennych: 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych
i osób samozatrudnionych), 220301 (Koszty świadczeń pracowniczych), 230101 (Wydatki
wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową) i 230201 (Personel w działalności
badawczej i rozwojowej), 240101 (Zakupy towarów i usług ogółem), 240102 (Zakupy
towarów i usług w celu odsprzedaży), 250101 (Przychody netto ze sprzedaży), 250301
(Wartość produkcji), 250401 (Wartość dodana) i 260101 (Inwestycje brutto w rzeczowe
aktywa trwałe) zagregowane dane geograficzne „Świat razem” i „Kontrolowane wewnętrznie”.
Dla pozostałych zmiennych poziom Geo 1, jak określono w akcie wykonawczym zgodnie
z art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2019/2152.
2. Podział geograficzny:
Dla zmiennych: 210301 (Liczba przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagranicz
ne), 220501 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontro
lowanych przez podmioty zagraniczne), 220701 (Koszty świadczeń pracowniczych w przed
siębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 230301 (Wydatki wewnętrzne na
działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty
zagraniczne), 230401 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach
kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 240301 (Zakupy towarów i usług przedsię
biorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne w celu odsprzedaży ogółem), 240302
(Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne
w celu odsprzedaży, 250601 (Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolowanych
przez podmioty zagraniczne), 250701 (Wartość produkcji przedsiębiorstw kontrolowanych
przez podmioty zagraniczne), 250801 (Wartość dodana przedsiębiorstw kontrolowanych
przez podmioty zagraniczne) i 260201 (Inwestycje brutto przedsiębiorstw kontrolowanych
przez podmioty zagraniczne w rzeczowe aktywa trwałe) poziom Geo 3, jak określono
w akcie wykonawczym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2019/2152
Wykorzystanie
W przypadku działu K64 wartość zmiennych 250101 i 250601 (Przychody netto ze sprze
szacunków i wymogi daży) może być zbliżona do wartości produkcji określonej w załączniku IV do niniejszego
dotyczące jakości
rozporządzenia.
W przypadku działalności objętych 642, 643 i 653 NACE, zawartych w danych, które są
ekonomicznie nieistotne pod względem wartości dodanej oraz liczby zatrudnionych i osób
samozatrudnionych, można przyjąć wartości zerowe, z wyjątkiem zmiennych 210101 (Liczba
przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych),
210301 (Liczba przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne) oraz 220501
(Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolowanych
przez podmioty zagraniczne).
W przypadku działalności w sekcji K NACE można założyć, że wartość zmiennych 240102
i 240302 (Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży) jest ekonomicznie nieistotna,
dlatego też dla zmiennych 240102 i 240302 można podać wartość zerową.
Komisja (Eurostat) i państwa członkowskie mogą uzgodnić dodatkowe szacunki dotyczące
działalności w sekcji K NACE, biorąc pod uwagę warunki danego państwa.
W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących
zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek staty
stycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalenda
rzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących
roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.

Termin
danych

przekazania T+20M

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
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Tabela 15. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca przedsiębiorstw kontrolujących podmioty
zagraniczne i krajowych podmiotów zależnych prowadzących działalność w kraju sprawozdającym
Zmienne

210401. Liczba przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI)
i krajowych podmiotów zależnych
220601. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolują
cych podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotach zależnych
250901. Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne
(koncepcja OKJI) i krajowych podmiotów zależnych

Jednostka miary

Wartość bezwzględna dla zmiennych 210401 (Liczba przedsiębiorstw kontrolujących
podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotów zależnych) i 220601 (Liczba
zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolujących podmioty
zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotach zależnych).
Waluta krajowa (w tysiącach) dla zmiennej 250901 (Przychody netto ze sprzedaży przedsię
biorstw kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotów zależ
nych).

Populacja statystyczna

Producenci rynkowi w sekcjach B–N i P–S NACE

Podziały

Podział według działalności przedsiębiorstwa:
— sekcje NACE;
— dane zagregowane w działach NACE:
— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30,
C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75,
N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88;
— działy NACE:
— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia:
— przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności,
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności gospodarstw domowych
jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych),
— usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpie
czenia społecznego, działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz
organizacji i organów eksterytorialnych).

Wykorzystanie
W przypadku działu K64 wartość zmiennej 250901 (Przychody netto ze sprzedaży) może być
szacunków i wymogi zbliżona do wartości produkcji określonej w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.
dotyczące jakości
Dla działalności NACE 642, 643 i 653, które zostały uwzględnione w danych i które nie
mają znaczenia gospodarczego pod względem wartości dodanej oraz liczby zatrudnionych
i osób samozatrudnionych, można podać wartość zerową dla zmiennej 250901 (Przychody
netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI)
i krajowych podmiotów zależnych).
Komisja (Eurostat) i państwa członkowskie mogą uzgodnić dodatkowe szacunki dotyczące
działalności w sekcji K NACE, biorąc pod uwagę warunki danego państwa.
W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących
zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek staty
stycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalenda
rzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących
roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.
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przekazania T+20M

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
Tabela 16. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca handlu towarami w podziale na cechy
przedsiębiorstw
Zmienne

210501. Liczba przedsiębiorstw przywożących towary
210502. Liczba przedsiębiorstw wywożących towary
240401. Wartość statystyczna przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa
251101. Wartość statystyczna wywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa

Jednostka miary

Wartość bezwzględna dla zmiennych 210501 (Liczba przedsiębiorstw wywożących towary)
i 210502 (Liczba przedsiębiorstw przywożących towary).
Waluta krajowa (jednostki) dla zmiennych 240401 (Wartość statystyczna przywozu realizo
wanego przez przedsiębiorstwa) i 251101 (Wartość statystyczna wywozu realizowanego przez
przedsiębiorstwa).

Populacja statystyczna

Wywóz lub przywóz towarów ogółem;
sekcje A–U NACE.

Podziały

Podziały 1–11 należy połączyć z następującym podziałem geograficznym:
Podział geograficzny:
— Świat
— wewnątrz Unii,
— poza Unią.
1. Podział według działalności:
— ogółem
— sekcje NACE
— działy NACE
— grupy NACE sekcji C, D, E i G
— nieznana
2. Podział według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnio
nych:
Podział działalności:
— ogółem
— sekcje NACE
— działy NACE w sekcji C i G
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporzą
dzenia:
— przemysł
— działalności inne niż przemysł i handel
— nieznane
Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:
— ogółem
— 0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
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— 10–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— 50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— 250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— nieznane
3. Podział według działalności i dodatkowy podział geograficzny:
Podział działalności:
— ogółem
— sekcja G NACE
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporzą
dzenia
— przemysł
— działalności inne niż przemysł i handel
— nieznane
Dodatkowy podział geograficzny:
— poszczególne państwa członkowskie
— najważniejsze pozaunijne kraje i strefy partnerskie
4. Podział na klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych oraz dodatkowy
podział geograficzny:
Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:
— ogółem
— 0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— 10–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— 50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— 250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— nieznane
Dodatkowy podział geograficzny:
— poszczególne państwa członkowskie
— najważniejsze pozaunijne kraje i strefy partnerskie
5. Podział według działalności i liczby krajów partnerskich:
Podział działalności:
Taki sam podział działalności jak w podziale 3
Podział według liczby krajów partnerskich:
— ogółem
— 1
— 2
— 3–5
— 6–9
— 10–14
— 15–19
— 20+
— nieznane
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6. Podział według działalności i koncentracji handlu (wyłącznie dla zmiennych 251101
(Wartość statystyczna wywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa) i 240401 (Wartość
statystyczna przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa)):
Podział działalności:
taki sam podział działalności jak w podziale 3
Podział według koncentracji handlu:
— ogółem
— 5 głównych
— 10
— 20
— 50
— 100
— 500
— 1 000 przedsiębiorstw
7. Podział według działalności i rodzaju przedsiębiorcy handlowego
Dane, które należy przedstawić w odniesieniu do przywozu, wywozu i całkowitej wymiany
handlowej
Podział działalności:
taki sam podział działalności jak w podziale 2
Podział według rodzaju przedsiębiorcy handlowego:
— ogółem
— jednostronni przedsiębiorcy handlowi
— dwustronni przedsiębiorcy handlowi
— wszystkie rodzaje przedsiębiorców handlowych
8. Podział według działalności i intensywności wywozu (udział wywozu w obrocie)
Podział działalności:
taki sam podział działalności jak w podziale 2
Podział według intensywności wywozu:
— ogółem
— brak wywozu (0)
— od 0 do mniej niż 25
— od 25 do mniej niż 50
— od 50 do mniej niż 75
— 75 lub więcej
— nieznane
9. Podział według działalności i rodzaju kontroli
Podział działalności:
taki sam podział działalności jak w podziale 2
Podział według rodzaju kontroli:
— ogółem
— kontrolowane wewnętrznie przedsiębiorstwa, dodatkowy podział, jeśli jest dostępny:
— kontrolowane wewnętrznie przedsiębiorstwa bez własnych oddziałów za granicą,
— kontrolowane wewnętrznie przedsiębiorstwa z własnymi oddziałami za granicą,
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— przedsiębiorstwa kontrolowane przez podmioty zagraniczne
— nieznane
10. Podział według działalności i towaru (wyłącznie dla zmiennych 251101 (Wartość staty
styczna wywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa) i 240401 (Wartość statystyczna przy
wozu realizowanego przez przedsiębiorstwa))
Podział działalności:
taki sam podział działalności jak w podziale 2
Podział na towary:
— ogółem
— poziom działu CPA dla produktów z działów 10-32 sekcji C
— poziom sekcji CPA dla produktów z sekcji A, B, C, D i E
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia
— inne produkty CPA
— nieznane
11. Populacja handlowa
Dane, które należy przedstawić w odniesieniu do przywozu, wywozu i całkowitej wymiany
handlowej
Podział zgodności danych handlowych z rejestrem przedsiębiorstw pod względem liczby przedsiębiorstw
i liczby przedsiębiorstw handlowych dla poszczególnych populacji przedsiębiorstw handlowych.
Podział zgodności danych handlowych z rejestrem przedsiębiorstw pod względem wartości statystycznej
dla poszczególnych populacji przedsiębiorstw handlowych.
Termin
danych

przekazania T+12M

Pierwszy okres referen 2022
cyjny
Tabela 17. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca handlu usługami w podziale na cechy
przedsiębiorstw (STEC) – dane roczne
Zmienne

240401. Wartość statystyczna przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa
251101. Wartość statystyczna wywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa

Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

Eksport lub import usług będących przedmiotem handlu między rezydentami a nierezyden
tami;
sekcje A–U NACE

Podziały

Wszystkie rodzaje podziału (od 1 do 3) należy połączyć z następującym podziałem geograficznym
Podział geograficzny:
— Świat
— wewnątrz Unii
— poza Unią
1. Podział według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnio
nych:
Podział działalności:
— ogółem
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W odniesieniu do poniższych podziałów można zastosować oznaczenie CETO określone
w załączniku III.B:
— dane zagregowane sekcji NACE:
— A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U
— sekcje NACE:
— C, F, G, H, J, K, M, N
— nieznane
Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:
— ogółem
W odniesieniu do poniższych podziałów można zastosować oznaczenie CETO określone
w załączniku III.B:
— 0-49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— opcjonalnie: 0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— opcjonalnie: 10–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— 50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— 250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych
nieznane
2. Podział według działalności i rodzaju produktu oraz dodatkowy podział geograficzny:
Podział działalności:
taki sam podział działalności jak w podziale 1
Podział na produkty:
— usługi ogółem
W odniesieniu do poniższych podziałów można zastosować oznaczenie CETO określone
w załączniku III.B:
— główne komponenty EBOPS 2010, jak określono w załączniku VI sekcja 2 tabela 1
— nieznane
— opcjonalnie: szczegółowe komponenty 10.1, 10.2 i 10.3 EBOPS 2010, o których mowa
w załączniku VI sekcja 2 tabela 1
opcjonalnie: dodatkowy podział geograficzny:
należy przedstawić wyłącznie dla usług ogółem:
— poszczególne państwa członkowskie UE
— Stany Zjednoczone Ameryki
3. Podział według działalności i rodzaju kontroli
Podział działalności:
taki sam podział działalności jak w podziale 1.
Podział według rodzaju kontroli:
— ogółem
W odniesieniu do poniższych podziałów można zastosować oznaczenie CETO określone
w załączniku III.B:
— kontrolowane wewnętrznie przedsiębiorstwa
opcjonalnie: dodatkowy podział, jeśli jest dostępny:
— kontrolowane wewnętrznie przedsiębiorstwa bez własnych oddziałów za granicą
— kontrolowane wewnętrznie przedsiębiorstwa z własnymi oddziałami za granicą
— przedsiębiorstwa kontrolowane przez podmioty zagraniczne
— nieznane
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przekazania T+18M

Należy stosować metody i szacunki zalecane w przewodniku Eurostat-OECD dotyczącym
Wykorzystanie
szacunków i wymogi statystyk w zakresie handlu usługami w podziale na cechy charakterystyczne przedsiębiorstw.
dotyczące jakości
Kraje mogą stosować także wszelkie inne równoważne metody lub szacunki zgodnie z zasa
dami MSITS 2010 oraz z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/2152.
We wszystkich przypadkach stosowane metody powinny być wyraźnie opisane w metada
nych.
Pierwszy okres referen 2022
cyjny
Tabela 18. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca wydatków wewnętrznych na działalność
badawczą i rozwojową
Zmienne

230101. Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową

Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

Wszystkie jednostki prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju sklasyfikowane
w sekcjach A–U NACE

Podziały

1. Podział według sektora działalności
— ogółem we wszystkich wymienionych poniżej sektorach
— sektor przedsiębiorstw,
— sektor szkolnictwa wyższego,
— sektor rządowy,
— sektor niekomercyjnych podmiotów prywatnych
2. Podział według sektora działalności i źródła finansowania
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział według sektora działalności:
taki sam jak w podziale 1
Podział według źródła finansowania
— ogółem we wszystkich wymienionych poniżej źródłach finansowania
— sektor przedsiębiorstw
— sektor rządowy
— sektor niekomercyjnych podmiotów prywatnych
— sektor szkolnictwa wyższego
— reszta świata
— przedsiębiorstwa zagraniczne
— przedsiębiorstwa zagraniczne w ramach tej samej grupy (wyłącznie w odnie
sieniu do sektora przedsiębiorstw)
— inne przedsiębiorstwa zagraniczne (wyłącznie w odniesieniu do sektora
przedsiębiorstw)
— Komisja Europejska
— organizacje międzynarodowe
— inne źródła
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3. Podział według sektora działalności i rodzaju działalności badawczej i rozwojowej (nie
obowiązkowo dla sektora szkolnictwa wyższego i dla ogółu)
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział według sektora działalności:
taki sam jak w podziale 1
Podział według rodzaju działalności badawczej i rozwojowej
— Badania podstawowe
— Badania stosowane
— Eksperymentalne prace rozwojowe
4. Podział według sektora działalności i rodzaju kosztów
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział według sektora działalności:
taki sam jak w podziale 1
Podział według rodzaju kosztów:
— koszty bieżące (koszty pracy i inne koszty),
— wydatki kapitałowe
5. Podział według działalności (wyłącznie w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw):
— ogółem we wszystkich sekcjach NACE A–U;
— dane zagregowane w sekcjach D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U;
— sekcje A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T;
— dane zagregowane w działach C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+
C18,
C25+C26+C27+C28+C29+C30,
D35+E36,
E37+E38+E39,
J58+J59+J60,
M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;
— działy C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26,
C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85,
Q86, U99;
— grupy C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303,
C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 NACE;
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia
— ICT ogółem,
— wytwarzanie ICT,
— usługi ICT.
6. Podział według branż (wyłącznie w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw) (opcjonalnie)
Podział według „branż”:
taki sam jak w podziale 5.
7. Podział na klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych (wyłącznie
sektor przedsiębiorstw)
Klasa wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:
— ogółem we wszystkich klasach wielkości wymienionych poniżej, łącznie z opcjonalną
klasą wielkości 0–9
— 0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych (opcjonalnie)
— 10–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
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— 50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— 250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych
8. Podział według źródła finansowania i klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samo
zatrudnionych (wyłącznie w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw)
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział według źródła finansowania:
— ogółem we wszystkich wymienionych poniżej źródłach finansowania
— sektor przedsiębiorstw
— sektor rządowy
— sektor niekomercyjnych podmiotów prywatnych
— sektor szkolnictwa wyższego
— reszta świata
Klasa wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:
— ogółem we wszystkich klasach wielkości wymienionych poniżej, łącznie z opcjonalną
klasą wielkości 0–9
— 0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych (opcjonalnie)
— 10–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— 50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych
— 250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych
9. Podział według głównych dziedzin badań i rozwoju (wyłącznie w odniesieniu do sektora
rządowego oraz sektora szkolnictwa wyższego)
— nauki przyrodnicze
— inżynieria i technika
— nauki medyczne i o zdrowiu
— nauki rolnicze i weterynaryjne
— nauki społeczne
— nauki humanistyczne i sztuka
10. Podział według celów społeczno-ekonomicznych (wyłącznie w odniesieniu do sektora
rządowego) (opcjonalnie)
Nomenklatura dla analizy i porównań programów i budżetów naukowych na poziomie
rozdziału (NABS)
Termin
danych

przekazania Wszystkie podziały (z wyjątkiem podziału według sektorów działalności):
Dane końcowe i zatwierdzone w T+18M za każdy nieparzysty rok.
Podział według sektora działalności:
Corocznie
— wstępne dane w T+10M,
— dane końcowe i zatwierdzone w T+18M.

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
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Tabela 19. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca zatrudnienia w sektorze badań i rozwoju

Zmienne

230201. Personel w działalności badawczej i rozwojowej
230202. Naukowcy

Jednostka miary

Wartość bezwzględna

Populacja statystyczna

Wszystkie jednostki prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju sklasyfikowane
w sekcjach A–U NACE

Podziały

1. Podział według sektora działalności
Dane, które należy przedstawić według stanu osobowego i w ekwiwalentach pełnego
czasu pracy
— ogółem we wszystkich wymienionych poniżej sektorach
— sektor przedsiębiorstw
— sektor szkolnictwa wyższego
— sektor rządowy
— sektor niekomercyjnych podmiotów prywatnych
2. Podział według sektora działalności i zawodów
Wyłącznie dla zmiennej 230201 (personel w działalności badawczej i rozwojowej);
dane, które należy przedstawić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział według sektora działalności:
taki sam jak w podziale 1
Podział według zawodów:
— ogółem we wszystkich wymienionych poniżej zawodach
— naukowcy,
— inny personel w działalności badawczej i rozwojowej,
— technicy i równoważni pracownicy (opcjonalnie)
— pozostały personel pomocniczy (opcjonalnie)
3. Podział według sektora działalności i kwalifikacji (opcjonalnie)
Dane, które należy przedstawić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział według sektora działalności:
taki sam jak w podziale 1
Podział według kwalifikacji:
— ogółem na wszystkich poziomach kwalifikacji wymienionych poniżej
— posiadacze tytułu doktora (ISCED 2011, poziom 8),
— inne stopnie uniwersyteckie oraz inne dyplomy trzeciego stopnia (ISCED 2011,
poziomy 5, 6 i 7),
— inne kwalifikacje
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4. Podział według sektora działalności, zawodów i płci
Wyłącznie dla zmiennej 230201 (personel w działalności badawczej i rozwojowej);
dane, które należy przedstawić według stanu osobowego
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział według sektora działalności:
taki sam jak w podziale 1
Podział według zawodów:
taki sam jak w podziale 2
Podział według płci:
— ogółem,
— kobiety
5. Podział według sektora działalności, kwalifikacji i płci (opcjonalnie)
Dane, które należy przedstawić według stanu osobowego
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział według sektora działalności:
taki sam jak w podziale 1
Podział według kwalifikacji:
taki sam jak w podziale 3
Podział według płci:
taki sam jak w podziale 4
6. Podział według działalności
Dane, które należy przedstawić wyłącznie w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw;
dane, które należy przedstawić według stanu osobowego i w ekwiwalentach pełnego
czasu pracy
— ogółem we wszystkich sekcjach NACE A–U;
— dane zagregowane w sekcjach D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U;
— sekcje A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T;
— dane zagregowane w
działach C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15,
C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60,
M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;
— działy C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26,
C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85,
Q86, U99;
— grupy C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303,
C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 NACE;
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia
— ICT ogółem,
— wytwarzanie ICT,
— usługi ICT.
7. Podział według głównych dziedzin badań i rozwoju oraz według płci
Dane, które należy przedstawić wyłącznie w odniesieniu do sektora rządowego oraz
sektora szkolnictwa wyższego
— liczba osób zatrudnionych
— ekwiwalent pełnego czasu pracy (opcjonalnie)
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Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział według głównych dziedzin badań i rozwoju:
— nauki przyrodnicze,
— inżynieria i technika,
— nauki medyczne i o zdrowiu,
— nauki rolnicze i weterynaryjne,
— nauki społeczne,
— nauki humanistyczne i sztuka
Podział według płci:
taki sam jak w „podziale 4”
8. Podział według działalności i płci
Dane, które należy przedstawić według stanu osobowego i wyłącznie w odniesieniu
do sektora przedsiębiorstw
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział działalności:
taki sam jak w podziale 6
Podział według płci:
taki sam jak w „podziale 4”
9. Podział na klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych
Dane, które należy przedstawić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy i wyłącznie dla
sektora przedsiębiorstw
Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:
— 0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych (opcjonalnie),
— 10–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych,
— 50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych,
— 250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych
Suma dla sektora przedsiębiorstw obejmuje wszystkie klasy wielkości wymienione powyżej,
w tym opcjonalną klasę wielkości 0–9.
10. Podział według sektora działalności i płci
Wyłącznie dla zmiennej 230202 (Naukowcy); dane, które należy przedstawić według
— stanu osobowego
— w ekwiwalentach pełnego czasu pracy (opcjonalnie)
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział według sektora działalności:
taki sam jak w podziale 1
Podział według płci:
taki sam jak w „podziale 4”
11. Podział według sektora działalności, grupy wiekowej i płci (opcjonalnie)
Wyłącznie dla zmiennej 230202 (Naukowcy); dane, które należy przedstawić według
stanu osobowego
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Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział według sektora działalności:
taki sam jak w podziale 1
W odniesieniu do sektora przedsiębiorstw i niekomercyjnych podmiotów prywatnych: opcjo
nalne
Podział według grupy wiekowej:
— ogółem we wszystkich wymienionych poniżej grupach wiekowych
— < 25
— 25–34
— 35–44
— 45–54
— 55–64
— >=65
Podział według płci:
taki sam jak w „podziale 4”
12. Podział według sektora działalności, obywatelstwa i płci (opcjonalnie)
Wyłącznie dla zmiennej 230202 (Naukowcy); dane, które należy przedstawić według
stanu osobowego
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział według sektora działalności:
taki sam jak w podziale 1
Podział według obywatelstwa:
— ogółem we wszystkich wymienionych poniżej kategoriach obywatelstwa i klasach obywa
telstwa
— obywatelstwo krajowe
— obywatelstwo innych państw członkowskich UE
— obywatelstwo innych państw europejskich
— obywatelstwo państw Ameryki Północnej
— obywatelstwo państw Ameryki Środkowej i Południowej
— obywatelstwo państw Azji
— obywatelstwo państw Afryki
— obywatelstwo innych państw
Podział według płci:
taki sam jak w podziale 4
Termin
danych

przekazania Wszystkie podziały (z wyjątkiem podziału według sektorów działalności):
Dane końcowe i zatwierdzone w T+18M za każdy nieparzysty rok
Podział według sektora działalności w odniesieniu do „Naukowców” i „Personelu ogółem”
w EPC:
corocznie
— wstępne dane w T+10M
— dane końcowe i zatwierdzone w T+18M

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
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Tabela 20. Statystyka na poziomie krajowym dotycząca działań badawczo-rozwojowych finansowanych ze
środków publicznych
230501. Środki budżetowe alokowane na działalność badawczą i rozwojową

Zmienne

230502. Krajowe środki publiczne na koordynowaną transgranicznie działalność badawczą
i rozwojową
Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

Wszystkie jednostki prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju sklasyfikowane
w sekcjach A–U NACE

Podziały

1. Podział według celów społeczno-ekonomicznych w odniesieniu do środków budżetowych
alokowanych na działalność badawczą i rozwojową
Dla zmiennej 230501 (Środki budżetowe alokowane na działalność badawczą
i rozwojową)
— Kategorie nomenklatury dla analizy i porównań programów i budżetów naukowych
(NABS)
— Podkategorie nomenklatury dla analizy i porównań programów i budżetów naukowych
(opcjonalnie)
2. Podział według sposobu finansowania środków budżetowych alokowanych na działalność
badawczą i rozwojową w budżecie ostatecznym (opcjonalnie)
Dla zmiennej 230501 (Środki budżetowe alokowane na działalność badawczą
i rozwojową)
— Finansowanie projektów
— Finansowanie instytucjonalne
3. Podział według rodzaju programu/podmiotu
Dla zmiennej 230502 (Krajowe środki publiczne na koordynowane transgranicznie
działania badawczo-rozwojowe)
— Wkłady krajowe na rzecz transnarodowych publicznych podmiotów z sektora B+R,
— Wkłady krajowe na rzecz europejskich transnarodowych publicznych programów w dzie
dzinie B+R,
— Wkłady krajowe do dwustronnych lub wielostronnych publicznych programów w dzie
dzinie B+R realizowanych we współpracy między rządami państw członkowskich (a także
z państwami kandydującymi oraz państwami EFTA)

Termin
danych

przekazania Wszystkie podziały (w odniesieniu do podziału 1: w budżecie ostatecznym):
roczne dane końcowe i zatwierdzone w T+12M.
Podział 1 (we wstępnym budżecie):
roczne dane w T+6M.

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
Tabela 21. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca zakupów dokonywanych przez przed
siębiorstwa
Zmienne

240102. Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży
240103. Wydatki na usługi świadczone za pośrednictwem pracowników tymczasowych
240104. Wydatki na długoterminowy wynajem i leasing operacyjny (można zastosować
zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze
sprzedaży” i „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE)
240105. Zakupy produktów energetycznych (w odniesieniu do sekcji D, E i F można zasto
sować zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto
ze sprzedaży” i „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE)
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240106. Płatności na rzecz podwykonawców (można zastosować zasadę 1 %, o której mowa
w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” i „liczbie zatrudnio
nych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE)
Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

Dla zmiennej 240102 (Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży): producenci rynkowi
w sekcjach B-J i L–N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96
Dla zmiennej 240103 (Wydatki na usługi świadczone za pośrednictwem pracowników
tymczasowych): producenci rynkowi w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96
Dla zmiennych 240104 (Wydatki na wynajem długoterminowy i leasing operacyjny)
i 240106 (Płatności na rzecz podwykonawców): producenci rynkowi w sekcjach B–F NACE.
Dla zmiennej 240105 (Zakupy energii): producenci rynkowi w sekcjach B–F NACE.

Podziały

Podział według działalności (można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku
III.B)
Dla zmiennych 240102 (Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży) i 240103
(Wydatki na usługi świadczone za pośrednictwem pracowników tymczasowych):
— dla sekcji B–J, L–N oraz P–R NACE: sekcje, działy, grupy i klasy;
— wyłącznie dla zmiennej 240103, dla sekcji K NACE: sekcja, działy, grupy 64.1, 64.2, 64.3,
64.9, 65.1, 65.2, 65.3 i klasy 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 oraz 65.30;
— dla działów 95 i 96: działy, grupy i klasy;
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia
— przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności,
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich,
działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów
eksterytorialnych) (dla zmiennej 240102 te specjalne dane nie będą uwzględniać sekcji
K),
— ICT ogółem,
— wytwarzanie ICT,
— usługi ICT,
— wytwarzanie technologii wysoko zaawansowanych i zaawansowanych (opcjonalnie),
— wytwarzanie technologii wysoko zaawansowanych,
— wytwarzanie technologii zaawansowanych,
— wytwarzanie technologii nisko zaawansowanych i średnio zaawansowanych (opcjo
nalnie),
— wytwarzanie technologii średnio zaawansowanych,
— wytwarzanie technologii nisko zaawansowanych,
— sektor informacyjny,
— usługi komputerowe,
— usługi intensywnie wykorzystujące wiedzę łącznie (opcjonalnie)
— usługi zaawansowanych technologii intensywnie wykorzystujące wiedzę,
— usługi rynkowe oparte na wiedzy,
— usługi finansowe intensywnie wykorzystujące wiedzę,
— inne usługi intensywnie wykorzystujące wiedzę (opcjonalnie),
— działalności intensywnie wykorzystujące wiedzę – branże biznesowe,
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— działalności intensywnie wykorzystujące wiedzę (opcjonalnie),
— branże turystyczne (łącznie) (opcjonalnie),
— branże turystyczne (głównie turystyka) (opcjonalnie),
— branże turystyczne (częściowo turystyka) (opcjonalnie),
— branże turystyczne – transport (łącznie) (opcjonalnie),
— branże turystyczne – transport lądowy (opcjonalnie),
— branże turystyczne – transport wodny (opcjonalnie),
— branże turystyczne – zakwaterowanie (opcjonalnie),
— branże turystyczne – wyżywienie (łącznie) (opcjonalnie),
— branże turystyczne – wynajem samochodów i innych pojazdów (łącznie) (opcjonal
nie),
— usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpie
czenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności organizacji
członkowskich, gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji
i organów eksterytorialnych),
Dla zmiennych 240104 (Wydatki na wynajem długoterminowy i leasing operacyjny)
i 240106 (Płatności na rzecz podwykonawców) (sekcje B–F NACE):
sekcje i działy NACE
Dla zmiennej 240105 (Zakupy produktów energetycznych):
— dla sekcji B, C i F NACE: sekcje, działy, grupy i klasy;
— dla sekcji D i E NACE: sekcje i działy
Wykorzystanie
W przypadku działalności objętych 642, 643 i 653 NACE, które nie mają znaczenia gospo
szacunków i wymogi darczego pod względem wartości dodanej oraz liczby zatrudnionych i osób samozatrudnio
dotyczące jakości
nych, można podać wartość zerową.
W przypadku działalności w sekcji K NACE można założyć, że wartość zmiennej 240102
(Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży) jest ekonomicznie nieistotna, dlatego też dla
zmiennej 240102 można podać wartość zerową.
W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących
zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek staty
stycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalenda
rzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących
roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.
Termin
danych

przekazania T+18M

Pierwszy okres referen 2023 r. dla zmiennej 240106 (płatności na rzecz podwykonawców)
cyjny
2021 r. dla wszystkich pozostałych zmiennych
Tabela 22. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca zmiany stanu zapasów przedsiębiorstw
Zmienne

240201. Zmiana stanu zapasów (można zastosować zasadę 1 %, o której mowa w załączniku
III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” i „liczbie zatrudnionych i osób
samozatrudnionych” na poziomie działu NACE)
240202. Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku
240203. Zmiana stanu zapasów wyrobów do odsprzedaży (można zastosować zasadę 1 %,
o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży”
i „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE)
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Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

Dla zmiennej 240202 (zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku):
producenci rynkowi w sekcjach B–F NACE;
Dla zmiennych 240201 (zmiana stanu zapasów) i 240203 (zmiana stanu zapasów wyrobów
do odsprzedaży): producenci rynkowi w sekcji G NACE

Podziały

Podział według działalności
(można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B):
Dla zmiennej 240202 (zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku)
(sekcje B–F NACE):
sekcje, działy, grupy i klasy NACE
Dla zmiennych 240201 (zmiana stanu zapasów) i 240203 (zmiana stanu zapasów
wyrobów do odsprzedaży) (sekcja G NACE):
sekcje i działy NACE

Wykorzystanie
W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących tematu
szacunków i wymogi szczegółowego są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek
dotyczące jakości
statystycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku
kalendarzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych doty
czących roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.
Termin
danych

przekazania T+18M

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
Tabela 23. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca przychodów netto przedsiębiorstw ze
sprzedaży według rodzaju produktu i siedziby klienta
Zmienne

250112. Przychody netto ze sprzedaży według siedziby klienta (można zastosować zasadę
1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży”
i „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE: w odniesieniu
do grup i klas stosuje się zasadę 1 % na analogicznym poziomie działu)
250113. Przychody netto ze sprzedaży według produktu (można zastosować zasadę 1 %,
o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży”
i „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE: w odniesieniu
do grup i klas stosuje się zasadę 1 % na analogicznym poziomie działu)

Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

Zakres działalności: producenci rynkowi z działów 62, 78 i grup 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2,
71.1, 71.2, 73.1, 73.2 NACE
Zasięg klasy wielkości: wyłącznie przedsiębiorstwa z liczbą zatrudnionych i osób samozat
rudnionych większą niż 20

Podziały

Można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B
Dla zmiennej 250113 (Przychody netto ze sprzedaży według produktu)
1. Podział według produktów
CPA dla działu 62 i grup 58.2 i 63.1 NACE (Usługi informatyczne): ogółem, 58.21, 58.29,
58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12,
95.11, Odsprzedaż (powinna uwzględniać całkowitą odsprzedaż (handel hurtowy i detaliczny)
oprogramowania nieopracowanego przez przedsiębiorstwo, a także odsprzedaż sprzętu
komputerowego niewytwarzanego przez przedsiębiorstwo), pozostałe produkty, gdzie indziej
niesklasyfikowane
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CPA dla grupy 69.1 NACE (Usługi prawne): ogółem, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14,
69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, pozostałe produkty, gdzie indziej nieskla
syfikowane
CPA dla grupy 69.2 NACE (Działalność rachunkowo-księgowa, czynności związane z audytem,
doradztwo podatkowe): ogółem, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29,
69.20.3, 69.20.4, pozostałe produkty, gdzie indziej niesklasyfikowane
CPA dla grupy 70.2 NACE (Doradztwo związane z zarządzaniem): ogółem, 70.21.1, 70.22.1,
70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3,
pozostałe produkty, gdzie indziej niesklasyfikowane
CPA dla klasy 71.11 NACE (Działalność w zakresie architektury): ogółem, 71.11.1, 71.11.2,
71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, pozostałe produkty, gdzie indziej
niesklasyfikowane
CPA dla klasy 71.12 NACE (Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne): ogółem, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16,
71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, pozostałe produkty, gdzie indziej niesklasy
fikowane
CPA dla grupy 71.2 NACE (Badania i analizy techniczne):
ogółem, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, pozostałe produkty,
gdzie indziej niesklasyfikowane
CPA dla grupy 73.1 NACE (Usługi reklamowe): ogółem, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12,
73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, pozostałe
produkty, gdzie indziej niesklasyfikowane
CPA dla grupy 73.2 NACE (usługi badania rynku i opinii publicznej): ogółem, 73.20.1,
73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, Pozostałe produkty, gdzie indziej
niesklasyfikowane
CPA dla działu 78 NACE (Działalność związana z zatrudnieniem): ogółem, 78.10.1, 78.10.11,
78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19,
78.30.1, pozostałe produkty, gdzie indziej niesklasyfikowane
Dla zmiennej 250112 (Przychody netto ze sprzedaży według siedziby klienta)
2. Podział według siedziby klienta
ogółem
— jednostka krajowa (zgodnie z definicją w ESA2010 pkt 1.62).
— jednostka zagraniczna,
— wewnątrz UE,
— poza UE
Wykorzystanie
W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących
szacunków i wymogi zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek staty
dotyczące jakości
stycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalenda
rzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących
roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.
Termin
danych

przekazania T+18M

Pierwszy okres referen 2021 r. dla działów 62 i 78 i grup 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 i 73.2 NACE
cyjny
2022 r. dla grup 69.1, 69.2 i 70.2
Tabela 24. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca szerokiego zakresu przegrupowań dzia
łalności w podziale na przychody netto ze sprzedaży
Zmienne

250102. Przychody netto ze sprzedaży w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie oraz działal
ności przemysłowej
250103. Przychody netto ze sprzedaży w działalności przemysłowej
250104. Przychody netto ze sprzedaży w działalności przemysłowej z wyłączeniem działal
ności budowlanej
250105. Przychody netto ze sprzedaży w działalności budowlanej
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250106. Przychody netto ze sprzedaży w działalności usługowej
250107. Przychody netto ze sprzedaży w działalności handlowej obejmującej zakupy
i odsprzedaż oraz w pośrednictwie
250108. Przychody netto ze sprzedaży w działalności obejmującej roboty budowlane zwią
zane ze wznoszeniem budynków
250109. Przychody netto ze sprzedaży w działalności roboty związane z budową obiektów
inżynierii lądowej i wodnej
(w odniesieniu do wszystkich zmiennych można zastosować zasadę 1 %, o której mowa
w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” i „liczbie zatrudnio
nych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE)
Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

Dla zmiennej 250102 (Przychody netto ze sprzedaży w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie
oraz działalności przemysłowej): producenci rynkowi w sekcji G NACE.
Dla zmiennych 250104 (Przychody netto ze sprzedaży w działalności przemysłowej z wyłą
czeniem budownictwa), 250105 (Przychody netto ze sprzedaży w działalności budowlanej),
250108 (Przychody netto ze sprzedaży w budownictwie) oraz 250109 (Przychody netto ze
sprzedaży w inżynierii lądowej): producenci rynkowi w sekcji F NACE.
Dla zmiennej 250103 (Przychody netto ze sprzedaży w działalności przemysłowej): produ
cenci rynkowi w sekcjach B–E NACE.
Dla zmiennych 250106 (Przychody netto ze sprzedaży w działalności usługowej) i 250107
(Przychody netto ze sprzedaży w działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż
oraz w pośrednictwie): producenci rynkowi w sekcjach B–G NACE

Podziały

Podział według działalności
Podział działalności:
sekcje i działy NACE

Wykorzystanie
W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących
szacunków i wymogi zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek staty
dotyczące jakości
stycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalenda
rzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących
roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.
Termin
danych

przekazania T+18M

Pierwszy okres referen 2022 r. dla NACE wersja 2 dział 47
cyjny
2025 r. dla NACE wersja 2 dział 45
2023 r. dla wszystkich pozostałych działalności
Tabela 25. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca rodzaju obrotów w podziale na przed
siębiorstwa
Zmienne

250110. Przychody netto ze sprzedaży w ramach przeważającej działalności na trzycyfrowym
poziomie klasyfikacji NACE
250111. Przychody netto z tytułu podwykonawstwa
(w odniesieniu do wszystkich zmiennych można zastosować zasadę 1 %, o której mowa
w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” i „liczbie zatrudnio
nych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE)

Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

Dla zmiennej 250110 (Przychody netto ze sprzedaży w ramach przeważającej działalności na
trzycyfrowym poziomie klasyfikacji NACE): producenci rynkowi w sekcjach B–F NACE;
Dla zmiennej 250111 (Przychody netto ze sprzedaży z tytułu podwykonawstwa): producenci
rynkowi w sekcji F NACE
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Podział według działalności
Dla zmiennej 250111 (Przychody netto ze sprzedaży z tytułu podwykonawstwa):
sekcje i działy NACE
Dla zmiennej 250110 (Przychody netto ze sprzedaży w ramach przeważającej działal
ności na trzycyfrowym poziomie klasyfikacji NACE): grupa NACE

W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących
Wykorzystanie
szacunków i wymogi zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek staty
dotyczące jakości
stycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalenda
rzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących
roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.
Termin
danych

przekazania T+18M

Pierwszy okres referen 2021 r. dla zmiennej 250110 (Przychody netto ze sprzedaży w ramach przeważającej dzia
łalności na trzycyfrowym poziomie klasyfikacji NACE);
cyjny
2023 r. dla zmiennej 250111 (Przychody netto ze sprzedaży z tytułu podwykonawstwa)
Tabela 26. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca produkcji przemysłowej
Zmienne

251001. Produkcja sprzedana
251002. Produkcja w ramach podwykonawstwa
251003. Produkcja wytworzona

Jednostka miary

Dla zmiennej 251001 (Produkcja sprzedana): waluta krajowa (w tysiącach) oraz (z wyjątkiem
usług przemysłowych) ilość określona na liście PRODCOM obowiązującej na koniec okresu
referencyjnego.
Dla zmiennej 251002 (Produkcja w ramach podwykonawstwa): (z wyjątkiem usług przemy
słowych) waluta krajowa (w tysiącach) oraz ilość określona na liście PRODCOM obowiązującej
na koniec okresu referencyjnego.
Dla zmiennej 251003 (Produkcja wytworzona): ilość określona na liście PRODCOM obowią
zującej na koniec okresu referencyjnego

Populacja statystyczna

Produkty z listy PRODCOM w działach 05-33 CPA (wyłączenia określono na liście
PRODCOM).
Dla zmiennej 251001 (Produkcja sprzedana), podzbiór pozycji listy PRODCOM odnosi się do
usług przemysłowych.
Zmienne 251002 (Produkcja w ramach podwykonawstwa) i 251003 (Produkcja wytworzo
na), które należy przedstawić dla podzbioru produktów z listy PRODCOM (określonego na
liście PRODCOM).
Można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B do niniejszego rozporzą
dzenia oraz zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opartą na produkcji na poziomie
klasy CPA

Podziały

Podział według produktów
Lista Prodcom obowiązująca na koniec okresu referencyjnego

Wykorzystanie
Wystarczający stopień reprezentatywności wymagany na poziomie klasy CPA.
szacunków i wymogi
dotyczące jakości
Termin
danych

przekazania T+6M

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
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Tabela 27. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca inwestycji przedsiębiorstw w rzeczowe
aktywa trwałe
Zmienne

260102. Inwestycje brutto w grunty
260103. Inwestycje brutto w nabycie istniejących budynków
260104. Inwestycje brutto w budowę i ulepszenie budynków
260105. Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia
(w odniesieniu do wszystkich zmiennych można zastosować zasadę 1 %, o której mowa
w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” i „liczbie zatrudnio
nych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE, z wyjątkiem zmiennej 260105
(Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia))

Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

Dla zmiennej 260105 (Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia): producenci rynkowi
w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96.
Dla zmiennej 260102 (Inwestycje brutto w grunty), 260103 (Inwestycje brutto w nabycie
istniejących budynków) i 260104 (Inwestycje brutto w budowę i ulepszenie budynków):
producenci rynkowi w sekcjach B–G NACE;

Podziały

Podział według działalności:
(można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B)
Dla zmiennej 260105 (Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia) (sekcje B–N i P–R
oraz działy S95 i S96)
— dla sekcji B–J, L–N oraz P–R NACE: sekcje, działy, grupy i klasy NACE;
— dla sekcji K NACE: sekcja, działy, grupy 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 klasy
64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30 NACE;
— dla działów S95 i S96: działy, grupy i klasy NACE;
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia,
dotyczące:
— przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności,
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich,
działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów
eksterytorialnych),
— ICT ogółem,
— wytwarzanie ICT,
— usługi ICT,
— wytwarzanie technologii wysoko zaawansowanych i zaawansowanych (opcjonalnie),
— wytwarzanie technologii wysoko zaawansowanych,
— wytwarzanie technologii zaawansowanych,
— wytwarzanie technologii nisko zaawansowanych i średnio zaawansowanych (opcjo
nalnie),
— wytwarzanie technologii średnio zaawansowanych,
— wytwarzanie technologii nisko zaawansowanych,
— sektor informacyjny,
— usługi komputerowe,
— usługi intensywnie wykorzystujące wiedzę łącznie (opcjonalnie)
— usługi zaawansowanych technologii intensywnie wykorzystujące wiedzę,
— usługi rynkowe oparte na wiedzy,
— usługi finansowe intensywnie wykorzystujące wiedzę,

L 271/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2020

— inne usługi intensywnie wykorzystujące wiedzę (opcjonalnie),
— działalności intensywnie wykorzystujące wiedzę – branże biznesowe,
— działalności intensywnie wykorzystujące wiedzę (opcjonalnie),
— branże turystyczne (łącznie) (opcjonalnie),
— branże turystyczne (głównie turystyka) (opcjonalnie),
— branże turystyczne (częściowo turystyka) (opcjonalnie),
— branże turystyczne – transport (łącznie) (opcjonalnie),
— branże turystyczne – transport lądowy (opcjonalnie),
— branże turystyczne – transport wodny (opcjonalnie),
— branże turystyczne – zakwaterowanie (opcjonalnie),
— branże turystyczne – wyżywienie (łącznie) (opcjonalnie),
— branże turystyczne – wynajem samochodów i innych pojazdów (łącznie) (opcjonal
nie),
Dla zmiennej 260102 (Inwestycje brutto w grunty), 260103 (Inwestycje brutto
w nabycie istniejących budynków i struktur) i 260104 (Inwestycje brutto w budowę
i ulepszenie budynków) (wyłącznie sekcje B–G NACE): sekcje i działy NACE
Wykorzystanie
W przypadku działalności objętych 642, 643 i 653 NACE, które nie mają znaczenia gospo
szacunków i wymogi darczego pod względem wartości dodanej oraz liczby zatrudnionych i osób samozatrudnio
dotyczące jakości
nych, można podać wartość zerową.
W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących
zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek staty
stycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalenda
rzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących
roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.
Termin
danych

przekazania T+18M

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
Tabela 28. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca inwestycji w niematerialne aktywa trwałe
Zmienne

260107. Inwestycje w zakupione oprogramowanie (można zastosować zasadę 1 %, o której
mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” i „liczbie
zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE)

Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

producenci rynkowi w sekcjach B–F NACE;

Podziały

Podział według działalności
sekcje i działy NACE

Wykorzystanie
W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących
szacunków i wymogi zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek staty
dotyczące jakości
stycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalenda
rzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących
roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.
Termin
danych

przekazania T+18M

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
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Tabela 29. Regionalna statystyka gospodarcza dotycząca jednostek lokalnych
Zmienne

310101. Liczba jednostek lokalnych (opcjonalnie dla sekcji K NACE)
320101. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w jednostkach lokalnych
320301. Wynagrodzenia i pensje w jednostkach lokalnych

Jednostka miary

Waluta krajowa dla zmiennej 320301 (Wynagrodzenia i pensje w jednostkach lokalnych);
wartości bezwzględne dla innych zmiennych

Populacja statystyczna

Jednostki lokalne producentów rynkowych w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95
i S96 (opcjonalnie dla sekcji K NACE dla zmiennej 310101 (liczba jednostek lokalnych))

Podziały

Podział według regionów i działalności
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział regionalny:
poziomy 0–2 NUTS (1)
Podział działalności:
sekcje i działy NACE

Wykorzystanie
W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących
szacunków i wymogi zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek staty
dotyczące jakości
stycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalenda
rzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących
roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.
Termin
danych

przekazania T+18M

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
(1) Dane regionalne zgodnie z klasyfikacją NUTS mającą zastosowanie w chwili, gdy wymagane będzie przekazanie danych na
podstawie niniejszego rozporządzenia; korekty danych dotyczących poprzedniego roku referencyjnego powinny wykorzystywać
klasyfikację NUTS obowiązującą w czasie prawnego terminu ich przekazania.

Tabela 30. Regionalna statystyka gospodarcza dotycząca przedsiębiorstw
Zmienne

310102. Liczba przedsiębiorstw aktywnych
310201. Przedsiębiorstwa nowo powstałe
310202. Przedsiębiorstwa zlikwidowane
310203. Przedsiębiorstwa, które przetrwały (tylko przeżycia trzech lat kalendarzowych)
310104. Liczba przedsiębiorstw wysokiego wzrostu
310103. Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika
310204. Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika
310205. Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników
310206. Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika
(tylko w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)
320102. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych
320103. Liczba zatrudnionych
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320201. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w nowo powstałych przedsiębior
stwach
320202. Liczba zatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach
320203. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowa
nych
320204. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych
320205. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które prze
trwały (tylko w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)
320206. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębior
stwach, które przetrwały (tylko w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata
kalendarzowe)
320104. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniają
cych co najmniej jednego pracownika
320105. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego
pracownika
320207. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniają
cych pierwszego pracownika
320208. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika
320209. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie
zatrudniają już żadnych pracowników
320210. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych
pracowników
320211. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które prze
trwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika (tylko w przypadku przedsiębiorstw,
które przetrwały trzy lata kalendarzowe)
320212. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębior
stwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika (tylko w przypadku
przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)
Jednostka miary

Wartości bezwzględne

Populacja statystyczna

Producenci rynkowi w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96

Podziały

1. Podział według regionów i działalności
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział regionalny: poziomy 0–3 NUTS
Podział działalności:
— dane zagregowane sekcji NACE:
— B+C+D+E, K+L, M+N, P+Q, R+S95+S96
— sekcje NACE:
— F, G, H, I, J
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia:
— przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności,
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich,
działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów
eksterytorialnych)
2. Podział według regionów i klasy wielkości liczby zatrudnionych
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział regionalny: poziomy 0–3 NUTS
Podział według klasy liczby zatrudnionych: ogółem, 0 zatrudnionych, 1–9 zatrudnionych, 10 i więcej
zatrudnionych,
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(klasa wielkości 0 nie dla dotyczy zmiennych 310103 (Liczba przedsiębiorstw zatrudniających
co najmniej jednego pracownika), 310204 (Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracow
nika), 310205 (Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników), 310206
(Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika (tylko
w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)), 320104 (Liczba
zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej
jednego pracownika, 320105 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co
najmniej jednego pracownika), 320207 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych
w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika), 320208 (Liczba zatrudnionych
w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika), 320209 (Liczba zatrudnionych
i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracow
ników), 320210 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już
żadnych pracowników), 320211 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przed
siębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika (tylko w przy
padku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)) oraz 320212 (Liczba zatrud
nionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które prze
trwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika (tylko w przypadku przedsiębiorstw,
które przetrwały trzy lata kalendarzowe))
Termin
danych

przekazania Wstępne dane: dla zmiennych 310202 (Przedsiębiorstwa zlikwidowane), 310205 (Przedsię
biorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników), 320203 (Liczba zatrudnionych
i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych), 320204 (Liczba zatrud
nionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych), 320209 (Liczba zatrudnionych i osób samo
zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników) oraz
320210 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych
pracowników): T+22M;
Dane końcowe i zatwierdzone: T+22M, z wyjątkiem zmiennych 310202 (Przedsiębiorstwa
zlikwidowane), 310205 (Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników),
320203 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowa
nych), 320204 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych), 320209 (Liczba
zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już
żadnych pracowników) oraz 320210 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie
zatrudniają już żadnych pracowników): T+34M

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
Tabela 31. Regionalna statystyka gospodarcza dotycząca wydatków na działalność badawczą i rozwojową
Zmienne

330101. Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową

Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

Wszystkie jednostki prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju sklasyfikowane
w sekcjach A–U NACE

Podziały

Podział według regionów i sektorów działalności
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział regionalny:
poziomy 1 i 2 NUTS
Podział według sektora działalności:
— ogółem we wszystkich wymienionych poniżej sektorach
— sektor przedsiębiorstw
— sektor szkolnictwa wyższego
— sektor rządowy
— sektor niekomercyjnych podmiotów prywatnych

Termin
danych

przekazania Wszystkie podziały:
dane końcowe i zatwierdzone w T+18M za każdy nieparzysty rok

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
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Tabela 32. Regionalna statystyka gospodarcza dotycząca zatrudnienia w sektorze badań i rozwoju
Zmienne

330201. Personel w działalności badawczej i rozwojowej
330202. Naukowcy

Jednostka miary

Wartości bezwzględne

Populacja statystyczna

Wszystkie jednostki prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju sklasyfikowane
w sekcjach A–U NACE

Podziały

1. Podział według regionów i sektorów działalności
Dane, które należy przedstawić według stanu osobowego i w ekwiwalentach pełnego
czasu pracy
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział regionalny:
poziomy 1 i 2 NUTS
Podział według sektora działalności:
— ogółem we wszystkich wymienionych poniżej sektorach
— sektor przedsiębiorstw
— sektor szkolnictwa wyższego
— sektor rządowy
— sektor niekomercyjnych podmiotów prywatnych
2. Podział według regionów, sektorów działalności i płci (opcjonalnie)
Dla zmiennej 330201 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej) – dane należy
przedstawić według stanu osobowego. Dla zmiennej 330202 (Naukowcy) – dane należy
przedstawić według stanu osobowego i w ekwiwalentach pełnego czasu pracy.
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział regionalny:
poziomy 1 i 2 NUTS
Podział według sektora działalności:
taki sam jak w podziale 1
Podział według płci:
— ogółem,
— kobiety

Termin
danych

przekazania Wszystkie podziały:
dane końcowe i zatwierdzone w T+18M za każdy nieparzysty rok

Pierwszy okres referen 2021
cyjny
Tabela 33. Statystyka dotycząca działalności międzynarodowej – kontrola przedsiębiorstw zagranicznych
prowadzona przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego
Zmienne

410101. Liczba przedsiębiorstw zagranicznych ostatecznie kontrolowanych przez jednostki
instytucjonalne kraju sprawozdającego
420101. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zagranicz
nych ostatecznie kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego
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420201. Koszty świadczeń pracowniczych w przedsiębiorstwach zagranicznych ostatecznie
kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego (można zastosować
zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze
sprzedaży” lub „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na odpowiednim poziomie
danych zagregowanych A*38 NACE dla sekcji B–N i P–S NACE)
430101. Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe przedsiębiorstw zagranicznych osta
tecznie kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego (można zasto
sować zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto
ze sprzedaży” lub „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na odpowiednim
poziomie danych zagregowanych A*38 NACE dla sekcji B–N i P–S NACE)
440101. Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw zagranicznych ostatecznie kontrolo
wanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego
Jednostka miary

Dla zmiennych 410101 (Liczba przedsiębiorstw zagranicznych ostatecznie kontrolowanych
przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego) i 420101 (Liczba zatrudnionych
i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zagranicznych ostatecznie kontrolowanych
przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego): wartość bezwzględna;
Waluta krajowa (w tysiącach) dla innych zmiennych

Populacja statystyczna

Dla wszystkich zmiennych: producenci rynkowi w sekcjach B–N i P–S NACE za granicą
(powinny do nich należeć zagraniczne podmioty zależne wszystkich ostatecznych kontrolują
cych jednostek instytucjonalnych kraju sprawozdającego)

Podziały

Dostarczane będą szczegółowe dane według kraju, w którym przedsiębiorstwo jest rezyden
tem, oraz według działalności tego przedsiębiorstwa za granicą.
1. Podział według działalności i podział geograficzny
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział działalności:
— sekcje NACE;
— dane zagregowane w działach NACE:
— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30,
C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75,
N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88,
— działy NACE:
— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86
— specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia
— przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności,
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności gospodarstw domowych
jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych),
— usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpie
czenia społecznego, działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz
organizacji i organów eksterytorialnych),
Podział geograficzny:
Poziom Geo 2, jak określono w akcie wykonawczym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) rozporzą
dzenia (UE) 2019/2152
2. Podział geograficzny
Poziom Geo 3, jak określono w akcie wykonawczym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) rozporzą
dzenia (UE) 2019/2152

Wykorzystanie
W przypadku działu K64 wartość zmiennej 440101 (Przychody netto ze sprzedaży) może być
szacunków i wymogi zbliżona do wartości produkcji określonej w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.
dotyczące jakości
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W przypadku działalności objętych 642, 643 i 653 NACE, zawartych w danych, które są
ekonomicznie nieistotne pod względem wartości dodanej oraz liczby zatrudnionych i osób
samozatrudnionych, można przyjąć wartości zerowe dla zmiennych 410101 (Liczba przedsię
biorstw zagranicznych ostatecznie kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne kraju spra
wozdającego) i 420101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębior
stwach zagranicznych ostatecznie kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne kraju spra
wozdającego).
Komisja (Eurostat) i państwa członkowskie mogą uzgodnić dodatkowe szacunki dotyczące
działalności w sekcji K NACE, biorąc pod uwagę warunki danego państwa.
W przypadku gdy nie można ponownie obliczyć danych dotyczących roku budżetowego
w celu uwzględnienia roku kalendarzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą
być podane w przybliżeniu na podstawie danych dotyczących roku budżetowego.
Termin
danych

przekazania T+20M

Pierwszy okres referen 2021
cyjny

Tabela 34. Statystyka dotycząca działalności międzynarodowej - wewnątrzunijny handel towarami – dane
szczegółowe
Zmienne

450101a. Wartość statystyczna wewnątrzunijnego wywozu towarów – dane szczegółowe
450101b. Ilość wewnątrzunijnego wywozu towarów – dane szczegółowe
450102a. Wartość statystyczna wewnątrzunijnego przywozu towarów – dane szczegółowe
450102b. Ilość wewnątrzunijnego przywozu towarów – dane szczegółowe

Jednostka miary

Wartości statystyczne: wartości w walucie krajowej (jednostki)
Ilość:
— Masa netto (kg)
— Ilość w uzupełniających jednostkach miary: zgodnie z Nomenklaturą scaloną obowiązu
jącą w okresie referencyjnym(odpowiednia jednostka miary).

Populacja statystyczna

Wywóz lub przywóz towarów ogółem

Podziały

Dane, które należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów;
dodatkowo połączone z podziałem według środka transportu na granicy (opcjonalnie)
Podział według towaru
Podział według 8-cyfrowego poziomu Nomenklatury scalonej, z wyjątkiem
1) towarów dostarczanych na statki i statki powietrzne, o których mowa w załączniku V
sekcja 22 pkt 1 lit. a), oraz towarów dostarczanych do instalacji morskich, o których
mowa w załączniku V sekcja 23 pkt 1 lit. b), dzielących się na:
a) towary wymienione w działach 1–24 Nomenklatury scalonej obowiązującej w okresie
referencyjnym,
b) towary wymienione w dziale 27 Nomenklatury scalonej obowiązującej w okresie refe
rencyjnym,
c) towary sklasyfikowane gdzie indziej.
2) części do pojazdów silnikowych i statków powietrznych, o których mowa w załączniku V
sekcja 31 pkt 4, oraz części składowych kompletnych zakładów przemysłowych, o których
mowa w załączniku V sekcja 31 pkt 5, w podziale według Nomenklatury scalonej na
poziomie działu.
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Podział według partnerskiego państwa członkowskiego i kraju pochodzenia
W przypadku wywozu:
państwo członkowskie przeznaczenia i kraj pochodzenia
W przypadku przywozu:
państwo członkowskie wysyłki; kraj pochodzenia (opcjonalnie)
Dane dotyczące partnerskich państw członkowskich i kraju pochodzenia są kodowane
zgodnie z nazewnictwem państw i terytoriów na potrzeby europejskiej statystyki dotyczącej
międzynarodowego handlu towarami.
Podział według rodzaju transakcji
Dane dotyczące rodzaju transakcji dostarcza się zgodnie z podziałem w tabeli 1 w części C
niniejszego załącznika.
Państwa członkowskie stosują kody z kolumny A lub kombinację numerów kodów
z kolumny A i ich podział z kolumny B.
Podział według środka transportu na granicy (opcjonalnie)
Jeżeli dostarcza się dane dotyczące środka transportu, odbywa się to zgodnie z podziałem
w tabeli 2 w części C niniejszego załącznika.
1. Dla każdego miesięcznego okresu referencyjnego państwa członkowskie zestawiają staty
Wykorzystanie
szacunków i wymogi
styki, które obejmują całkowity wewnątrzunijny wywóz i przywóz towarów, w razie
dotyczące jakości
potrzeby wykorzystując dane szacunkowe. Szacunki oznacza się i przekazuje Eurostatowi
co najmniej z podziałem na partnerskie państwa członkowskie i kod towaru na poziomie
działu Nomenklatury scalonej obowiązującej w okresie referencyjnym
2. Nie naruszając przepisów art. 10 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie
przekazują Komisji (Eurostatowi) dane zgłoszone jako poufne, tak aby można je było
opublikować przynajmniej na poziomie działu Nomenklatury scalonej w podziale na
towary, pod warunkiem zapewnienia poufności.
3. W przypadku informacji objętych tajemnicą wojskową, zgodnie z definicjami obowiązu
jącymi w państwach członkowskich, państwa członkowskie mogą dostarczyć mniej szcze
gółowych informacji niż wskazano w niniejszej tabeli. Wymaganym minimum jest jednak
przekazywanie do Komisji (Eurostatu) danych na temat łącznej miesięcznej wartości staty
stycznej wywozu i przywozu.
Termin
danych

przekazania T+70D
Jeżeli miesięczne dane przekazane do Komisji (Eurostatu) podlegają korektom, państwa człon
kowskie przekazują dane skorygowane nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu,
w którym udostępnione zostały zmienione dane.

Pierwszy okres referen Styczeń 2022 r.
cyjny
Tabela 35. Statystyka dotycząca działalności międzynarodowej - pozaunijny przywóz i wywóz towarów – dane
szczegółowe
Zmienne

450201a. Wartość statystyczna wywozu towarów poza Unię – dane szczegółowe
450201b. Ilość wywozu towarów poza Unię – dane szczegółowe
450202 a. Wartość statystyczna przywozu towarów spoza Unii – dane szczegółowe
450202b. Ilość przywozu towarów spoza Unii – dane szczegółowe

Jednostka miary

Wartości statystyczne: wartości w walucie krajowej (jednostki)
Ilość:
— Masa netto (kg)
— Ilość w uzupełniających jednostkach miary: zgodnie z Nomenklaturą scaloną obowiązu
jącą w okresie referencyjnym(odpowiednia jednostka miary).
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Populacja statystyczna

Wywóz lub przywóz towarów ogółem

Podziały

Dane, które należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział według towaru
W przypadku wywozu: podział według 8-cyfrowego poziomu Nomenklatury scalonej,
z wyjątkiem:
1) towarów dostarczanych na statki i statki powietrzne, o których mowa w załączniku V
sekcja 22 pkt 1 lit. a), oraz towarów dostarczanych do instalacji morskich, o których
mowa w załączniku V sekcja 23 pkt 1 lit. b), dzielących się na:
a) towary wymienione w działach 1–24 Nomenklatury scalonej obowiązującej w okresie
referencyjnym,
b) towary wymienione w dziale 27 Nomenklatury scalonej obowiązującej w okresie refe
rencyjnym,
c) towary sklasyfikowane gdzie indziej.
2) części składowych kompletnych zakładów przemysłowych, o których mowa w załączniku
V sekcja 31 pkt 5, w podziale według Nomenklatury scalonej na poziomie działu.
W przypadku przywozu: podział według podpozycji Taric (poziom 10-cyfrowy), z wyjątkiem
1) szczególnych towarów lub przepływów, o których mowa w rozdziale III załącznika V.
Z wyjątkiem towarów, o których mowa w sekcji 23 pkt 2 lit. a) ppkt (ii) i w sekcji 23
pkt 1 lit. b), te szczególne towary lub przepływy można podzielić według 8-cyfrowego
poziomu Nomenklatury scalonej;
2) towarów dostarczanych do instalacji morskich, o których mowa w załączniku V sekcja 23
pkt 1 lit. b), dzielących się na:
a) towary wymienione w działach 1–24 Nomenklatury scalonej obowiązującej w okresie
referencyjnym,
b) towary wymienione w dziale 27 Nomenklatury scalonej obowiązującej w okresie refe
rencyjnym,
c) towary sklasyfikowane gdzie indziej.
Bez uszczerbku dla rozpowszechniania danych na szczeblu krajowym Komisja (Eurostat) nie
rozpowszechnia szczegółowych statystyk w podziale według podpozycji Taric, jeżeli ich
ujawnienie naruszałoby ochronę interesów publicznych pod względem polityki handlowej
i rolnej Unii.
Podział według państwa członkowskiego zakładanego przeznaczenia i państwa członkowskiego rzeczy
wistego wywozu; państwo członkowskiego, w którym zostało złożone zgłoszenie celne
W przypadku wywozu:
— państwo członkowskie rzeczywistego wywozu
— państwo członkowskiego, w którym zostało złożone zgłoszenie celne
W przypadku przywozu:
— państwo członkowskie zakładanego przeznaczenia
— państwo członkowskiego, w którym zostało złożone zgłoszenie celne
Podział ten nie ma zastosowania do określonych towarów lub przepływów, o których mowa
w rozdziale III załącznika V, jeżeli wykorzystywane jest inne źródło danych niż zgłoszenia
celne.
Dane dotyczące państw członkowskich wywozu i przywozu są kodowane zgodnie z nazew
nictwem państw i terytoriów na potrzeby europejskiej statystyki dotyczącej międzynarodo
wego handlu towarami.
Podział według krajów partnerskich
W przypadku wywozu: ostatni znany kraj przeznaczenia
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W przypadku przywozu: kraj wysyłki i kraj pochodzenia
Dane dotyczące kraju partnerskiego są kodowane zgodnie z nazewnictwem państw i teryto
riów na potrzeby europejskiej statystyki dotyczącej międzynarodowego handlu towarami.
Podział według rodzaju transakcji
Dane dotyczące rodzaju transakcji dostarcza się zgodnie z podziałem w tabeli 1 w części C
niniejszego załącznika.
Państwa członkowskie stosują kody z kolumny A lub kombinację numerów kodów
z kolumny A i ich podział z kolumny B.
Podział według procedury statystycznej
— Zwykły wywóz lub przywóz
— Wywóz lub przywóz objęty procedurą celną uszlachetniania czynnego
— Wywóz lub przywóz objęty procedurą celną uszlachetniania biernego
— Wywóz lub przywóz niezarejestrowany ze zgłoszeń celnych
Podział według preferencyjnego traktowania przywozu (wyłącznie dla zmiennych 450202a/b)
Podział ten nie ma zastosowania do szczególnych towarów lub przepływów, o których mowa
w rozdziale III załącznika V, jeżeli wykorzystywane są inne źródła danych niż zgłoszenia
celne.
Środki taryfowe wskazane przez kod preferencyjny zgodnie z klasyfikacją ustanowioną
w unijnym kodeksie celnym.
Bez uszczerbku dla rozpowszechniania danych na szczeblu krajowym Komisja (Eurostat) nie
rozpowszechnia szczegółowych statystyk w podziale według preferencyjnego traktowania
przywozu, jeżeli ich ujawnienie naruszałoby ochronę interesów publicznych pod względem
polityki handlowej i rolnej Unii.
Podział według środka transportu
— Środek transportu na granicy
— Środek transportu wewnętrznego
— Kontener
Podział ten nie ma zastosowania do szczególnych towarów lub przepływów, o których mowa
w rozdziale III załącznika V, jeżeli wykorzystywane są inne źródła danych niż zgłoszenia
celne.
Dane dotyczące środka transportu dostarcza się zgodnie z podziałem w tabeli 2 w części C
niniejszego załącznika.
Wykorzystanie
1. Dla każdego miesięcznego okresu referencyjnego państwa członkowskie zestawiają staty
szacunków i wymogi
styki, które obejmują całkowity pozaunijny handel towarami, w razie potrzeby wykorzys
dotyczące jakości
tując dane szacunkowe. Szacunki oznacza się i przekazuje Eurostatowi co najmniej
z podziałem na kraje partnerskie i kod towaru na poziomie działu Nomenklatury scalonej
obowiązującej w okresie referencyjnym dla handlu pozaunijnego.
2. Nie naruszając przepisów art. 10 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie
przekazują Komisji (Eurostatowi) dane zgłoszone jako poufne, tak aby można je było
opublikować przynajmniej na poziomie działu Nomenklatury scalonej w podziale na
towary, pod warunkiem zapewnienia poufności.
3. W przypadku informacji objętych tajemnicą wojskową, zgodnie z definicjami obowiązu
jącymi w państwach członkowskich, państwa członkowskie mogą dostarczyć mniej szcze
gółowych informacji niż wskazano w niniejszej tabeli. Wymaganym minimum jest jednak
przekazywanie do Komisji (Eurostatu) danych na temat łącznej miesięcznej wartości staty
stycznej wywozu i przywozu.
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przekazania T+40D
Jeżeli miesięczne dane przekazane do Komisji (Eurostatu) podlegają korektom, państwa człon
kowskie przekazują dane skorygowane nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu,
w którym udostępnione zostały zmienione dane.

Pierwszy okres referen Styczeń 2022 r.
cyjny
Tabela 36. Statystyka dotycząca działalności międzynarodowej – wywóz i przywóz towarów – dane zagrego
wane
450103. Wartość statystyczna wywozu towarów – dane zagregowane

Zmienne

450104. Wartość statystyczna przywozu towarów – dane zagregowane
Jednostka miary

Wartości w walucie krajowej (jednostki)

Populacja statystyczna

Wywóz lub przywóz towarów ogółem

Podziały

Dane, które należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział geograficzny:
— Dla wszystkich państw członkowskich:
— wewnątrz Unii
— poza Unią
— Ponadto dla państw członkowskich należących do strefy euro:
— wewnątrz strefy euro
— poza strefą euro
Podział według towaru:
— ogółem
— ponadto: sekcje 0–9 Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC) obowią
zujące w okresie referencyjnym – obowiązkowe wyłącznie w przypadku stref partner
skich spoza Unii i spoza strefy euro

Termin
danych

przekazania T+40D

Pierwszy okres referen Styczeń 2022 r.
cyjny
Tabela 37. Statystyka dotycząca działalności międzynarodowej – wywóz towarów poza Unię i przywóz
towarów spoza Unii według waluty fakturowania
Zmienne

450203. Wartość statystyczna wywozu towarów poza Unię według waluty fakturowania
450204. Wartość statystyczna przywozu towarów spoza Unii według waluty fakturowania

Jednostka miary

Wartości w walucie krajowej (jednostki)

Populacja statystyczna

Wywóz poza Unię lub przywóz spoza Unii ogółem

Podziały

Dane, które należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów
Podział na towary:
zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Handlu (SITC) obowiązującą w okresie
referencyjnym:
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— ogółem,
— sekcje 0–8
— dział 33
Podział na waluty fakturowania:
Jeżeli wykorzystywane są źródła danych inne niż zgłoszenia celne, podział na waluty faktu
rowania powinien być następujący:
— euro
— waluta krajowa (wyłącznie dla państw członkowskich nienależących do strefy euro)
— inne waluty krajowe państw członkowskich spoza strefy euro [z wyłączeniem funta
szterlinga]
— funt szterling
— dolar amerykański
— inne
Jeżeli jako źródło danych wykorzystywane są zgłoszenia celne, podział na waluty fakturowania
powinien być następujący:
— euro
— waluta krajowa (wyłącznie dla państw członkowskich nienależących do strefy euro)
— inne waluty krajowe państw członkowskich spoza strefy euro [z wyłączeniem funta
szterlinga]
— funt szterling
— dolar amerykański
— real brazylijski
— dolar kanadyjski
— frank szwajcarski
— chiński yuan renminbi
— rupia indyjska
— jen japoński
— won południowokoreański
— peso meksykańskie
— korona norweska
— rubel rosyjski
— dolar singapurski
— lira turecka
— inne
Termin
danych

przekazania T+3M

Pierwszy okres referen 2022
cyjny
Tabela 38. Statystyka dotycząca działalności międzynarodowej – międzynarodowe świadczenie usług według
sposobu świadczenia usługi – dane roczne
Zmienne

460101. Import i nabywanie usług
460201. Eksport i świadczenie usług
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Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

Całkowite międzynarodowe świadczenie usług według wszystkich czterech sposobów świad
czenia usług

Podziały

1. Międzynarodowe świadczenie usług według sposobu świadczenia usług i podziału geogra
ficznego
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział na sposoby świadczenia usług:
— całkowite międzynarodowe świadczenie usług (sposoby 1, 2, 3 i 4 łącznie)
— sposób 1 („transakcje transgraniczne”),
— sposób 2 („zużycie za granicą”),
— sposób 3 („obecność handlowa”), oraz
— sposób 4 („obecność osób fizycznych”)
jak określono w załączniku VI sekcja 2.
Podział na produkty:
— całkowite międzynarodowe świadczenie usług
Podział geograficzny: (można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B):
poziom Geo 5, jak określono w akcie wykonawczym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) rozporzą
dzenia (UE) 2019/2152.
2. Międzynarodowe świadczenie usług według sposobu uświadczenia usług, rodzaju produktu
oraz podziału geograficznego (można zastosować oznaczenie CETO lub zasadę 1 % na
poziomie całkowitego wolumenu obrotu (import + eksport usług), jak określono w załączniku
III.B i A.1)
Przy zastosowaniu zasady 1 % nie zgłasza się podziału 2 (w tym przypadku zgłasza się tylko
podział 1).
Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:
Podział na sposoby świadczenia usług:
Taki sam podział na sposoby świadczenia usług jak w podziale 1.
Podział na produkty:
— Całkowite międzynarodowe świadczenie usług
— główne komponenty EBOPS 2010, jak określono w załączniku VI sekcja 2 tabela 1
— grupowanie uzupełniające EBOPS 2010, jak określono w załączniku VI sekcja 2
tabela 1
Podział geograficzny:
poziom Geo 5, jak określono w akcie wykonawczym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) rozporzą
dzenia (UE) 2019/2152.
3. Międzynarodowa świadczenie usług według sposobu świadczenia usług, szczegółowego
podziału na rodzaje produktów oraz podziału geograficznego (można zastosować oznaczenie
CETO lub zasadę 1 % na poziomie całkowitego wolumenu obrotu (import + eksport usług),
jak określono w załączniku III.B i A.1)
Przy zastosowaniu zasady 1 % nie zgłasza się podziału 3 (w tym przypadku zgłasza się tylko
podział 1).
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Podział na sposoby świadczenia usług:
Taki sam podział na sposoby świadczenia usług jak w podziale 1.
Podział na produkty:
— Całkowite międzynarodowe świadczenie usług
— główne komponenty EBOPS 2010, jak określono w załączniku VI sekcja 2 tabela 1
— grupowanie uzupełniające EBOPS 2010, jak określono w załączniku VI sekcja 2
tabela 1
— szczegółowe komponenty EBOPS 2010, jak określono w załączniku VI sekcja 2
tabela 1
Podział geograficzny:
poziom Geo 5, jak określono w akcie wykonawczym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) rozporzą
dzenia (UE) 2019/2152.
Termin
danych

przekazania Dla podziałów obejmujących sposoby 1, 2 i 4: T+10M
Dla podziałów obejmujących sposób 3 oraz „Całkowite międzynarodowe świadczenie usług
(sposoby 1, 2, 3 i 4 łącznie)”: T+22M

Wykorzystanie
Należy stosować metody i szacunki zalecane w pierwszej i drugiej edycji wytycznych dla
szacunków i wymogi opracowujących dotyczących sposobów świadczenia usług, jak opisano w załączniku VI sekcja
dotyczące jakości
1. Kraje mogą stosować także wszelkie inne równoważne metody lub szacunki zgodnie
z zasadami MSITS 2010 oraz z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/2152.
Jeżeli nie ma możliwości zastosowania zalecanej metody, zawsze można w zamian zasto
sować analogiczną ogólną metodę szacunkową.
We wszystkich przypadkach stosowane metody powinny być wyraźnie opisane w metada
nych.
Pierwszy okres referen W przypadku podziału 1: Y+2 lata, gdzie Y to rok publikacji pierwszej edycji wytycznych dla
cyjny
opracowujących dotyczących sposobów świadczenia usług, o których mowa w załączniku VI
sekcja 1.
W przypadku podziału 2: Z+2 lata, gdzie Z to rok publikacji drugiej edycji wytycznych dla
opracowujących dotyczących sposobów świadczenia usług, o których mowa w załączniku VI
sekcja 1.
W przypadku podziału 3: Z+4 lata, gdzie Z to rok publikacji drugiej edycji wytycznych dla
opracowujących dotyczących sposobów świadczenia usług, o których mowa w załączniku VI
sekcja 1.
Część C. Klasyfikacje
Tabela 1. Podział charakteru transakcji
A.

1.

2.

B.

Transakcje obejmujące rzeczywistą zmianę włas 1.
ności z rekompensatą finansową

Bezwarunkowa sprzedaż/kupno z wyłączeniem
handlu bezpośredniego z prywatnymi konsumen
tami/przez prywatnych konsumentów

2.

Handel bezpośredni z prywatnymi konsumenta
mi/przez prywatnych konsumentów (w tym
sprzedaż na odległość)

Zwroty towarów i
wymiana towarów 1.
nieodpłatnie po zarejestrowaniu pierwszej trans
2.
akcji
3.

Zwrot towarów
Wymiana zwróconych towarów
Wymiana (np. w ramach gwarancji) towarów,
które nie zostały zwrócone
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B.

Transakcje obejmujące zamierzoną zmianę włas 1.
ności lub zmianę własności bez rekompensaty
finansowej
2.

Przemieszczenia do/z magazynu (z wyłączeniem
konsygnowania i wysyłki towaru)
Dostawy z zamiarem sprzedaży po zatwierdzeniu
lub wypróbowaniu (w tym konsygnowanie
i wysyłka towaru)

3.

Leasing finansowy

4.

Transakcje obejmujące przeniesienie własności bez
rekompensaty finansowej

Transakcje w celu przetwarzania w ramach 1.
umowy (nieobejmujące zmiany własności)

Towary, które mają wrócić do początkowego
państwa członkowskiego/kraju wywozu

2.

Towary, które nie mają wrócić do początkowego
państwa członkowskiego/kraju wywozu

Transakcje po przetwarzaniu w ramach umowy 1.
(nieobejmujące zmiany własności)

Towary powracające do początkowego państwa
członkowskiego/kraju wywozu

2.

Towary niepowracające do początkowego państwa
członkowskiego/kraju wywozu

6.

Szczególne transakcje kodowane na potrzeby
krajowe

7.

Transakcje majce na celu odprawę celną/po 1.
odprawie celnej (nieobejmujące zmiany własno
ści, związane z towarami w quasi-przywozie
lub wywozie)
2.

Dopuszczenie towarów do obrotu w państwie
członkowskim z późniejszym wywozem do
innego państwa członkowskiego

4.

5.

8.

Transakcje, z którymi związana jest dostawa
materiałów budowlanych i wyposażenia tech
nicznego w ramach umowy budowlanej o gene
ralne wykonawstwo lub w zakresie inżynierii
lądowej, dla których nie jest wymagane osobne
fakturowanie towarów, natomiast wystawiana jest
faktura za całą dostawę objętą umową.

9.

Inne rodzaje transakcji, których nie można skla 1.
syfikować pod innymi kodami
9.

Transport towarów z jednego państwa członkow
skiego do innego w celu objęcia ich procedurą
wywozu

Wynajem, wypożyczenie i
dłuższy niż 24 miesiące
Inne

Tabela 2. Podział środków transportu
Środek transportu na granicy; środek transportu wewnętrznego

Transport morski
Transport kolejowy
Transport drogowy
Transport lotniczy
Przesyłki pocztowe
Stałe instalacje przesyłowe

leasing operacyjny
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Środek transportu na granicy; środek transportu wewnętrznego

Żegluga śródlądowa
Własny napęd
Kontener

Towary nie są transportowane w kontenerach w momencie przekraczania granicy terytorium statystycznego Unii
Europejskiej.
Towary są transportowane w kontenerach w momencie przekraczania granicy terytorium statystycznego Unii Europej
skiej.
Tabela 3. Podział procedur statystycznych
Procedura statystyczna

Normalny przywóz lub wywóz
Przywóz lub wywóz objęty procedurą celną uszlachetniania czynnego
Przywóz lub wywóz objęty procedurą celną uszlachetniania biernego
Przywóz lub wywóz niezarejestrowany ze zgłoszeń celnych
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ZAŁĄCZNIK II

Główne Grupy Przemysłowe i specjalne dane zagregowane
Główne Grupy Przemysłowe i specjalne dane zagregowane ujęte w podziale działalności w tabelach zawartych w części B
załącznika I do niniejszego rozporządzenia należy obliczać, jak wskazano poniżej.
A.

Główne Grupy Przemysłowe

1.

Definicja Głównych Grup Przemysłowych

Przydział pozycji grup i działów NACE do Głównych Grup Przemysłowych jak określono w poniższej tabeli.
Dla zmiennych 130101, 130102 i 130103 przydział grup CPA do szacunków Głównych Grup Przemysłowych można
ustalić na podstawie przydziału grup NACE.
PRZYDZIAŁ POZYCJI NACE DO KATEGORII ŁĄCZNEJ KLASYFIKACJI
Opis NACE

Klasyfikacja łączna

07 Kopalnictwo rud metali

Dobra zaopatrzeniowe

08 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Dobra zaopatrzeniowe

09 Pomocnicza działalność usługowa w zakresie górnictwa Dobra zaopatrzeniowe
10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi Dobra zaopatrzeniowe
i produktów skrobiowych
10.9 Produkcja gotowych pasz dla zwierząt

Dobra zaopatrzeniowe

13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

Dobra zaopatrzeniowe

13.2 Produkcja tkanin

Dobra zaopatrzeniowe

13.3 Wykańczanie materiałów włókienniczych

Dobra zaopatrzeniowe

16 Produkcja drewna i wyrobów z drewna i korka, Dobra zaopatrzeniowe
z wyłączeniem mebli; produkcja artykułów ze słomy
i materiałów używanych do wyplatania
17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru

Dobra zaopatrzeniowe

20.1 Produkcja chemikaliów podstawowych, nawozów Dobra zaopatrzeniowe
i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku
syntetycznego w postaci surowej
20.2 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agro Dobra zaopatrzeniowe
chemicznych
20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych substancji Dobra zaopatrzeniowe
powłokowych, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

Dobra zaopatrzeniowe

20.6 Produkcja włókien chemicznych

Dobra zaopatrzeniowe

22 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucz Dobra zaopatrzeniowe
nych
23 Produkcja wyrobów z
surowców niemetalicznych

pozostałych mineralnych Dobra zaopatrzeniowe
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24 Produkcja metali
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Klasyfikacja łączna

Dobra zaopatrzeniowe

25.5 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; Dobra zaopatrzeniowe
metalurgia proszków
25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Dobra zaopatrzeniowe
obróbka skrawaniem
25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi Dobra zaopatrzeniowe
i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
25.9 Produkcja pozostałych metalowych wyrobów goto Dobra zaopatrzeniowe
wych
26.1 Produkcja elementów i układów elektronicznych

Dobra zaopatrzeniowe

26.8 Produkcja nośników magnetycznych i optycznych

Dobra zaopatrzeniowe

27.1 Produkcja silników elektrycznych, generatorów, trans Dobra zaopatrzeniowe
formatorów i aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej
27.2 Produkcja baterii i akumulatorów

Dobra zaopatrzeniowe

27.3 Produkcja izolowanych drutów i przewodów

Dobra zaopatrzeniowe

27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Dobra zaopatrzeniowe

27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Dobra zaopatrzeniowe

05 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego

Energia

06 Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego

Energia

19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafi Energia
nacji ropy naftowej
35 Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę i klima Energia
tyzację
36 Odprowadzanie, oczyszczanie i zaopatrywanie w wodę Energia
25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

Dobra inwestycyjne

25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalo Dobra inwestycyjne
wych
25.3 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do Dobra inwestycyjne
centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.4 Produkcja broni i amunicji

Dobra inwestycyjne

26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Dobra inwestycyjne

26.3 Produkcja sprzętu komunikacyjnego

Dobra inwestycyjne

26.5 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, Dobra inwestycyjne
kontrolnych, badawczych i nawigacyjnych; zegarków
i zegarów
26.6 Produkcja urządzeń do napromieniowania, sprzętu Dobra inwestycyjne
elektromedycznego i elektroterapeutycznego
28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasy Dobra inwestycyjne
fikowana
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Klasyfikacja łączna

29 Produkcja pojazdów silnikowych, przyczep i naczep

Dobra inwestycyjne

30.1 Produkcja statków i łodzi

Dobra inwestycyjne

30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru kolejo Dobra inwestycyjne
wego
30.3 Produkcja samolotów i
i podobnych maszyn

statków kosmicznych Dobra inwestycyjne

30.4 Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

Dobra inwestycyjne

32.5 Produkcja instrumentów i materiałów medycznych Dobra inwestycyjne
i dentystycznych
33 Naprawa i instalacja maszyn i urządzeń

Dobra inwestycyjne

26.4 Produkcja elektroniki konsumenckiej

Wyroby konsumpcyjne trwałego użytku

26.7 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu foto Wyroby konsumpcyjne trwałego użytku
graficznego
27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

Wyroby konsumpcyjne trwałego użytku

30.9 Produkcja środków transportu, gdzie indziej nieskla Wyroby konsumpcyjne trwałego użytku
syfikowana
31 Produkcja mebli

Wyroby konsumpcyjne trwałego użytku

32.1 Produkcja artykułów jubilerskich, biżuterii i podob Wyroby konsumpcyjne trwałego użytku
nych artykułów
32.2 Produkcja instrumentów muzycznych

Wyroby konsumpcyjne trwałego użytku

10.1 Produkcja i konserwowanie mięsa i produktów mięs Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku
nych
10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku
i mięczaków
10.3 Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw

Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku

10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku
i zwierzęcego
10.5 Produkcja artykułów mleczarskich

Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku

10.7 Produkcja produktów piekarniczych i mącznych

Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku

10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku

11 Produkcja napojów

Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku

12 Produkcja wyrobów tytoniowych

Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku

13.9 Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych

Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku

14 Produkcja odzieży

Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku

15 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku
wyprawionych
18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informa Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku
cji
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Klasyfikacja łączna

20.4 Produkcja mydeł i detergentów, środków myjących Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku
i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
21 Produkcja podstawowych wyrobów i
farmaceutycznych

preparatów Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku

32.3 Produkcja sprzętu sportowego

Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku

32.4 Produkcja gier i zabawek

Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku

32.9 Produkcja gdzie indziej niesklasyfikowana

Wyroby konsumpcyjne nietrwałego użytku

2.

Brak dostępnych danych na temat poziomu grupy NACE

Państwa członkowskie, które nie prowadzą obliczeń danych statystycznych objętych rozporządzeniem (UE) 2019/2152
na poziomie szczegółowości grup NACE, mogą obliczać krajowe wagi dla grup w ramach działu w celu przeprowadzenia
podziału danych opartych na działach na grupy.
Państwa członkowskie, które stosują przydział do Głównych Grup Przemysłowych częściowo lub w całości w oparciu
o działy NACE powiadamiają Eurostat o wagach wykorzystywanych do podziału na grupy NACE.
B.

Specjalne dane zagregowane kodów NACE
Specjalne dane zagregowane

Komponenty NACE

Przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administ NACE B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S
racji publicznej, obronności, obowiązkowego zabezpie
czenia społecznego, działalności gospodarstw domowych
jako pracodawców oraz organizacji i organów eksteryto
rialnych)
Przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administ NACE B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96
racji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia
społecznego, działalności organizacji członkowskich, dzia
łalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz
organizacji i organów eksterytorialnych)
Gospodarka przedsiębiorstw

NACE B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+95

Niefinansowa gospodarka przedsiębiorstw

NACE B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95

przemysł i budownictwo

NACE B+C+D+E+F

Przemysł

NACE B+C+D+E

ICT ogółem

NACE C261+C262+C263+C264+C268+G465+J582+J61+
J62+J63.1+S951
= wytwarzanie ICT + usługi ICT

Wytwarzanie ICT

NACE C261+C262+C263+C264+C268

Usługi ICT

NACE G465+J582+J61+J62+J631+S951

Sektor informacyjny

NACE J581+J591+J592+J60+J639

Usługi komputerowe

NACE J582+J62+J631

Wytwarzanie technologii
i zaawansowanych

wysoko

zaawansowanych NACE C20+C21+C254+C26+C27+C28+C29+C30 –
C301+C325
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Komponenty NACE

Wytwarzanie technologii wysoko zaawansowanych

NACE C21+C26+C303

Wytwarzanie technologii zaawansowanych

NACE C20+C254+C27+C28+C29+C30 –C301–C303+
C325

Wytwarzanie technologii nisko zaawansowanych i średnio NACE C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+
C18+C19+C22+C23+C24+C25 –C254+C301+C31+C32–
zaawansowanych
C325+C33
Wytwarzanie technologii średnio zaawansowanych

NACE C182+C19+C22+C23+C24+C25 –C254+C301+
C33

Wytwarzanie technologii nisko zaawansowanych

NACE C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+
C18–C182+C31+C32–C325

Usługi

G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U

Usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności
gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organi
zacji i organów eksterytorialnych)
Usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności
organizacji członkowskich, działalności organizacji człon
kowskich, gospodarstw domowych jako pracodawców
oraz organizacji i organów eksterytorialnych),
Usługi intensywnie wykorzystujące wiedzę łącznie

NACE H50+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+
K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N80+
O84+P85+Q86+Q87+Q88+R90+R91+R92+R 93

Usługi zaawansowanych technologii intensywnie wykorzys NACE J59+J60+J61+J62+J63+M72
tujące wiedzę
Usługi rynkowe oparte na wiedzy

NACE H50+H51+M69+M70+M71+M73+M74+N78+N80

Usługi finansowe intensywnie wykorzystujące wiedzę

NACE K64+K65+K66

Inne usługi intensywnie wykorzystujące wiedzę

NACE J58+M75+O84+P85+Q86+Q87+Q88+R90+R91+
R92+R93

Działalności intensywnie wykorzystujące wiedzę – branże NACE B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+
biznesowe
J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72 +M73+M74+
M75+N78+N79+R90
Działalności intensywnie wykorzystujące wiedzę

NACE B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+
J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72 +M73+M74+
M75+N78+N79+O84+P85+P86+ R90+R91+S94+U99

Branże turystyczne (łącznie)

NACE H491+H4932+H4939+H501+H503+H511+I551+
I552+I553+I561+I563+N771+N7721+ N79

Branże turystyczne (głównie turystyka)

NACE H511+I551+I552+I553+N791

Branże turystyczne (częściowo turystyka)

NACE H491+H4932+H4939+H501+H503+I561+I563+
N771+N7721+N799

Branże turystyczne – Transport (łącznie)

NACE H491+H4932+H4939+H501+H503+H511
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Branże turystyczne – Transport lądowy

NACE H491+H4932+H4939

Branże turystyczne – Transport wodny

NACE H501+H503

Branże turystyczne – Zakwaterowanie (zakres rozporzą NACE I551+I552+I553
dzenia nr 692/2011)
Branże turystyczne – Wyżywienie (łącznie)

NACE I561+I563

Branże turystyczne – Wynajem samochodów i innych NACE N771+N7721
pojazdów (łącznie)
Sektor kultury i sektor twórczości – łącznie

NACE C18 + C3212 + C322 + G4761 + G4762 +
G4763 + J5811 + J5813 + J5814 + J5821 + J59 + J60 +
J6391 + M7111 + M741 + M742 + M743 + N7722 +
P8552 + R90 + R91

Sektor kultury i sektor twórczości – usługi

NACE J5811 + J5813 + J5814 + J5821 + J59 + J60 +
J6391 + M7111 + M741 + M742 + M743 + N7722 +
P8552 + R90 + R91

Działalność inna niż przemysł i handel

NACE A+F+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U

C.

Specjalne dane zagregowane kodów CPA
Specjalne dane zagregowane

Inne produkty CPA

Kody CPA

CPA 41–99
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ZAŁĄCZNIK III

Uproszczenia
A. ZWOLNIENIA OD PRZEKAZYWANIA DANYCH NA PODSTAWIE WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ KRAJU
1. Zasada 1 %
Zasada 1 % dotyczy specyficznych zmiennych wskazanych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Zestawianie
tych zmiennych nie jest konieczne, jeżeli wkład państwa członkowskiego w odniesieniu do powiązanego wskaźnika (np.
wartość dodana, obroty lub liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych) lub łączny wolumen usług (import plus
eksport usług) w danej działalności (NACE), w podziale według kategorii EBOPS 2010 lub produktów (CPA) jest mniejszy
niż 1 % łącznej wartości dla całej UE. Powiązany wskaźnik oraz poziom działalności (NACE), podział EBOPS 2010 lub
podział produktów (CPA) określono w załączniku I.
2. Zasady grupowania państw na małe, średnie i duże
Na podstawie wielkości państwa małe i średnie państwa w ogóle nie muszą przekazywać niektórych statystyk dla
zmiennych, o których mowa w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, lub mogą je przekazywać z niższą częstot
liwością lub z późniejszym terminem przekazania.
1. Zmienną, którą należy zastosować do celów grupowania państw członkowskich w klasy wielkości, jest wartość
dodana;
2. Do celów rozróżnienia między małymi, średnimi i dużymi państwami członkowskimi należy zastosować dwa progi –
odpowiednio w wysokości 1 % i 4 %.
3. Ogólne grupowanie państw członkowskich musi odbywać się na podstawie ich udziału w unijnej wartości dodanej
sekcji NACE B–N (z wyłączeniem sekcji K).
Klauzula ochronna: jeżeli udział państwa w unijnej wartości dodanej w jednej z poniżej wymienionych sekcji NACE lub
określone dane zagregowane odpowiadają kategorii mniejszej wielkości (mniejszej niż kategoria wielkości wynikająca
z ogólnego grupowania), wymogi dotyczące danych dla tego państwa odpowiadają wymogom kategorii mniejszej wiel
kości dla danej (lub danych) sekcji. Może to mieć zastosowanie do następujących sekcji NACE: C („Przetwórstwo
przemysłowe”), F („Budownictwo”), G („Handel”) oraz do agregatu sekcji H–N (z wyłączeniem sekcji K „Usługi”).
4. Grupowanie państw członkowskich odbywa się na podstawie danych dla roku bazowego i ma następnie zastosowanie
do 5 kolejnych lat.
B. MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH, KTÓRE NIE BĘDĄ PUBLIKOWANE NA POZIOMIE KRAJOWYM I KTÓRE
ZOSTANĄ WYKORZYSTANE WYŁĄCZNIE DO OBLICZENIA WARTOŚCI OGÓŁEM DLA EUROPY: PRZEKAZYWANIE
DANYCH WYŁĄCZNIE DO CELÓW OBLICZENIA WARTOŚCI OGÓŁEM DLA EUROPY (CETO – CONTRIBUTIONS TO
EUROPEAN TOTALS ONLY)

W celu zminimalizowania obciążenia przedsiębiorstw oraz obniżenia kosztów ponoszonych przez krajowe organy staty
styczne państwa członkowskiego mogą oznaczyć jako CETO dane przeznaczone wyłącznie do obliczenia wartości
ogółem dla Europy dla niektórych zmiennych, o których mowa w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Eurostat
nie publikuje tych danych, a państwa członkowskie nie oznaczają danych publikowanych w kraju oznaczeniem CETO.
Liczba statystyk, które państwo członkowskie może oznaczyć jako CETO, jest różna w zależności od tego, czy są to
państwa małe, średnie czy duże:
1. Zmienną, którą należy zastosować do celów grupowania państw członkowskich w klasy wielkości, jest wartość
dodana, z wyjątkiem:
— zmiennych 251001 (produkcja sprzedana), 251002 (produkcja w ramach podwykonawstwa) i 251003 (produkcja
wytworzona), w przypadku których zmienną stosowaną do celów grupowania jest produkcja sprzedana;
— zmiennych 460101 (import i nabywanie usług), 460201 (eksport i świadczenie usług), 240401 (wartość staty
styczna importu przez przedsiębiorstwa), 251101 (wartość statystyczna eksportu przez przedsiębiorstwa), w przy
padku których zmienną do zastosowania jest łączny wolumen handlu usługami – eksport plus import usług
będących przedmiotem handlu między rezydentami a nierezydentami – wyrażony jako suma zmiennych 240401
(wartość statystyczna importu przez przedsiębiorstwa) i 251101 (wartość statystyczna eksportu przez przedsiębior
stwa).
2. Do celów rozróżnienia między małymi, średnimi i dużymi państwami członkowskimi należy zastosować dwa progi –
odpowiednio w wysokości 1 % i 10 % – z wyjątkiem zmiennych 251001 (produkcja sprzedana), 251002 (produkcja
w ramach podwykonawstwa), 251003 (produkcja wytworzona), 460101 (import i nabywanie usług), 460201 (eksport
i świadczenie usług), 240401 (wartość statystyczna importu przez przedsiębiorstwa) i 251101 (wartość statystyczna
eksportu przez przedsiębiorstwa), w przypadku których progi ustalono na poziomie 1 % i 4 %.
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3. Ogólne grupowanie państw członkowskich musi odbywać się na podstawie ich udziału w unijnej wartości dodanej
sekcji NACE B do R oraz działów 95 i 96 (z wyłączeniem sekcji O) z wyjątkiem:
— zmiennych 251001 (produkcja sprzedana), 251002 (produkcja w ramach podwykonawstwa) i 251003 (produkcja
wytworzona), w przypadku których grupowania dokonuje się na podstawie udziału tych zmiennych w unijnej
produkcji sprzedanej działów CPA (05 do 33) w zakresie listy PRODCOM;
— zmiennych 460101 (import i nabywanie usług), 460201 (eksport i świadczenie usług), 240401 (wartość staty
styczna importu przez przedsiębiorstwa) oraz 251101 (wartość statystyczna eksportu przez przedsiębiorstwa),
w przypadku których grupowania dokonuje się na podstawie ich udziału w łącznym unijnym wolumenie handlu
usługami (eksport plus import usług będących przedmiotem handlu między rezydentami a nierezydentami –
wyrażony jako suma zmiennych 240401 (wartość statystyczna importu przez przedsiębiorstwa) i 251101 (wartość
statystyczna eksportu przez przedsiębiorstwa)).
4. Liczba statystyk, które można oznaczyć jako CETO dla zmiennych określonych w załączniku I do niniejszego
rozporządzenia:
a) W przypadku małych państw: wszystkie dane na poziomie klasy NACE oraz nie więcej niż 25 % danych na
poziomie grupy NACE dla podziału działalności; wszystkie dane na poziomie grupy NACE z wyjątkiem łącznej
wartości we wszystkich klasach wielkości dla połączonych podziałów działalności i klas wielkości; nie więcej niż
20 % danych na poziomie poszczególnych pozycji listy PRODCOM.
b) W przypadku średnich państw: nie więcej niż 25 % danych na poziomie klasy NACE dla podziału działalności, nie
więcej niż 25 % danych na poziomie grupy NACE z wyjątkiem łącznej wartości we wszystkich klasach wielkości
dla połączonych podziałów działalności i klas wielkości w przypadku podziału klasy wielkości na poziomie grupy
NACE; nie więcej niż 15 % danych dla poszczególnych pozycji listy PRODCOM. Jeżeli ponadto w jednym z tych
państw członkowskich udział klasy NACE Rev. 2 lub klasy wielkości grupy NACE Rev. 2 wynosi mniej niż 0,1 %
gospodarki przedsiębiorstw danego państwa członkowskiego lub mniej niż 0,1 % całkowitej wartości wszystkich
pozycji listy PRODCOM, dane te można dodatkowo przesłać z oznaczeniem CETO;
c) W przypadku dużych państw: nie więcej niż 15 % danych na poziomie klasy NACE dla podziału działalności, nie
więcej niż 15 % danych na poziomie grupy NACE z wyjątkiem całkowitej wartości we wszystkich klasach wielkości
dla połączonych podziałów działalności i klas wielkości w przypadku podziału klasy wielkości na poziomie grupy
NACE; nie więcej niż 10 % danych na poziomie lub dla poszczególnych pozycji listy PRODCOM.
d) Dla zmiennych 460101 (import i nabywanie usług), 460201 (eksport i świadczenie usług), 240401 (wartość
statystyczna importu przez przedsiębiorstwa) i 251101 (wartość statystyczna eksportu przez przedsiębiorstwa) –
w przypadku małych państw: nie więcej niż 40 % danych państwa członkowskiego można oznaczyć jako CETO;
w przypadku średnich państw: nie więcej niż 15 %, a w przypadku dużych państw: nie więcej niż 10 %.
C. EUROPEJSKIE SYSTEMY DOBORU PRÓB
Europejskie systemy doboru prób mogą ograniczać zakres danych, które mają być przekazywane przy zestawianiu
statystyk dla zmiennych, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia, w celu obniżenia kosztów ponoszonych
przez krajowe systemy statystyczne, a także w celu zapewnienia spełnienia europejskich wymogów dotyczących danych
oraz umożliwienia Komisji (Eurostatowi) sporządzania wiarygodnych szacunków na poziomie europejskim w zakresie
wskaźników, o których mowa.
Państwa członkowskie uczestniczące w europejskich systemach doboru prób, o których mowa powyżej, przekazują
Komisji (Eurostatowi) dane dotyczące co najmniej działalności ujętych w NACE oraz produktów ujętych w CPA okreś
lonych zgodnie z poniższą procedurą:
1. W każdym kraju sprawozdawczość ogranicza się do tych rodzajów działalności lub produktów, których waga jest
równa co najmniej 0,05 % łącznej wagi (przemysł strefy euro ogółem) wskaźnika podczas poprzedniego roku bazo
wego.
2. Wymogi dotyczące sprawozdawczości zaktualizowano zgodnie z rutyną w tym samym czasie, w którym zaktualizo
wano europejskie wagi dla nowego roku bazowego, na podstawie wag w trakcie poprzedniego roku bazowego.
3. Pierwszy okres referencyjny dla nowych pozycji powinien nastąpić nie później niż wraz z początkiem nowego roku
bazowego ze skutkiem od wprowadzenia roku bazowego trzy lata później.
4. Aktualizacja europejskich systemów doboru prób według tych zaleceń nie wymaga szczególnego aktu prawnego.
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Określone warunki stosowania europejskich systemów doboru prób mogą być dostosowywane do zmian roku bazowego
lub systemu klasyfikacji, bądź też do istotnych zmian strukturalnych w strefie euro lub Unii Europejskiej.
Każdy nowy członek strefy euro lub Unii Europejskiej może po dołączeniu do strefy euro lub Unii Europejskiej przystąpić
do każdego z europejskich systemów doboru prób. Komisja, po konsultacji z państwem członkowskim, którego sprawa
dotyczy, określi obszary działalności według NACE oraz produkty według CPA, w odniesieniu do których należy prze
kazać dane zgodnie z powyższą procedurą, w celu umożliwienia temu państwu członkowskiemu wypełnienia przepisów
rozporządzenia (UE) 2019/2152 w ramach europejskich systemów doboru prób.
D. ZWOLNIENIA OD PRZEKAZYWANIA DANYCH NA PODSTAWIE WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ DZIAŁALNOŚCI
WEWNĄTRZ KRAJU

W każdym państwie członkowskim sprawozdawczość ogranicza się do tych rodzajów działalności lub produktów,
których waga jest równa co najmniej 0,05 % łącznej wagi wskaźnika w państwie członkowskim podczas bieżącego
roku bazowego (jeżeli dane z bieżącego roku bazowego nie są dostępne, można zastosować poprzedni rok bazowy),
chyba że stosuje się europejski system doboru prób.
E. DŁUGOŚĆ SZEREGÓW CZASOWYCH STS DLA NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
Każde nowe państwo członkowskie Unii Europejskiej przekazuje szeregi czasowe co najmniej od drugiej najnowszej
zmiany roku bazowego, obejmujące okres od ostatniej do poprzedniej zmiany roku bazowego, jeżeli nie jest dostępny
pełen szereg czasowy zgodnie z tabelami danych.
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ZAŁĄCZNIK IV

Definicje pojęć i zmiennych
I. POJĘCIA
Jednostki statystyczne będące rezydentami
Jednostki statystyczne, które są jednostkami będącymi rezydentami kraju zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
549/2013 (1).
Terytorium ekonomiczne
Terytorium ekonomiczne obejmuje następujące pozycje:
a) obszar (terytorium geograficzne) podlegający faktycznej administracji i nadzorowi gospodarczemu jednego rządu;
b) wszelkie strefy wolnocłowe, łącznie ze składami celnymi i fabrykami podlegającymi kontroli celnej;
c) narodową przestrzeń powietrzną, wody terytorialne oraz szelf kontynentalny leżący na wodach międzynarodowych,
do których dane państwo posiada wyłączne prawa;
d) enklawy terytorialne, którymi są terytoria geograficzne położone za granicą i użytkowane, na mocy traktatów między
narodowych lub porozumień między państwami, przez przedstawicielstwa sektora rządowego danego państwa (takie
jak ambasady, konsulaty, bazy wojskowe, stacje naukowe itp.);
e) złoża ropy, gazu ziemnego itp. w wodach międzynarodowych, położone poza szelfem kontynentalnym, eksploato
wane przez jednostki będące rezydentami na terytorium zdefiniowanym w lit. a)–d).
Terytorium ekonomiczne nie obejmuje następujących pozycji:
— enklaw eksterytorialnych (tj. części własnego terytorium geograficznego danego państwa wykorzystywanych przez
sektor instytucji rządowych i samorządowych innych państw, instytucje i organy Unii Europejskiej lub organizacje
międzynarodowe na mocy traktatów międzynarodowych lub porozumień między państwami).
Rynek krajowy i rynek zagraniczny
Różnicę między rynkiem krajowym a rynkiem zagranicznym należy interpretować do celów krótkookresowych statystyk
gospodarczych zgodnie z terytorium ekonomicznym państw członkowskich.
II. ZMIENNE
A. POPULACJA PRZEDSIĘBIORSTW

1)

Zmienna 110101: Rejestracje

Liczba jednostek prawnych wpisanych do rejestru rejestracji w dowolnym momencie kwartału referencyjnego q według
odpowiedniej procedury administracyjnej lub prawnej.
2)

Zmienna 110102: Upadłości

Liczba jednostek prawnych, które rozpoczęły procedurę ogłoszenia upadłości, wydając oświadczenie sądowe w dowolnym
momencie kwartału referencyjnego q (co często ma charakter tymczasowy i nie zawsze oznacza zaprzestanie działalno
ści).
3)

Zmienna 210101: Liczba przedsiębiorstw aktywnych

Liczba przedsiębiorstw aktywnych to liczba wszystkich jednostek statystycznych, które w dowolnym momencie okresu
referencyjnego były „przedsiębiorstwami” zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 696/93 (2) i były
aktywne w tym samym okresie referencyjnym.
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu
rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy
systemu produkcyjnego we Wspólnocie (Dz.U. L 76 z 30.3.1993, s. 1).
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Uznaje się, że jednostka statystyczna była aktywna w okresie referencyjnym, jeżeli w tym okresie albo osiągnęła dodatnie
przychody netto ze sprzedaży, albo wytworzyła produkcję, albo miała osoby zatrudnione, albo dokonała inwestycji.
4)

Zmienna 210102: Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika

Liczba przedsiębiorstw, które w dowolnym momencie danego okresu referencyjnego t zatrudniały co najmniej jednego
pracownika.
5)

Zmienna 210103: Liczba przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników w t-3 i ze średnim rocznym wzrostem liczby
zatrudnionych większym niż 10 % przez okres trzech lat (od t-3 do t). Nie obejmuje przedsiębiorstw określonych
w zmiennej 210201 jako „przedsiębiorstwa nowo powstałe” w t-3.
6)

Zmienna 210104: Liczba młodych przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

Młode przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (gazele) jako podzbiór przedsiębiorstw wysokiego wzrostu muszą spełnić
dodatkowe warunki, tj. że były przedsiębiorstwami w t-4 lub t-5 zgodnie z definicją „przedsiębiorstw nowo powstałych”
podaną w zmiennej 210201.
7)

Zmienna 210201: Przedsiębiorstwa nowo powstałe

Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw zarejestrowanych w danej populacji w skorygowanym rejestrze przedsiębiorstw.
Powstanie równa się stworzeniu kombinacji czynników produkcji, z zastrzeżeniem, że żadne inne przedsiębiorstwo nie
jest w ten proces zaangażowane. Powstanie przedsiębiorstwa nie obejmuje wejścia do danej populacji w wyniku łączenia,
podziału, oddzielenia lub restrukturyzacji grupy przedsiębiorstw. Nie obejmuje wejścia do podpopulacji jedynie w wyniku
zmiany rodzaju działalności.
8)

Zmienna 210202: Przedsiębiorstwa zlikwidowane

Liczba zlikwidowanych przedsiębiorstw zarejestrowanych w danej populacji w skorygowanym rejestrze przedsiębiorstw.
Likwidacja równa się rozwiązaniu kombinacji czynników produkcji, z zastrzeżeniem że żadne inne przedsiębiorstwo nie
jest w ten proces zaangażowane. Likwidacja nie obejmuje wyjścia z danej populacji w wyniku łączenia, przejęcia, podziału
lub restrukturyzacji grupy przedsiębiorstw. Nie obejmuje wyjścia z podpopulacji jedynie w wyniku zmiany rodzaju
działalności.
9)

Zmienna 210203: Przedsiębiorstwa, które przetrwały

Przetrwanie przedsiębiorstwa ma miejsce, jeżeli przedsiębiorstwo jest aktywne w roku powstania (od t-1 do t-5) i w na
stępnym roku (następnych latach). Rozróżnia się dwa rodzaje przetrwania:
Uważa się, że przedsiębiorstwo powstałe w roku t-1 przetrwało w roku t, jeżeli jest aktywne w dowolnym czasie w roku t
(= przetrwanie bez zmian).
Uważa się również, że przedsiębiorstwo przetrwało, jeżeli powiązana jednostka prawna (powiązane jednostki prawne)
przestała (przestały) prowadzić działalność, ale jej (ich) działalność została przejęta przez nową jednostkę prawną
utworzoną specjalnie w celu przejęcia czynników produkcji tego przedsiębiorstwa (= przetrwanie poprzez przejęcie).
10) Zmienna 210204: Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika
Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniły pierwszego pracownika w dowolnym momencie danego okresu referencyjnego t.
Może to dotyczyć nowo powstałych przedsiębiorstw zdefiniowanych dla zmiennej 210201, lecz także przedsiębiorstw
zdefiniowanych dla zmiennej 210101, jeżeli przedsiębiorstwa prowadziły już działalność w poprzednich okresach refe
rencyjnych, ale nie zatrudniały pracowników w dwóch poprzednich okresach referencyjnych.
11) Zmienna 210205: Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników
Liczba przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już pracowników od dowolnego momentu okresu referencyjnego t i które
zatrudniały co najmniej jednego pracownika wcześniej w tym okresie referencyjnym t. Może to dotyczyć zlikwidowanych
przedsiębiorstw zdefiniowanych dla zmiennej 210202, zatrudniających co najmniej jednego pracownika, a także przed
siębiorstw zdefiniowanych dla zmiennej 210102, jeżeli przedsiębiorstwa w dalszym ciągu prowadzą działalność, ale nie
zatrudniają już pracowników od dowolnego momentu danego okresu referencyjnego t i przez dwa kolejne okresy
referencyjne: t+1 i t+2. Ta sama zasada ma zastosowanie, jeżeli umowa o pracę ostatniego pracownika wygasa w t
w dniu 31 grudnia.
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12) Zmienna 210206: Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika
Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie każdego roku,
począwszy od roku, w którym zatrudniono pierwszego pracownika (od t-1 do t-5), aż do danego okresu referencyjnego
t. „Populację przedsiębiorstw, które zatrudniają pierwszego pracownika w t”, definiuje się jak dla zmiennej 210204.
Uważa się również, że przedsiębiorstwo przetrwało, jeżeli powiązana jednostka prawna (powiązane jednostki prawne)
przestała (przestały) prowadzić działalność, ale jej (ich) działalność została przejęta przez nową jednostkę prawną
utworzoną specjalnie w celu przejęcia czynników produkcji tego przedsiębiorstwa (= przetrwanie poprzez przejęcie).
13) Zmienna 210301: Liczba przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne
W statystyce gospodarczej na poziomie krajowym przedsiębiorstwo kontrolowane przez podmioty zagraniczne oznacza
przedsiębiorstwo będące rezydentem w państwie zestawiającym dane, nad którym to przedsiębiorstwem kontrolę spra
wuje ostateczna kontrolująca jednostka instytucjonalna niebędąca rezydentem w państwie zestawiającym dane. Przedsię
biorstwa oznaczają przedsiębiorstwa aktywne zgodnie z definicją dla zmiennej 210101 w A3.
Kontrola oznacza możliwość określania ogólnej polityki przedsiębiorstwa na przykład poprzez wybór odpowiedniej kadry
zarządczej w razie potrzeby. W tym kontekście uważa się, że przedsiębiorstwo A kontrolowane jest przez jednostkę
instytucjonalną B, jeżeli B kontroluje – bezpośrednio lub pośrednio – więcej niż połowę głosów udziałowców/akcjona
riuszy lub w inny sposób zabezpiecza kontrolę nad A.
Kontrola zagraniczna oznacza, że ostateczna kontrolująca jednostka instytucjonalna jest rezydentem w innym kraju niż
kraj, w którym rezydentem jest jednostka instytucjonalna, nad którą sprawuje ona kontrolę.
Oddziały oznaczają jednostki lokalne przedsiębiorstw zagranicznych niestanowiące odrębnych osób prawnych. Są one
traktowane jak quasi-spółki kapitałowe w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 549/2013 i uznaje się je za przedsiębior
stwa do celów statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych.
Ostateczna kontrolująca jednostka instytucjonalna podmiotu zależnego oznacza jednostkę instytucjonalną przewodzącą
łańcuchowi kontroli podmiotu zależnego, która nie jest kontrolowana przez inną jednostkę instytucjonalną.
Zagraniczny podmiot zależny oznacza przedsiębiorstwo będące rezydentem w państwie zestawiającym dane, nad którym
to przedsiębiorstwem ostateczną kontrolę sprawuje jednostka instytucjonalna niebędąca rezydentem w państwie zesta
wiającym dane, lub przedsiębiorstwo niebędące rezydentem w państwie zestawiającym dane, nad którym to przedsiębior
stwem ostateczną kontrolę sprawuje jednostka instytucjonalna będąca rezydentem w państwie zestawiającym dane.
Kraj ostatecznej kontroli oznacza kraj, w którym rezydentem jest ostateczna kontrolująca jednostka instytucjonalna lub
grupa jednostek działających wspólnie.
Określenia jednostka instytucjonalna i jednostka lokalna mają takie samo znaczenie jak w rozporządzeniu (EWG) nr
696/93.
Wewnętrzne statystyki dotyczące zagranicznych podmiotów zależnych oznaczają statystyki określające działalność zagra
nicznych podmiotów zależnych będących rezydentami w państwie zestawiającym dane.
14) Zmienna 210401: Liczba przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja „ostatecznej
kontrolującej jednostki instytucjonalnej – OKJI) i krajowych podmiotów zależnych
Przedsiębiorstwo kontrolujące podmioty zagraniczne oznacza ostateczną kontrolującą jednostkę instytucjonalną będącą
rezydentem, która ma co najmniej jeden zagraniczny podmiot zależny i która jest przedsiębiorstwem aktywnym zgodnie
z definicją dla zmiennej 210101 w A3. Pojęcia „kontrola” i „ostateczna kontrolująca jednostka instytucjonalna” (OKJI)
mają takie samo znaczenie, jakie zdefiniowano dla przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne.
Krajowy podmiot zależny oznacza przedsiębiorstwo będące rezydentem w państwie zestawiającym dane, nad którym to
przedsiębiorstwem kontrolę sprawuje OKJI będąca rezydentem w tym samym państwie zestawiającym dane. Pojęcia
„przedsiębiorstwo” i „oddział” mają takie samo znaczenie, jakie zdefiniowano dla przedsiębiorstw kontrolowanych
przez podmioty zagraniczne.
W statystyce gospodarczej na poziomie krajowym zewnętrzne statystyki dotyczące zagranicznych podmiotów zależnych
oznaczają statystyki określające działalność krajowych podmiotów zależnych każdej ostatecznej kontrolującej jednostki
instytucjonalnej będącej rezydentem, która ma co najmniej jeden zagraniczny podmiot zależny, oraz działalność przed
siębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne będących rezydentami w państwie zestawiającym dane.
15) Zmienna 310101: Liczba jednostek lokalnych
Liczba jednostek lokalnych w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 696/93 zarejestrowanych w danej populacji
w skorygowanym rejestrze przedsiębiorstw, w szczególności bez błędów ramowych. Jednostki lokalne muszą być ujęte,
nawet jeżeli nie zatrudniają pracowników. Statystyka ta powinna obejmować wszystkie jednostki aktywne co najmniej
przez część okresu referencyjnego.
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16) Zmienna 310102: Liczba przedsiębiorstw aktywnych
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 210101 w A3.
17) Zmienna 310103: Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 210102 w A4.
18) Zmienna 310104: Liczba przedsiębiorstw wysokiego wzrostu
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 210103 w A5.
19) Zmienna 310201: Przedsiębiorstwa nowo powstałe
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 210201 w A7.
20) Zmienna 310202: Przedsiębiorstwa zlikwidowane
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 210202 w A8.
21) Zmienna 310203: Przedsiębiorstwa, które przetrwały (tylko przeżycia trzech lat kalendarzowych)
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 210203 w A9.
22) Zmienna 310204: Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 210204 w A10.
23) Zmienna 310205: Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 210205 w A11.
24) Zmienna 310206: Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika (tylko
w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 210206 w A12.
25) Zmienna 410101: Liczba przedsiębiorstw zagranicznych ostatecznie kontrolowanych przez jednostki insty
tucjonalne kraju sprawozdającego
Zagraniczne przedsiębiorstwo kontrolowane ostatecznie przez jednostkę instytucjonalną kraju sprawozdającego oznacza
przedsiębiorstwo niebędące rezydentem w państwie zestawiającym dane, nad którym to przedsiębiorstwem sprawuje
kontrolę jednostka instytucjonalna będąca rezydentem w państwie zestawiającym dane. Pojęcia „kontrola”, „przedsiębior
stwo”, „oddział” i „ostateczna kontrolująca jednostka instytucjonalna” (OKJI) mają takie samo znaczenie, jakie zdefinio
wano dla przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne.
W statystykach dotyczących działalności międzynarodowej zewnętrzne statystyki dotyczące zagranicznych podmiotów
zależnych oznaczają statystyki określające działalność zagranicznych podmiotów zależnych, nad którymi ostateczną
kontrolę sprawuje jednostka instytucjonalna będąca rezydentem w państwie zestawiającym dane.
B. NAKŁADY PRACY

1)

Zmienna 120101: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych to suma liczby zatrudnionych i liczby osób samozatrudnionych. „Liczba
zatrudnionych” ma definicję taką jak w przypadku zmiennej 220102 w B5. Liczba osób samozatrudnionych to średnia
liczba osób, które w jakimś momencie okresu referencyjnego były wyłącznymi właścicielami lub współwłaścicielami
jednostki statystycznej, w której pracują. Objęci tą definicją są także pracujący członkowie rodziny i osoby wykonujące
pracę nakładczą, których dochód jest funkcją wartości produkcji jednostki statystycznej.
2)

Zmienna 120201: Godziny przepracowane przez zatrudnionych

Łączna liczba godzin przepracowanych przez zatrudnionych to liczba godzin faktycznie przepracowanych przez zatrud
nionych do celów produkcji jednostki statystycznej w okresie referencyjnym.
W zakres definicji wchodzi czas spędzony na wykonywaniu prac pobocznych pośrednio przyczyniających się do
produkcji (np. planowanie, przygotowywanie, prace administracyjne i podobne) oraz czas niespędzony na faktycznej
pracy, ale uznawany i wynagradzany jako czas pracy przez jednostkę statystyczną (np. krótkie przerwy i zakłócenia
wynikające z luzu w produkcji, szkolenia itp.).
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Definicja ta obejmuje także czas spędzony na wykonywaniu pracy, na przykład prac pobocznych, bez rzeczywistego
wynagrodzenia (np. bezpłatna praca w godzinach nadliczbowych).
Z definicji wyłączono czas, za który otrzymuje się wynagrodzenie, niespędzony na faktycznej pracy i nieuznawany za
czas pracy przez jednostkę statystyczną (np. coroczny urlop wypoczynkowy, zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński,
święta urzędowe, dłuższe przerwy, przerwy na posiłki, strajki, dojazdy do pracy itp.).
W statystykach dotyczących okresów krótszych niż rok może nie być możliwości uwzględnienia wszystkich tych elemen
tów, takich jak bezpłatna praca w godzinach nadliczbowych.
3)

Zmienna 120301: Wynagrodzenia i pensje

Zmienna „wynagrodzenia i pensje” obejmuje wszystkie wydatki poniesione w okresie referencyjnym na łączne wynagro
dzenie brutto, pieniężne lub niepieniężne, wszystkich zatrudnionych jednostki statystycznej. Wynagrodzenia i pensje
wchodzą w zakres zmiennej 220301 „Koszty świadczeń pracowniczych”.
Łączne wynagrodzenie brutto, pieniężne lub niepieniężne, obejmuje przykładowo m.in.: bezpośrednie wynagrodzenie,
dodatki, dodatki, premie, napiwki, prowizje, płatności na rzecz programów oszczędnościowych pracowników, płatności
za nieprzepracowane dni, wynagrodzenia i pensje w naturze, produkty przedsiębiorstwa, mieszkania pracownicze, oraz
samochody służbowe, opcje na akcje i programy nabycia, kwoty zatrzymane przez pracodawcę (składki na zabezpieczenie
społeczne zatrudnionych, podatek dochodowy od osób fizycznych itp.). W statystykach dotyczących okresów krótszych
niż rok może nie być możliwości uwzględnienia wszystkich tych elementów.
Z zakresu definicji wyłączono wydatki dotyczące usług świadczonych przez pracowników tymczasowych oraz wydatki na
składki na zabezpieczenie społeczne i inne podobne zobowiązania fiskalne (bezpośrednio lub pośrednio związane
z wynagrodzeniami i pensjami), jeżeli są ponoszone przez pracodawcę.
4)

Zmienna 220101: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 120101 w B1.
5)

Zmienna 220102: Liczba zatrudnionych

Liczba zatrudnionych to średnia liczba osób, które w jakimś momencie okresu referencyjnego były zatrudnione w jed
nostce statystycznej.
Objaśnienia
Mimo że stosunek pracy, który kwalifikuje strony (na zatrudnionego i pracodawcę), zdefiniowano w szczegółowych
przepisach lub umowie, pojęcie „zatrudniony” zazwyczaj oznacza osobę zatrudnioną przez jednostkę statystyczną
w celu regularnego świadczenia usług na rzecz tej jednostki w zamian za korzyści, jeżeli świadczone usługi nie wchodzą
w zakres niezależnej działalności gospodarczej. Dla jasności uczniów zawodu, jeżeli są zatrudnieni na takich warunkach,
uznaje się za zatrudnionych.
Średnią należy obliczać jako średnią arytmetyczną liczby zatrudnionych w najkrótszych okresach czasu jednakowej
długości mieszczących się w okresie referencyjnym, w przypadku których możliwe jest prowadzenie regularnych obser
wacji (np. okresy dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne itp.).
6)

Zmienna 220103: Liczba zatrudnionych wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego czasu pracy (EPC).
Dane dotyczące liczby osób pracujących w mniejszym wymiarze czasu niż standardowy czas pracy pracownika zatrud
nionego przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy powinny być przeliczone na ekwiwalenty pełnego czasu pracy,
w odniesieniu do czasu pracy pracownika zatrudnionego przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce. Jest
to całkowita liczba przepracowanych godzin podzielona przez średnią roczną liczbę godzin przepracowanych w pełnym
wymiarze czasu na danym terytorium ekonomicznym. Ponieważ długość czasu pracy przy zatrudnieniu w pełnym
wymiarze czasu pracy uległa zmianie i jest różna dla różnych gałęzi przemysłu, należy zastosować metody określające
średnią proporcję i średnią liczbę godzin dla zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu w każdej grupie zawodowej.
W pierwszej kolejności należy oszacować dla każdej grupy zawodowej długość zwykłego tygodnia pracy w pełnym
wymiarze czasu pracy. O ile to możliwe, można zdefiniować grupę zawodową w obrębie gałęzi przemysłu według
płci lub rodzaju pracy wykonywanej przez pracowników. Właściwymi kryteriami do określenia tych danych mogą być
godziny pracy uzgodnione w ramach umowy. Ekwiwalenty pełnego czasu pracy oblicza się oddzielnie dla każdej grupy
zawodowej, a następnie podsumowuje.
W kategorii tej ujęte są osoby pracujące w mniejszym wymiarze czasu niż standardowy dzień roboczy, w mniejszym
wymiarze czasu niż wynosi standardowa liczba dni roboczych w tygodniu lub w mniejszym wymiarze czasu niż wynosi
standardowa liczba tygodni/miesięcy w roku. Przeliczenia należy dokonywać na podstawie liczby przepracowanych
godzin, dni, tygodni lub miesięcy.
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Zmienna 220104: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających
co najmniej jednego pracownika

„Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120101 w B1,
a „liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika” – jak w przypadku zmiennej 210102 w A4.
8)

Zmienna 220105: Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego pracow
nika

„Liczba zatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 220102 w B5, a „liczba przedsiębiorstw
zatrudniających co najmniej jednego pracownika” – jak w przypadku zmiennej 210102 w A4.
9)

Zmienna 220106: Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu

„Liczba zatrudnionych” ma definicję taką jak w przypadku zmiennej 220102 w B5. „Populacja przedsiębiorstw wysokiego
wzrostu” ma definicję taką jak w przypadku zmiennej 210103 w A5.
10) Zmienna 220107: Liczba zatrudnionych w młodych przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu
„Liczba zatrudnionych” ma definicję taką jak w przypadku zmiennej 220102 w B5. „Populacja młodych przedsiębiorstw
wysokiego wzrostu” ma definicję taką jak w przypadku zmiennej 210104 w A6.
11) Zmienna 220201: Godziny przepracowane przez zatrudnionych
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 120201 w B2.
12) Zmienna 220301: Koszty świadczeń pracowniczych
Zmienna ta obejmuje wszystkie wydatki powstające w związku ze świadczeniami pracowniczymi, uznawane przez
jednostkę statystyczną podczas okresu referencyjnego.
Świadczenia pracownicze to wszystkie formy świadczeń jednostki statystycznej oferowanych w zamian za pracę wyko
naną przez zatrudnionych lub z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
13) Zmienna 220302: Wynagrodzenia i pensje
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 120301 w B3.
14) Zmienna 220303: Koszty zabezpieczenia społecznego
Koszty zabezpieczenia społecznego ponoszone przez pracodawcę odpowiadają kwocie równej wartości składek na
ubezpieczenie społeczne ponoszonych przez pracodawców w celu zagwarantowania swoim pracownikom prawa do
świadczeń socjalnych.
Koszty zabezpieczenia społecznego ponoszone przez pracodawcę obejmują składki na ubezpieczenie społeczne płacone
przez pracodawcę na systemy funduszy emerytalnych, świadczeń w przypadku choroby, macierzyństwa, niepełnospraw
ności, braku zatrudnienia, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczeń rodzinnych, jak również na inne
programy.
Obejmują one koszty dotyczące wszystkich pracowników, łącznie z osobami pracującymi dla firmy w domu oraz prak
tykantami.
Wliczane są koszty dotyczące wszystkich programów, niezależnie od tego, czy są one ustalone ustawowo czy wynikają
z umowy zbiorowej, z warunków umowy lub też mają charakter dobrowolny. Wynagrodzenia i pensje, których wypła
canie kontynuuje pracodawca w przypadku choroby, wypadku przy pracy, urlopu macierzyńskiego lub pracy w zmniej
szonym wymiarze czasu, mogą zostać ujęte w tej pozycji lub w ramach płac i wynagrodzeń, zależnie od metod prowa
dzenia księgowości w danej jednostce.
15) Zmienna 220401: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach
„Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120101 w B1,
a „nowo powstałe przedsiębiorstwa” (przedsiębiorstwa nowo powstałe) – jak w przypadku zmiennej 210201 w A7.
16) Zmienna 220402: Liczba zatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach
„Liczba zatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 220102 w B5, a „nowo powstałe przedsiębior
stwa” (przedsiębiorstwa nowo powstałe) – jak w przypadku zmiennej 210201 w A7.
17) Zmienna 220403: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych
„Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120101 w B1,
a „przedsiębiorstwa zlikwidowane” – jak w przypadku zmiennej 210202 w A8.
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18) Zmienna 220404: Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych
„Liczba zatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 220102 w B5, a „przedsiębiorstwa zlikwido
wane” – jak w przypadku zmiennej 210202 w A8.
19) Zmienna 220405: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały
„Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120101 w B1,
a „przedsiębiorstwa, które przetrwały” – jak w przypadku zmiennej 210203 w A9.
20) Zmienna 220406: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały,
w roku ich powstania.
„Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120101 w B1,
a „przedsiębiorstwa, które przetrwały” – jak w przypadku zmiennej 210203 w A9. W przypadku tej zmiennej liczba
zatrudnionych i osób samozatrudnionych to liczba z roku powstania przedsiębiorstwa zgodnie z definicją w A7.
21) Zmienna 220407: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających
pierwszego pracownika
„Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120101 w B1,
a „przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika” – jak w przypadku zmiennej 210204 w A10.
22) Zmienna 220408: Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika
„Liczba zatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 220102 w B5, a „przedsiębiorstwa zatrudnia
jące pierwszego pracownika” – jak w przypadku zmiennej 210204 w A10.
23) Zmienna 220409: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrud
niają już żadnych pracowników
„Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120101 w B1,
a „przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników” – jak w przypadku zmiennej 210205 w A11.
24) Zmienna 220410: Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracow
ników
„Liczba zatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 220102 w B5, a „przedsiębiorstwa, które nie
zatrudniają już żadnych pracowników” – jak w przypadku zmiennej 210205 w A11.
25) Zmienna 220411: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały
i zatrudniają co najmniej jednego pracownika
„Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120101 w B1,
a „liczba przedsiębiorstw, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika” – jak w przypadku zmiennej
210206 w A12.
26) Zmienna 220412: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębior
stwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika
„Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120101 w B1,
a „liczba przedsiębiorstw, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika” – jak w przypadku zmiennej
210206 w A12. W przypadku tej zmiennej liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych to liczba z roku powstania
przedsiębiorstwa, czyli z roku, którym przedsiębiorstwo zatrudniło pierwszego pracownika, zgodnie z definicją dla
zmiennej 210204 w A10.
27) Zmienna 220501: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolowanych
przez podmioty zagraniczne
„Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120101 w B1,
a „przedsiębiorstwa kontrolowane przez podmioty zagraniczne” – jak w przypadku zmiennej 210301 w A13.
28) Zmienna 220601: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolujących
podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotach zależnych
„Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120101 w B1,
a „przedsiębiorstwa kontrolujące podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowe podmioty zależne” – jak w przypadku
zmiennej 210401 w A14.
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29) Zmienna 220701: Koszty świadczeń pracowniczych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez
podmioty zagraniczne
„Koszty świadczeń pracowniczych” mają taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 220301 w B12, a „liczba przed
siębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne” – jak w przypadku zmiennej 210301 w A13.
30) Zmienna 320101: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w jednostkach lokalnych
„Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120101 w B1,
a „jednostki lokalne” – jak w przypadku zmiennej 310101 w A15.
31) Zmienna 320102: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 120101 w B1.
32) Zmienna 320103: Liczba zatrudnionych
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 220102 w B5.
33) Zmienna 320301: Wynagrodzenia i pensje w jednostkach lokalnych
„Wynagrodzenia i pensje” mają taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120301 w B3, a „liczba jednostek lokal
nych” – jak w przypadku zmiennej 310101 w A17.
34) Zmienna 320104: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających
co najmniej jednego pracownika
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 220104 w B7.
35) Zmienna 320105: Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego pracow
nika
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 220105 w B8.
36) Zmienna 320201: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 220401 w B15.
37) Zmienna 320202: Liczba zatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 220402 w B16.
38) Zmienna 320203: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 220403 w B17.
39) Zmienna 320204: Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 220404 w B18.
40) Zmienna 320205: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały
(tylko w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 220405 w B19.
41) Zmienna 320206: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębior
stwach, które przetrwały (tylko w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 220406 w B20.
42) Zmienna 320207: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających
pierwszego pracownika w t
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 220407 w B21.
43) Zmienna 320208: Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 220408 w B22.
44) Zmienna 320209: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrud
niają już żadnych pracowników
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 220409 w B23.
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45) Zmienna 320210: Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracow
ników
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 220410 w B24.
46) Zmienna 320211: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały
i zatrudniają co najmniej jednego pracownika (tylko w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy
lata kalendarzowe)
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 204011 w B25.
47) Zmienna 320212: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębior
stwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika (tylko w przypadku przedsię
biorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 241012 w B26.
48) Zmienna 420101: Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zagranicznych
ostatecznie kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego
„Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 120101 w B1,
a „przedsiębiorstwa zagraniczne ostatecznie kontrolowane przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego” –
w przypadku dla zmiennej 410101 w A25.
49) Zmienna 420201: Koszty świadczeń pracowniczych przedsiębiorstw zagranicznych ostatecznie kontrolo
wanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego
„Koszty świadczeń pracowniczych” mają taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 220301 w B12, a „przedsiębior
stwa zagraniczne ostatecznie kontrolowane przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego” – jak w przypadku
zmiennej 410101 w A25.
C. CENY

1) Zmienna 130101: Ceny przywozu
Celem wskaźnika cen przywozu jest pomiar miesięcznych zmian cen transakcyjnych towarów nabywanych przez rezy
dentów od nierezydentów. Wszystkie związane z tym usługi są na wstępie wyłączone z zakresu tej zmiennej, z wyjątkiem
usług objętych umową handlową CIF (koszt, ubezpieczenie, fracht). Wskaźniki cen powinny obserwować zmiany cen
porównywalnych artykułów w czasie.
Konieczne jest uwzględnienie wszystkich właściwości produktu mających wpływ na ustalanie cen, np. liczby sprzedanych
jednostek, zapewnionego transportu, zniżek, warunków serwisu, warunków gwarancji i miejsca przeznaczenia. Specyfi
kacja musi być tak sformułowana, aby w następnych okresach referencyjnych jednostka obserwowana mogła jedno
znacznie zidentyfikować produkt i określić odpowiednią cenę jednostkową.
Do zakresu cen przywozu stosuje się następujące ograniczenia:
— wyłączone są przywozy przez gospodarstwa domowe, jednostki rządowe i instytucje niekomercyjne,
— podstawowym systemem handlowym jest szczególny system handlowy, w związku z czym uwzględnia się normalny
przywóz oraz przywozy w celu uszlachetniania czynnego i biernego, w przypadku gdy jednostka sprawozdawcza staje
się właścicielem towarów. Przywozy w celu naprawy nie są objęte,
— objętymi produktami są produkty sekcji CPA B, C oraz D. Usługi powiązane są wyłączone.
Do definicji cen przywozu stosuje się następujące zasady:
— odpowiednią ceną jest cena CIF (koszt, ubezpieczenie, fracht) na granicy, z wyłączeniem wszystkich ceł i podatków
nałożonych na towary i usługi, które ponosi jednostka sprawozdawcza,
— aby pokazać prawdziwe zmiany cen, należy stosować rzeczywistą cenę transakcyjną, a nie cenę katalogową,
w związku z tym upusty powinny zostać odliczone od ceny,
— aby pokazać czyste zmiany cen, zestawienie wskaźników cen powinno się uwzględnić i dostosować w zakresie zmian
jakości produktów,
— inne właściwości mające wpływ na ustalanie ceny produktów należy również traktować w sposób jednolity,
— przywozy są rejestrowane wtedy, kiedy następuje przeniesienie własności towarów (czyli kiedy strony zapisują trans
akcje w swoich księgach lub rachunkach),
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— przeniesienie własności statków i statków powietrznych oraz statków kosmicznych od osoby mającej siedzibę
w innym państwie na osobę mającą siedzibę w danym państwie członkowskim uważane jest za przywóz.
Wskaźnik powinien w zasadzie odzwierciedlać średnią cenę podczas okresu referencyjnego. W praktyce informacje
rzeczywiście gromadzone mogą odnosić się do jednego konkretnego dnia w czasie trwania okresu referencyjnego,
który należy określić jako daną reprezentatywną dla okresu referencyjnego. Dla produktów mających istotny wpływ
na gospodarkę krajową, o których wiadomo, że charakteryzują się, nawet jeśli tylko okazjonalnie, wahaniami cen, istotne
jest, aby wskaźnik rzeczywiście odzwierciedlał średnie ceny.
2) Zmienna 130102: Ceny przywozu (strefa euro) (opcjonalnie dla państw spoza strefy euro)
3) Zmienna 130103: Ceny przywozu (poza strefą euro) (opcjonalnie dla państw spoza strefy euro)
Wskaźniki cen przywozu wymagają oddzielnego obliczenia zgodnie z krajem wysyłki towarów (strefa euro i państwa
spoza strefy euro). Kraj wysyłki produktu jest określony w sposób zgodny z przepisami celnymi.
4) Zmienna 130201: Ceny producenta
Celem wskaźnika cen producenta jest pomiar zmian cen transakcyjnych działalności gospodarczych w sektorach przemy
słu, budownictwa i usług.
Do definicji cen producenta stosuje się następujące zasady:
Uwzględnia się wszystkie właściwości produktu mające wpływ na ustalanie ceny, np. liczbę sprzedanych jednostek,
zapewniony transport, dopłaty, upusty, zniżki, warunki serwisu, warunki gwarancji, miejsce przeznaczenia itd.
Ceny producenta stanowią miarę zmian cen z punktu widzenia producenta/sprzedawcy. Właściwą ceną jest cena bazowa,
z której wyłączony jest podatek VAT i podobne podatki podlegające odliczeniu bezpośrednio związane z obrotem, a także
wszystkie cła i podatki nałożone na towary i usługi fakturowane przez jednostkę, natomiast otrzymane przez producenta
dotacje do produktów, o ile występują, powinny zostać uwzględnione.
Aby pokazać prawdziwe zmiany cen, należy stosować rzeczywistą cenę transakcyjną, a nie cenę katalogową.
Aby pokazać czyste zmiany cen, w zestawieniu wskaźnika cen producenta powinno się uwzględnić zmiany jakości
produktów i dokonać odpowiednich korekt.
Specyfikacja musi być tak sformułowana, aby w następnych okresach referencyjnych jednostka obserwowana mogła
jednoznacznie zidentyfikować produkt i określić odpowiednią cenę jednostkową.
Wskaźnik powinien co do zasady odzwierciedlać średnią cenę podczas okresu referencyjnego. W praktyce informacje
rzeczywiście gromadzone mogą odnosić się do jednego konkretnego dnia w czasie trwania okresu referencyjnego, który
należy określić jako daną reprezentatywną dla okresu referencyjnego. Dla produktów mających istotny wpływ na gospo
darkę krajową, o których wiadomo, że charakteryzują się, nawet jeśli tylko okazjonalnie, wahaniami cen, istotne jest, aby
wskaźnik rzeczywiście odzwierciedlał średnie ceny.
Dane dotyczące cen powinny odzwierciedlać ceny w momencie rzeczywistej transakcji, tj. w momencie powstania, prze
kształcenia lub unieważnienia roszczeń i zobowiązań.
Ceny usług należy zasadniczo rejestrować w momencie świadczenia usługi. Jeżeli świadczenie usługi rozkłada się w czasie
na kilka okresów lub jeżeli usługi są nabywane z wyprzedzeniem przed ich świadczeniem, należy dokonać odpowiednich
korekt.
Wskaźnik cen producenta w odniesieniu do usług dla działalności gospodarczej stanowi miarę średniego rozwoju cen
w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych przez przedsiębiorstwa dla wszystkich (Business-to-All), na które
składają się usługi świadczone między przedsiębiorstwami (B2B) i usługi świadczone przez przedsiębiorstwa na rzecz
konsumentów (B2C). W skład usług świadczonych między przedsiębiorstwami (B2B) wchodzi również sprzedaż dla
sektora publicznego, tj. przez przedsiębiorstwa na rzecz organów administracji (B2G).
5) Zmienna 130202: Ceny producenta krajowego
6) Zmienna 130203: Ceny producenta zagranicznego
7) Zmienna 130204: Ceny producenta zagranicznego (strefa euro) (opcjonalnie dla państw spoza strefy euro)
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8) Zmienna 130205: Ceny producenta zagranicznego (spoza strefy euro) (opcjonalnie dla państw spoza strefy
euro)
Krajowy wskaźnik cen producenta dla działalności gospodarczej stanowi miarę średniej zmiany ceny dla wszystkich
towarów i związanych z nimi usług wynikających z danej działalności i sprzedanych na danym rynku krajowym.
Wskaźnik cen niekrajowych pokazuje średnią zmianę ceny (wyrażonej w lokalnej walucie) wszystkich towarów i zwią
zanych z nimi usług wynikających z tej działalności i sprzedanych poza rynkiem krajowym.
W połączeniu te dwa wskaźniki pokazują średnią zmianę cen wszystkich towarów i związanych z nimi usług wynikają
cych z danej działalności. W przypadku cen producenta na rynku zagranicznym cena powinna być obliczona na granicy
państwowej – fob (cena towaru dostarczonego na statek).
Wskaźniki cen krajowych i zagranicznych wymagają odrębnych wskaźników cen producenta zestawionych zgodnie
z miejscem przeznaczenia produktu. Miejsce przeznaczenia produktu określane jest przez siedzibę strony trzeciej,
która zamówiła lub zakupiła produkt.
Ceny producenta lub koszty nowych budynków mieszkalnych
Wskaźniki cen producenta w budownictwie stanowią jedynie miarę zmian dotyczących nowych budynków mieszkal
nych z wyłączeniem budynków zbiorowego zamieszkania, budynków niemieszkalnych, cen gruntów, honorariów pobie
ranych przez architektów i innych opłat. Odzwierciedlają ceny płacone przez klienta przedsiębiorstwu budowlanemu.
Wobec tego odzwierciedlają nie tylko zmienność czynników kosztowych w budownictwie, ale także zmiany w wydaj
ności i w marżach zysku. Dodatkowo istnieje różnica czasowa między ceną produkcji a odpowiadającymi jej kosztami
produkcji. Całkowite koszty budowy nowych budynków mieszkalnych można wykorzystać jako wskaźnik zastępczy dla
cen producenta.
Celem wskaźnika całkowitych kosztów budowlanych jest pokazanie zmiany kosztów ponoszonych przez wyko
nawcę przy realizacji procesu budowlanego.
Kosztami, które wchodzą w skład całkowitych kosztów budowy nowych budynków mieszkalnych, są koszty materiałów,
pracy, koszty zakładu i wyposażenia, transportu, energii i inne koszty. Koszty budynków zbiorowego zamieszkania,
budynków niemieszkalnych, cen gruntów, honorariów pobieranych przez architektów i innych opłat nie wchodzą w skład
kosztów budowy.
Koszty materiałów oblicza się zwykle na podstawie cen materiałów. Ceny materiałów powinny być oparte raczej na
cenach rzeczywistych niż na cenach katalogowych. Ceny powinny być oparte na próbie produktów i dostawców. Ceny są
wyrażone bez podatku VAT.
Koszty pracy powinny obejmować wynagrodzenia i pensje oraz płatności na ubezpieczenia społeczne dla wszystkich
osób zatrudnionych. ustawowe składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę; (i) ustawowe składki na
ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę; (ii) określone w układzie zbiorowym, umowne i dobrowolnie składki
na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę; oraz (iii) zakładane wstępne składki na ubezpieczenia społeczne
(świadczenia społeczne opłacane bezpośrednio przez pracodawcę).
Nowym budynkiem mieszkalnym jest każdy budynek zbudowany na potrzeby stałego lub tymczasowego zamieszkania
lub budynek przekształcony z innego rodzaju użytkowania na potrzeby stałego lub tymczasowego zamieszkania, w przy
padku którego prawo krajowe wymaga zezwolenia na budowę lub projekt.
D. NAKŁADY NA BADANIA I ROZWÓJ

1)

Zmienna 230101: Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową

Badania i rozwój oznaczają pracę twórczą prowadzoną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy,
w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, a także wykorzystanie dostępnej wiedzy do szukania nowych
zastosowań.
Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową stanowią kwotę wydaną na działalność badawczą i rozwo
jową prowadzoną w ramach jednostki sprawozdawczej.
Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową obejmują wszelkie wydatki bieżące powiększone o stałe
wydatki kapitałowe brutto na badania i rozwój prowadzone w ramach jednostki statystycznej w konkretnym okresie
referencyjnym bez względu na źródło finansowania. Wydatki bieżące na badania i rozwój obejmują koszty pracy ponie
sione na wewnętrzny personel w działalności badawczej i rozwojowej oraz pozostałe koszty bieżące (koszty zewnętrz
nego personelu w działalności badawczej i rozwojowej, nabycie usług). Wydatki kapitałowe brutto na środki trwałe na
badania i rozwój obejmują: zakup gruntów, zakup budynków, zakup urządzeń informatycznych i komunikacyjnych,
zakup urządzeń transportowych, zakup pozostałych maszyn i urządzeń, zakup skapitalizowanego oprogramowania
komputerowego, zakup pozostałych produktów stanowiących własność intelektualną.
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Zmienna 230201: Personel w działalności badawczej i rozwojowej

Badania i rozwój oznaczają pracę twórczą prowadzoną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy,
w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, a także wykorzystanie dostępnej wiedzy do szukania nowych
zastosowań.
Personel w działalności badawczej i rozwojowej w jednostce statystycznej obejmuje wszystkie osoby zaangażowane
bezpośrednio w badania i rozwój, bez względu na to, czy są zatrudnione przez jednostkę statystyczną, czy też przez
podmioty zewnętrzne w pełni włączone w działalność badawczą i rozwojową jednostki statystycznej, a także osoby
świadczące bezpośrednie usługi w ramach działalności badawczej i rozwojowej (np. kierownicy badań i rozwoju, admi
nistratorzy, technicy i pracownicy biurowi).
Z grupy tej należy wyłączyć osoby świadczące pośrednie usługi wsparcia i usługi dodatkowe, np. personel stołówki,
pracowników obsługi technicznej, pracowników administracyjnych i ochrony, mimo że ich wynagrodzenia i pensje
wchodzą w skład „pozostałych kosztów bieżących” przy pomiarze wydatków wewnętrznych na badania i rozwój
w ramach definicji nr D1.
Personel w działalności badawczej i rozwojowej obejmuje dwie podstawowe grupy osób:
— osoby zatrudnione przez jednostkę statystyczną, które uczestniczą w wewnętrznej działalności badawczej i rozwo
jowej jednostki (wewnętrzny personel w działalności badawczej i rozwojowej),
— pracownicy zewnętrzni, którzy są w pełni włączeni w wewnętrzną działalność badawczą i rozwojową jednostki
(zewnętrzny personel w działalności badawczej i rozwojowej), którzy mogą być niezależni (osoby samozatrudnione)
albo zależni (otrzymujący wynagrodzenie/pensję, ale nie od jednostki statystycznej prowadzącej działalność badawczą
i rozwojową).
3)

Zmienna 230202: Naukowcy

Naukowcy są specjalistami, którzy zajmują się rozwojem lub tworzeniem nowej wiedzy. Prowadzą badania i doskonalą
lub rozwijają koncepcje, teorie, modele, techniki, narzędzia, oprogramowanie lub modele operacyjne.
Do grona „badaczy” zalicza się również kierowników i administratorów zaangażowanych w planowanie naukowych
i technicznych aspektów pracy badaczy oraz zarządzanie tymi elementami.
4)

Zmienna 230301: Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach
kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

„Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową” mają taką samą definicję jak w przypadku zmiennej
230101 w D1, a „przedsiębiorstwa kontrolowane przez podmioty zagraniczne” – jak w przypadku zmiennej
210301 w A13.
5)

Zmienna 230401: Personel w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowanych
przez podmioty zagraniczne

„Personel w działalności badawczej i rozwojowej” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 230201 w D2,
a „przedsiębiorstwa kontrolowane przez podmioty zagraniczne” – jak w przypadku zmiennej 210301 w A13.
6)

Zmienna 230501: Środki budżetowe alokowane na działalność badawczą i rozwojową (GBARD)

Środki budżetowe alokowane na działalność badawczą i rozwojową (GBARD) obejmują wszystkie środki alokowane na
finansowanie badań i rozwoju (we wszystkich sektorach) w budżetach sektora rządowego. Sektor rządowy obejmuje
podsektory instytucji rządowych na szczeblu centralnym (federalnym), regionalnym (stanowym) i lokalnym (gminnym)
(finansowanie badań i rozwoju przez instytucje na szczeblu lokalnym może nie być uwzględnione w GBARD, jeżeli nie
jest uznane za istotne lub jeżeli nie można zebrać danych na ten temat). GBARD odnoszą się do danych budżetowych
pochodzących z różnych źródeł, od prognoz budżetowych do rzeczywistych wydatków, ale w procesie zbierania danych
nacisk kładzie się zwykle na „początkowe środki budżetowe” i „ostateczne środki budżetowe”.
7)

Zmienna 230502: Krajowe środki publiczne na koordynowaną transgranicznie działalność badawczą i roz
wojową

Krajowe środki publiczne na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe określa się jako łączne
finansowanie z budżetu sektora instytucji rządowych i samorządowych, mierzone w GBARD, przeznaczone na wspiera
nie: transnarodowych podmiotów publicznych sektora badań i rozwoju, europejskich transnarodowych publicznych
programów w dziedzinie badań i rozwoju oraz dwustronnych lub wielostronnych publicznych programów w dziedzinie
badań i rozwoju realizowanych we współpracy między państwami członkowskimi UE, państwami kandydującymi lub
państwami EFTA.
8)

Zmienna 330101: Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową

Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 230101 w D1.
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Zmienna 330201: Personel w działalności badawczej i rozwojowej

Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 230201 w D2.
10) Zmienna 330202: Naukowcy
Definicja taka sama jak w przypadku zmiennej 230202 w D3.
E. ZAKUPY

1)

Zmienna 240101: Zakupy towarów i usług ogółem

Zakupy towarów i usług ogółem obejmują łączną kwotę zakupów towarów i usług przez jednostkę statystyczną zaksię
gowaną jako aktywa bieżące albo wydatki bieżące w okresie referencyjnym.
Poniżej podano niewyczerpujący wykaz przykładów zakupów towarów: surowce, materiały pomocnicze i materiały
opakowaniowe, materiały zużywalne, paliwo, części zamienne, nasiona i zielonka, zwierzęta, drobne składniki zapasów
i towary przeznaczone na odsprzedaż.
W skład zakupów usług wchodzą m.in.: usługi związane z energią elektryczną, ogrzewaniem, wodą, konserwacją,
naprawą, tantiemami, czynszami, ubezpieczeniami, badaniami (jeżeli prowadzą je podmioty zewnętrzne), pracą zlecaną,
reklamą, promocją, transportem, komunikacją, bankowością, działalnością prawniczą, księgowością oraz wszelkie inne
usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne i zaksięgowane jako wydatki w okresie referencyjnym.
Nie uwzględnia się wzrostów w zakresie wyrobów gotowych i produkcji w toku oraz wszelkich aktywów finansowych
i aktywów trwałych. W drodze wyjątku uwzględnia się natomiast pozostałe aktywa przeklasyfikowane do wymienionych
powyżej pozycji.
Zakupy towarów i usług, o których mowa w tej definicji, wycenia się na zasadach określonych w tym celu w standardach
rachunkowości, na podstawie których uznano wspomniane wyżej aktywa i wydatki.
2)

Zmienna 240102: Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży

Zakupy towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży w stanie, w jakim je nabyto, obejmują zakupy towarów w celu
odsprzedaży osobom trzecim bez dalszego przetwarzania. Zmienna ta obejmuje także zakupy usług poprzez „wysta
wianie faktur” przedsiębiorstwom usługowym, np. tym, których obroty nie składają się wyłącznie z opłat agencyjnych,
pobieranych przy transakcjach usługowych (tak jak w przypadku agencji nieruchomości), ale także z rzeczywistej sumy,
która jest częścią transakcji usługowej, np. zakupów usług przewozowych przez biura podróży.
Wartość towarów i usług, które są sprzedawane osobom trzecim na zasadzie prowizji, jest wyłączona, ponieważ towary
te nie są ani kupowane, ani sprzedawane przez pracownika agencji otrzymującego prowizję.
Zakupy towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży w stanie, w jakim je nabyto, stanowią część zakupów towarów
i usług ogółem i są wykorzystywane do obliczania pozostałych danych zagregowanych i sald.
3)

Zmienna 240103: Wydatki na usługi świadczone za pośrednictwem pracowników tymczasowych

Zmienna ta obejmuje wszystkie wydatki uznane przez jednostkę statystyczną w okresie referencyjnym, które dotyczą
usług świadczonych przez agencje pośrednictwa pracy tymczasowej i podobne organizacje zapewniające pracowników
przedsiębiorstwom prowadzonym przez klientów na czas określony, aby uzupełnić lub tymczasowo zastąpić siłę roboczą
klienta, w przypadku gdy osoby te są pracownikami jednostki pracy tymczasowej. Wydatki na usługi świadczone za
pośrednictwem pracowników tymczasowych stanowią część zakupów towarów i usług ogółem.
Agencje i organizacje te nie zapewniają jednak bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami w miejscach pracy
u klientów. W zmiennej tej uwzględnione są jedynie wydatki poniesione na zapewnienie pracowników, co nie wiąże się
ze świadczeniem określonego rodzaju usług przemysłowych lub nieprzemysłowych.
4)

Zmienna 240104: Wydatki na wynajem długoterminowy i leasing operacyjny

Wydatki na wynajem długoterminowy obejmują wszystkie wydatki uznawane przez jednostkę statystyczną podczas
okresu referencyjnym, które odnoszą się do wynajmu aktywów trwałych. Zmienna ta uwzględnia płatności w ramach
umów o leasing operacyjny, które odnoszą się do wynajmu aktywów trwałych.
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W przypadku tej zmiennej leasing jest zaliczany do leasingu operacyjnego, jeżeli nie następuje przeniesienie zasadniczo
całego ryzyka i pożytków wynikających z posiadania bazowego składnika aktywów.
5)

Zmienna 240105: Zakupy produktów energetycznych

Zakupy wszystkich produktów energetycznych podczas okresu referencyjnego powinny być uwzględnione w tej zmiennej
tylko wówczas, jeśli zostały zakupione w celu wykorzystania ich jako paliwo. Produkty energetyczne zakupione jako
surowce lub w celu odsprzedaży bez przetworzenia nie powinny być uwzględniane. Dane powinny być podawane jedynie
jako wartość.
6)

Zmienna 240106: Płatności na rzecz podwykonawców

W przypadku rodzajów działalności określonych w sekcjach od B do E NACE płatności na rzecz podwykonawców to
płatności dokonane przez jednostkę na rzecz osób trzecich w zamian za towary i usługi przemysłowe dostarczone jako
część stosunku podwykonawstwa, definiowanego w sposób następujący:
dwa przedsiębiorstwa połączone są stosunkiem podwykonawstwa, jeżeli jednocześnie spełnione są warunki A i B:
A. Przedsiębiorstwo klient, zwane również głównym wykonawcą, uczestniczy w projektowaniu produktu, dostarczając,
nawet częściowo, specyfikację techniczną przedsiębiorstwu dostawcy, zwanemu także podwykonawcą, lub dostarcza
mu materiałów do przetworzenia;
B. Przedsiębiorstwo klient sprzedaje produkt wykonany na zasadzie podwykonawstwa, albo jako osobny produkt, albo
jako część bardziej złożonego produktu, i przyjmuje po sprzedaży odpowiedzialność za jakość produktu.
Uwaga: Samo ustalenie koloru, rozmiaru lub numeru katalogowego nie jest jeszcze samo w sobie specyfikacją techniczną.
Wytworzenie produktu zaprojektowanego w ściśle określonym celu i spełniającego ściśle określone warunki nie oznacza
jeszcze istnienia stosunku podwykonawstwa.
W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji F NACE płatności na rzecz podwyko
nawców są to płatności dokonane przez jednostkę na rzecz osób trzecich w zamian za roboty budowlane dostarczone
jako część stosunku podwykonawstwa.
Dwa przedsiębiorstwa połączone są stosunkiem podwykonawstwa, jeżeli jednocześnie spełnione są warunki A, B, C i D.
A. Przedsiębiorstwo klient zawiera umowę z przedsiębiorstwem dostawcą, zwanym dalej „podwykonawcą” na wykonanie
robót lub usług, które są wyraźnie włączone do procesu budowy;
B. Przedsiębiorstwo klient jest odpowiedzialne za końcowy produkt procesu budowy; odpowiedzialność ta obejmuje
także części wykonane przez podwykonawców; podwykonawca może w niektórych przypadkach ponosić częściową
odpowiedzialność.
C. Przedsiębiorstwo klient przekazuje podwykonawcy specyfikacje, na przykład informację o tym, że roboty lub usługi
wykonane przez podwykonawcę muszą być zgodne z założeniami określonego projektu i w związku z tym nie mogą
być standardowymi lub katalogowymi robotami lub usługami.
D. Umowa wzajemna nie podlega z innych względów przepisom umowy asocjacyjnej, takiej jak wspólna odpowiedź na
zaproszenie do składania ofert, konsorcjum lub spółka joint venture itd.
7)

Zmienna 240201: Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu zapasów to różnica między łączną wartością zapasów uznanych przez jednostkę statystyczną na końcu
okresu referencyjnego a analogiczną wartością na początku tego okresu. Wartością wspomnianych zapasów jest wartość,
która została uznana w sprawozdaniu finansowym.
8)

Zmienna 240202: Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku

Zmienna ta jest definiowana jako zmiana wartości zapasów wyrobów gotowych lub w trakcie produkcji, które zostały
wyprodukowane przez jednostkę statystyczną, a nie zostały jeszcze sprzedane, między pierwszym a ostatnim dniem
okresu referencyjnego. Zmienna ta jest częścią zmiennej „zmiana stanu zapasów”.
Produkty te obejmują produkcję w toku należącą do jednostki statystycznej, nawet jeżeli dane produkty są w posiadaniu
osób trzecich. Podobnie wyłączone są produkty posiadane przez daną jednostkę statystyczną, a należące do osób trzecich.
Zapasy wyceniane są po kosztach produkcji i wycenia się je przed dokonaniem korekty wartości (takiej jak amortyzacja).
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Zmienna 240203: Zmiana stanu zapasów wyrobów do odsprzedaży

Zmiana stanu zapasów wyrobów do odsprzedaży stanowi różnicę łącznej wartości zapasów uznanych przez jednostkę
statystyczną na koniec i na początek okresu referencyjnego jako towary przeznaczone na odsprzedaż osobom trzecim
bez dalszego przetwarzania. Wartością wspomnianych zapasów jest wartość, która została uznana w sprawozdaniu
finansowym. Zmiana stanu zapasów wyrobów do odsprzedaży jest częścią zmiennej „zmiana stanu zapasów”.
10) Zmienna 240301: Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne
ogółem
„Zakupy towarów i usług łącznie” mają taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 240101 w E1, a „przedsiębiorstwa
kontrolowane przez podmioty zagraniczne” – jak w przypadku zmiennej 210301 w A13.
11) Zmienna 240302: Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne
w celu odsprzedaży
„Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży” mają taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 240102 w E2,
a „przedsiębiorstwa kontrolowane przez podmioty zagraniczne” – jak w przypadku zmiennej 210301 w A13.
F.

1)

PRODUKCJA I WYNIKI DZIAŁALNOŚCI

Zmienna 140101: Produkcja (wielkość)

W krótkookresowej statystyce gospodarczej produkcja wymagana jest w postaci wskaźnika. Wskaźnik wielkości produkcji
jest wskaźnikiem referencyjnym rozwoju gospodarczego, który stosuje się w szczególności, aby na wczesnym etapie
określić punkty zwrotne w rozwoju gospodarczym. Wskaźnik ten należy przedstawić w postaci wskaźnika typu Laspey
resa, który stanowi porównanie bieżącej wielkości produkcji z analogiczną wielkością produkcji w okresie podstawowym.
Teoretyczny cel wskaźnika wielkości produkcji:
— Na potrzeby statystyk cyklu koniunkturalnego należy mierzyć własną wielkość produkcji. Pojęcie produkcji w kontek
ście statystyk cyklu koniunkturalnego nie obejmuje wkładów innych jednostek.
— Celem wskaźnika wielkości produkcji jest zatem pomiar zmian wielkości wartości dodanej w krótkich i regularnych
odstępach czasowych.
— Zmierzone w ten sposób zmiany wielkości wartości dodanej powinny być zasadniczo zbliżone do wartości dodanej
mierzonej zgodnie z koncepcjami wartości dodanej w rachunkach narodowych.
Zasady obliczania wskaźnika wielkości produkcji:
— Dane konieczne do zestawienia wskaźnika zdefiniowanego zgodnie z celem teoretycznym nie są zwykle dostępne
w okresach miesięcznych.
— W związku z tym wartość dodaną w cenach podstawowych oblicza się wyłącznie w odniesieniu do okresu podsta
wowego, w szczególności w celu zaktualizowania wag. Jeżeli wartość dodana w cenach podstawowych nie jest
dostępna, można zastosować w zastępstwie wartość dodaną brutto według cen czynnika produkcji.
— Miesięczną ciągłość wartości dodanej w okresie podstawowym zachowuje się na podstawie odpowiednich wartości
zastępczych.
Obliczanie wartości zastępczych dla zachowania ciągłości. Wartościami zastępczymi odpowiednimi dla zachowania
ciągłości wskaźników są:
— ciągłość wartości produkcji brutto (po przeliczeniu na ceny stałe),
— ciągłość wielkości,
— ciągłość obrotu (po przeliczeniu na ceny stałe),
— ciągłość wkładu pracy,
— ciągłość wkładu surowców,
— ciągłość wkładu energii.
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Korelacja między tymi wartościami zastępczymi a zmianami wartości dodanej może różnić się w zależności od działal
ności rynkowej. W przypadku każdego rodzaju działalności rynkowej należy wybrać wartość zastępczą o wysokim
wskaźniku korelacji.
Powiązania z rachunkami narodowymi:
— Powszechne rozumienie pojęcia „wskaźnik produkcji” jako „zmiana wartości dodanej” jest sprzeczne z definicją
„produkcji” w ramach rachunków narodowych lub statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw.
— W kontekście rachunków narodowych wskaźnik produkcji odnosi się do zmian „wartości dodanej” w cenach stałych,
zaś wartość dodana stanowi zasadniczo wielkość produkcji pomniejszoną o zużycie pośrednie w cenach podstawo
wych.
2) Zmienna 140201: Wolumen sprzedaży
Wolumen sprzedaży odzwierciedla wartość przychodów netto ze sprzedaży w cenach stałych i jako taki jest wskaźnikiem
ilościowym. Może być obliczany jako przychody netto ze sprzedaży w cenach bieżących, przeliczone na ceny stałe za
pomocą właściwego wskaźnika cen, lub jako wskaźnik ilościowy wynikający bezpośrednio z ilości sprzedanych towarów.
3) Zmienna 140301: Przychody netto ze sprzedaży
W przypadku wszystkich rodzajów działalności, z wyjątkiem rodzajów działalności objętych 64 i 65 NACE oraz niektó
rych rodzajów działalności objętych 66 NACE, przychody netto ze sprzedaży obejmują wszystkie przychody powstałe
w okresie referencyjnym w ramach zwykłej działalności jednostki statystycznej i wyrażane są z wyłączeniem wszystkich
obniżek cen, zniżek i upustów przyznanych przez jednostkę statystyczną.
Dochód określa się jako występujący w danym okresie referencyjnym wzrost korzyści ekonomicznych w formie wpływów
lub zwiększenia aktywów, lub zmniejszenia zobowiązań, które skutkują przyrostem kapitału własnego, innych niż
związane z wpłatami udziałowców.
Wpływy, o których mowa, wynikają z umów zawieranych z klientami i są realizowane poprzez spełnienie zawartych
w tych umowach zobowiązań przez jednostkę statystyczną. Zwykle zobowiązanie do wykonania czynności polega na
sprzedaży (przekazaniu) towarów lub świadczeniu usługi, ale wpływy brutto mogą obejmować również dochody uzys
kane w ramach zwrotu z korzystania z aktywów jednostki statystycznej przez osoby trzecie.
Przychody netto ze sprzedaży nie obejmują:
— wszelkich podatków, ceł ani opłat związanych bezpośrednio z dochodami;
— wszelkich kwot naliczonych w imieniu zleceniodawcy, jeżeli jednostka statystyczna działa jako pośrednik w stosunku
z tym zleceniodawcą;
— wszelkich dochodów, które nie powstały w ramach zwykłej działalności prowadzonej przez jednostkę statystyczną.
Zwykle te rodzaje dochodów klasyfikuje się jako „inne dochody (z działalności operacyjnej)”, „dochody finansowe”,
„dochody nadzwyczajne” lub podobne, w zależności od odpowiedniego zbioru ogólnie przyjętych standardów rachun
kowości stosowanych do sporządzenia sprawozdania finansowego.
W ramach statystyk dotyczących okresów krótszych niż rok może okazać się, że uwzględnienie takich aspektów jak
roczne obniżki cen, dotacje, upusty i zniżki jest niemożliwe.
W przypadku rodzajów działalności objętych K6411, K6419 i K649 NACE przychody netto ze sprzedaży określa się jako
wartość produkcji pomniejszoną o dotacje lub granty rządowe.
W przypadku rodzajów działalności objętych K642 i K643 NACE przychody netto ze sprzedaży można określić w przyb
liżeniu na podstawie łącznych kosztów operacyjnych, jeżeli w sprawozdaniu finansowym nie ma informacji na temat
przychodów netto ze sprzedaży.
W przypadku rodzajów działalności objętych K6511, K6512 i K652 NACE przychody netto ze sprzedaży określa się jako
zarobione składki brutto.
W przypadku rodzajów działalności objętych K653 NACE przychody netto ze sprzedaży określa się jako całkowite
składki emerytalne.
W przypadku rodzajów działalności K66, w odniesieniu do których w sprawozdaniu finansowym nie ma informacji na
temat przychodów netto ze sprzedaży, przychody netto ze sprzedaży określa się jako wartość produkcji pomniejszoną
o dotacje lub granty rządowe. W przypadku rodzajów działalności K66, dla których w sprawozdaniu finansowym podano
przychody netto ze sprzedaży, zastosowanie ma standardowa definicja przychodów netto ze sprzedaży.
4) Zmienna 140302: Przychody netto ze sprzedaży krajowej
5) Zmienna 140303: Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej
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6)

Zmienna 140304: Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (strefa euro) (wartość)

7)

Zmienna 140305: Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (poza strefą euro)
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Wskaźniki dla przychodów netto ze sprzedaży krajowej i zagranicznej wymagają, aby przychody netto ze sprzedaży
podzielono zgodnie z pierwszym miejscem przeznaczenia produktu w oparciu o zmianę własności (niezależnie od tego,
czy odpowiada jej fizyczny ruch towarów przez granice). Miejsce przeznaczenia jest określone przez siedzibę strony
trzeciej, która zakupiła towary i usługi.
8)

Zmienna 250101: Przychody netto ze sprzedaży

Taka sama definicja jak w przypadku zmiennej 140301 w F3
9)

Zmienna 250102: Przychody netto ze sprzedaży w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie oraz działalności
przemysłowej

Część przychodów netto ze sprzedaży pochodząca z rodzajów działalności zaklasyfikowanych w sekcjach A–F NACE.
Nie uwzględnia się przychodów netto ze sprzedaży pochodzących z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu
odsprzedaży w tym samym stanie.
10) Zmienna 250103: Przychody netto ze sprzedaży w działalności przemysłowej
Część przychodów netto ze sprzedaży pochodząca z rodzajów działalności zaklasyfikowanych w sekcjach B–F NACE.
Uwzględnia się przychody netto ze sprzedaży towarów i usług podlegających stosunkom umownym z podwykonawcami.
Nie uwzględnia się przychodów netto ze sprzedaży pochodzących z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu
odsprzedaży w tym samym stanie.
11) Zmienna 250104: Przychody netto ze sprzedaży w działalności przemysłowej z wyłączeniem działalności
budowlanej
Część przychodów netto ze sprzedaży pochodząca z rodzajów działalności zaklasyfikowanych w sekcjach B–E NACE.
Uwzględnia się przychody netto ze sprzedaży towarów i usług podlegających stosunkom umownym z podwykonawcami.
Nie uwzględnia się przychodów netto ze sprzedaży pochodzących z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu
odsprzedaży w tym samym stanie.
12) Zmienna 250105: Przychody netto ze sprzedaży w działalności budowlanej
Część przychodów netto ze sprzedaży pochodząca z rodzajów działalności zaklasyfikowanych w sekcji F NACE.
Uwzględnia się przychody netto ze sprzedaży towarów i usług podlegających stosunkom umownym z podwykonawcami.
Nie uwzględnia się przychodów netto ze sprzedaży pochodzących z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu
odsprzedaży w tym samym stanie.
13) Zmienna 250106: Przychody netto ze sprzedaży w działalności usługowej
Przychody ze wszystkich świadczonych usług (usługi bankowe i ubezpieczeniowe, usługi handlowe i usługi osobiste).
Zmienna ta obejmuje przychody netto ze sprzedaży uzyskane z rodzajów działalności usługowej wynikających z prze
ważającej lub drugorzędnej działalności; niektóre formy działalności usługowej mogą być świadczone przez jednostki
przemysłowe. Te rodzaje działalności są zaklasyfikowane w sekcjach H–N i P–S NACE, jak również w grupach konser
wacji i remontów 45.2 i 45.4 sekcji G NACE.
14) Zmienna 250107: Przychody netto ze sprzedaży w działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż
oraz w pośrednictwie
Część przychodów netto ze sprzedaży pochodząca z działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż oraz
z usług pośrednictwa prowadzonych przez daną jednostkę. Odpowiada to sprzedaży towarów nabytych przez jednostkę
we własnym imieniu i na własny rachunek i odsprzedanych w tym samym stanie, w jakim zostały nabyte, lub po
dokonaniu takich czynności, jak oznakowanie, pakowanie i opakowywanie, które są praktykowane w przedsiębiorstwach
zajmujących się handlem dystrybucyjnym, jak również prowizjom z zakupów i sprzedaży dokonanych w imieniu i z ra
mienia osób trzecich oraz podobnych form działalności.
Odsprzedaż tego typu można podzielić na:
— odsprzedaż innym pośrednikom, użytkownikom profesjonalnym itd. (sprzedaż hurtowa),
— odsprzedaż gospodarstwom domowym lub użytkownikom na małą skalę (sprzedaż detaliczna).
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Te rodzaje działalności zaklasyfikowane są w sekcji G NACE (z wyjątkiem grup konserwacji i remontów 45.2 i 45.4).
15) Zmienna 250108: Przychody netto ze sprzedaży w działalności obejmującej roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków
Część przychodów netto ze sprzedaży pochodząca z rodzajów działalności zaklasyfikowanych w dziale F41 NACE.
Uwzględnia się przychody netto ze sprzedaży towarów i usług podlegających stosunkom umownym z podwykonawcami.
Nie uwzględnia się przychodów netto ze sprzedaży pochodzących z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu
odsprzedaży w tym samym stanie.
16) Zmienna 250109: Przychody netto ze sprzedaży w działalności roboty związane z budową obiektów inży
nierii lądowej i wodnej
Część przychodów netto ze sprzedaży pochodząca z rodzajów działalności zaklasyfikowanych w dziale F42 NACE.
Uwzględnia się przychody netto ze sprzedaży towarów i usług podlegających stosunkom umownym z podwykonawcami.
Nie uwzględnia się przychodów netto ze sprzedaży pochodzących z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu
odsprzedaży w tym samym stanie.
17) Zmienna 250110: Przychody netto ze sprzedaży w ramach przeważającej działalności na trzycyfrowym
poziomie klasyfikacji NACE
Część przychodów netto ze sprzedaży uzyskanych w ramach przeważającej działalności danej jednostki. Przeważający
rodzaj działalności jednostki ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 696/93.
Uwzględnia się przychody netto ze sprzedaży towarów i usług podlegających stosunkom umownym z podwykonawcami.
Nie uwzględnia się przychodów netto ze sprzedaży pochodzących z odsprzedaży towarów i usług nabytych w celu
odsprzedaży w tym samym stanie.
18) Zmienna 250111: Przychody netto z tytułu podwykonawstwa
W przypadku statystyk dotyczących rodzajów działalności określonych w sekcji F NACE przychody netto ze sprzedaży
z tytułu podwykonawstwa są przychodami netto ze sprzedaży osiąganymi w wyniku robót budowlanych jednostki
wykonywanych na rzecz osoby trzeciej na mocy stosunku umownego z podwykonawcami.
Dwa przedsiębiorstwa połączone są stosunkiem podwykonawstwa, jeżeli jednocześnie spełnione są warunki A, B, C i D.
A. Przedsiębiorstwo klient zawiera umowę z przedsiębiorstwem dostawcą, zwanym dalej „podwykonawcą” na wykonanie
robót lub usług, które są wyraźnie włączone do procesu budowy;
B. Przedsiębiorstwo klient jest odpowiedzialne za końcowy produkt procesu budowy; odpowiedzialność ta obejmuje
także części wykonane przez podwykonawców; podwykonawca może w niektórych przypadkach ponosić częściową
odpowiedzialność.
C. Przedsiębiorstwo klient przekazuje podwykonawcy specyfikacje, na przykład informację o tym, że roboty lub usługi
wykonane przez podwykonawcę muszą być zgodne z założeniami określonego projektu i w związku z tym nie mogą
być standardowymi lub katalogowymi robotami lub usługami.
D. Umowa wzajemna nie podlega z innych względów przepisom umowy asocjacyjnej, takiej jak wspólna odpowiedź na
zaproszenie do składania ofert, konsorcjum lub spółka joint venture itd.
19) Zmienna 250112: Przychody netto ze sprzedaży według siedziby klienta
Przychody netto ze sprzedaży oznaczają przychody jak w definicji dla zmiennej 140301 w F3. Pojęcie siedziby jest
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 549/2013.
20) Zmienna 250113: Przychody netto ze sprzedaży według produktu
Przychody netto ze sprzedaży oznaczają przychody jak w definicji dla zmiennej 140301 w F3. Podział według produktów
opiera się na CPA.
21) Zmienna 250201: Marża brutto z odsprzedaży towarów
Odpowiada rentowności działalności związanej z zakupami i odsprzedażą bez dalszego przetwarzania. Marżę tę oblicza
się na podstawie przychodów netto ze sprzedaży dotyczących działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż
bez dalszego przetwarzania, łącznych zakupów w celu odsprzedaży oraz zmian stanu zapasów i usług nabytych w celu
odsprzedaży.
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Marża brutto z odsprzedaży towarów obejmuje sprzedaż, zakupy i zmiany stanu zapasów i usług związanych z towarami
i usługami, które nabyto w celu przekazania ich osobom trzecim w niezmienionym stanie.
Nazywana również marżą handlową brutto.
22) Zmienna 250301: Wartość produkcji
Wartość produkcji stanowi wartość łącznej produkcji jednostki statystycznej w okresie referencyjnym.
Dla wszystkich rodzajów działalności z wyjątkiem rodzajów działalności objętych 64, 65 i 66 NACE wartość produkcji
stanowi sumę:
+ przychodów netto ze sprzedaży,
± zmiany stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku,
± zmiany stanu zapasów wyrobów do odsprzedaży,
+ dochodów z dotacji związanych z produktem lub obrotem, oraz
+ skapitalizowanej produkcji,
– zakupów towarów i usług w celu odsprzedaży.
Dochody z dotacji związanych z produktem lub obrotem stanowią wszelkie dochody pochodzące z pomocy rządowej
przyznanej jednostce statystycznej i uznane przez tę jednostkę za pomoc rządową w okresie referencyjnym.
Skapitalizowana produkcja oznacza łączny wzrost wszystkich aktywów długoterminowych wytworzonych we własnym
zakresie, które jednostka statystyczna uznała jako takie w okresie referencyjnym.
W przypadku rodzajów działalności objętych K6411 NACE wartość produkcji definiuje się jako koszty administracyjne
inne niż koszty osobowe plus opłaty i wydatki z tytułu prowizji, plus koszty osobowe, plus amortyzacja rzeczowych
aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
W przypadku rodzajów działalności objętych K6419 i K649 NACE wartość produkcji definiuje się jako dochody z tytułu
odsetek i podobne dochody minus odsetki płatne i podobne koszty, plus dochody z tytułu prowizji, plus dochód z akcji
i innych papierów wartościowych przynoszących dochód zmienny, plus zysk netto lub strata netto na operacjach
finansowych, plus dochody z dotacji związanych z produktem lub obrotem. W przypadku niektórych rodzajów działal
ności objętych K6499 NACE wartość produkcji oznacza przychody netto ze sprzedaży plus dotacje lub granty rządowe
lub można ją określić w przybliżeniu na podstawie łącznych kosztów operacyjnych, jeżeli w sprawozdaniu finansowym
nie ma informacji na temat przychodów netto ze sprzedaży.
W przypadku rodzajów działalności objętych K642 i K643 NACE wartość produkcji oznacza przychody netto ze sprze
daży plus dotacje lub granty rządowe lub można ją określić w przybliżeniu na podstawie łącznych kosztów operacyjnych,
jeżeli w sprawozdaniu finansowym nie ma informacji na temat przychodów netto ze sprzedaży.
W przypadku rodzajów działalności objętych K6511 NACE wartość produkcji jest definiowana jako zarobione składki
brutto plus
przychody z lokat, minus przychody z udziałów kapitałowych, minus wynik dodatni z korekty wartości lokat, plus
inwestycje portfelowe reasekuratorów z ich udziałów w rezerwach technicznych brutto przedsiębiorstwa, plus niezreali
zowane zyski z lokat, plus pozostały dochód techniczny z wyłączeniem reasekuracji, minus spłacone zobowiązania,
plus/minus zmiana stanu rezerw na zobowiązania (wzrost należy odjąć, spadek należy dodać), plus/minus zmiana
stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z wyłączeniem reasekuracji (koszty należy odjąć, dochód należy
dodać), plus/minus (jeżeli dane te są dostępne) zmiana stanu pozostałych rezerw technicznych, udział reasekuratorów
(koszty należy odjąć, dochód należy dodać), plus/minus (jeżeli dane te są dostępne) zmiana w funduszach na przyszłe cele
(koszty należy odjąć, dochód należy dodać), minus premie i rabaty z wyłączeniem reasekuracji, minus straty z realizacji
lokat, minus niezrealizowane straty z lokat, plus pozostałe dochody.
W przypadku rodzajów działalności objętych K6512 i K652 NACE wartość produkcji jest definiowana jako zarobione
składki brutto, plus przychody z lokat, minus przychody z udziałów kapitałowych, minus wynik dodatni z korekty
wartości lokat, plus inwestycje portfelowe reasekuratorów z ich udziałów w rezerwach technicznych brutto przedsiębior
stwa, plus pozostały dochód techniczny netto z wyłączeniem reasekuracji, plus pozostałe dochody, minus spłacone
zobowiązania, plus/minus zmiana stanu rezerw na zobowiązania (wzrost należy odjąć, spadek należy dodać), minus
straty z realizacji lokat, minus premie i rabaty netto, plus/minus zmiana stanu rezerwy na wyrównanie szkodowości
(koszty należy odjąć, dochód należy dodać), plus/minus zmiany netto w zabezpieczeniach technicznych nieujęte w innych
pozycjach (koszty należy odjąć, dochód należy dodać).
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W przypadku rodzajów działalności objętych K653 NACE wartość produkcji jest definiowana jako przychody netto ze
sprzedaży, minus należne składki ubezpieczenia, plus przychody z lokat, plus pozostałe dochody, plus należności z tytułu
ubezpieczenia, minus wydatki na emerytury łącznie, minus zmiana netto w zabezpieczeniach technicznych (wzrosty
w zabezpieczeniach technicznych należy odjąć od wartości produkcji, a spadki dodać). Alternatywnie wartość produkcji
można obliczyć jako sumę kosztów.
Dla działalności objętych K66 NACE, dla których w sprawozdaniu finansowym nie ma informacji na temat przychodów
netto ze sprzedaży, wartość produkcji jest definiowana jako dochody z tytułu odsetek i podobne dochody minus odsetki
płatne i podobne koszty, plus dochody z tytułu prowizji, plus dochód z akcji i innych papierów wartościowych przyno
szących dochód zmienny, plus zysk netto lub strata netto na operacjach finansowych, plus dochody z dotacji związanych
z produktem lub obrotem.
W przypadku rodzajów działalności objętych K66 NACE, dla których w sprawozdaniu finansowym nie ma informacji na
temat przychodów netto ze sprzedaży, wartość produkcji jest definiowana jako przychody netto ze sprzedaży plus
skapitalizowana produkcja, plus dochody z dotacji związanych z produktem lub obrotem.
23) Zmienna 250401: Wartość dodana
Wartość dodana jest zbiorczym wskaźnikiem przychodów operacyjnych netto skorygowanych o amortyzację i świad
czenia pracownicze, o ile jednostka statystyczna uznała w ten sposób wszystkie składowe tego wskaźnika w okresie
referencyjnym. Wartość dodaną oblicza się na podstawie poniższego wzoru:
+ przychody netto ze sprzedaży,
+ dochody z dotacji związanych z produktem lub obrotem
+ skapitalizowana produkcja,
± zmiana stanu zapasów,
– zakupy towarów i usług ogółem.
24) Zmienna 250501: Nadwyżka operacyjna brutto
Nadwyżka operacyjna brutto to nadwyżka wygenerowana z działalności operacyjnej po zrekompensowaniu nakładów
pracy.
Można ją obliczyć na podstawie wartości dodanej pomniejszonej o wydatki z tytułu świadczeń pracowniczych. Dzięki
saldu dostępnemu dla jednostki może ona dokonać rekompensaty w stosunku do podmiotów wnoszących fundusze
własne i długi, zapłacić podatki i ostatecznie sfinansować całość lub część swoich inwestycji.
25) Zmienna 250601: Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagra
niczne
„Przychody netto ze sprzedaży” mają taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 140301 w F3, a „liczba jednostek
lokalnych” – jak w przypadku zmiennej 210301 w A13.
26) Zmienna 250701: Wartość produkcji przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne
„Wartość produkcji” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 250301 w F22, a „przedsiębiorstwa kontrolowane
przez podmioty zagraniczne” – jak w przypadku zmiennej 210301 w A13.
27) Zmienna 250801: Wartość dodana przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne
„Wartość dodana” ma taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 250401 w F23, a „przedsiębiorstwa kontrolowane
przez podmioty zagraniczne” – jak w przypadku zmiennej 210301 w A13.
28) Zmienna 250901: Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne
(koncepcja OKJI) i krajowych podmiotów zależnych
„Przychody netto ze sprzedaży” mają taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 140301 w F3, a „przedsiębiorstwa
kontrolujące podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI)” – jak w przypadku zmiennej 210401 w A14.
29) Zmienna 440101: Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw zagranicznych ostatecznie kontrolowa
nych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego
„Przychody netto ze sprzedaży” mają taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 140301 w F3, a „przedsiębiorstwa
zagraniczne ostatecznie kontrolowane przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego” – jak w przypadku
zmiennej 410101 w A25.
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30) Zmienna 251001: Produkcja sprzedana
Produkcja sprzedana oznacza produkcję prowadzoną w dowolnym czasie na terytorium ekonomicznym każdego
państwa, którą sprzedano (zafakturowano) w okresie referencyjnym. Produkcja może być prowadzona w ramach prze
ważającej lub drugorzędnej działalności przedsiębiorstwa. Produkcja ta obejmuje produkcję sprzedaną (zafakturowaną)
między różnymi jednostkami rodzaju działalności, które należą do tego samego przedsiębiorstwa.
31) Zmienna 251002: Produkcja w ramach podwykonawstwa
Produkcja prowadzona przez podwykonawcę na terytorium ekonomicznym każdego państwa, którą sprzedano (zafak
turowano) w okresie referencyjnym zleceniodawcy na warunkach podwykonawstwa określonych w wytycznych CPA.
Produkcja może być prowadzona w ramach przeważającej lub drugorzędnej działalności przedsiębiorstwa.
32) Zmienna 251003: Produkcja wytworzona
Produkcja wytworzona, oznacza produkcję prowadzoną w okresie referencyjnym na terytorium ekonomicznym każdego
państwa, którą uwzględnia się w produkcji pozostałych produktów. Obejmuje produkty, które – w samej jednostce
rodzaju działalności albo w innej jednostce rodzaju działalności należącej do tego samego przedsiębiorstwa:
— są przeznaczone na sprzedaż,
— zostają przetworzone na inny produkt,
— stają się elementem innego produktu lub
— trafiają do zapasów.
G. INWESTYCJE

1)

Zmienna 260101: Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe

Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe obejmują wszelkie uzupełnienia rzeczowych aktywów trwałych, które
jednostka statystyczna uznała jako takie w okresie referencyjnym, z wyjątkiem wszelkich wzrostów wynikających z aktua
lizacji wyceny lub zwrotów uznanych wcześniej strat z tytułu utraty wartości inwestycji oraz z przekwalifikowań (prze
niesień) pozostałych rzeczowych aktywów trwałych.
Uzupełnienia te obejmują m.in. zakupy, leasingi finansowe, ulepszenia, przebudowy, remonty, budowy, samodzielne
budowy oraz wszelkie skapitalizowane wydatki dozwolone zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowo
ści, w których określono kryteria uznawania i wyceny.
2)

Zmienna 260102: Inwestycje brutto w grunty

Inwestycje brutto w grunty obejmują wszelkie uzupełnienia gruntów, złóż podziemnych, lasów i wód śródlądowych,
aktywów trwałych do celów poszukiwania i oceny, aktywów górniczych, naftowych i gazowych itp., uznanych jako
takie przez jednostkę statystyczną w okresie referencyjnym. Inwestycje brutto w grunty stanowią część zmiennej „inwe
stycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe”.
3)

Zmienna 260103: Inwestycje brutto w nabycie istniejących budynków

Inwestycje brutto w nabycie istniejących budynków obejmują wszelkie zakupy budynków lub podobnych konstrukcji
używanych (tj. nie nowych) w momencie nabycia lub uzupełnienia tych budynków, uznane jako takie przez jednostkę
statystyczną w okresie referencyjnym.
Inwestycje brutto w nabycie istniejących budynków stanowią część zmiennej „inwestycje brutto w rzeczowe aktywa
trwałe”.
4)

Zmienna 260104: Inwestycje brutto w budowę i ulepszenie budynków

Inwestycje brutto w budowę i ulepszenie budynków obejmują wszelkie:
— uzupełnienia budowy nowych budynków na własny użytek (samodzielna budowa),
— zakupy nowych budynków (zwykle w następstwie umowy na budowę, której beneficjentem jest statystyczna jednostka
sprawozdawcza),
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— skapitalizowane uzupełnienia, przebudowy, ulepszenia i remonty istniejących budynków (jeżeli jest prawdopodobne,
że jednostka statystyczna uzyska w związku z nimi dodatkowe korzyści gospodarcze), uznane jako takie przez
jednostkę statystyczną w okresie referencyjnym.
Inwestycje brutto w budowę i ulepszenie budynków stanowią część zmiennej „inwestycje brutto w rzeczowe aktywa
trwałe”.
5)

Zmienna 260105: Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia

Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia obejmują wszelkie uzupełnienia maszyn, pojazdów, urządzeń, wyposażenia
biurowego, sprzętu komputerowego, urządzeń komunikacyjnych i sieciowych itp., uznanych jako takie przez jednostkę
statystyczną w okresie referencyjnym.
Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia stanowią część zmiennej „Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe”.
6)

Zmienna 260106: Inwestycje brutto w niematerialne aktywa trwałe, inne niż wartość firmy

Inwestycje brutto w niematerialne aktywa trwałe, inne niż wartość firmy, obejmują wszelkie uzupełnienia niematerialnych
aktywów trwałych, które jednostka statystyczna uznała jako takie w okresie referencyjnym, z wyjątkiem wartości firmy.
Uzupełnienia te obejmują m.in. zakupy, leasingi finansowe, ulepszenia, uzupełnienia, przebudowy, remonty, budowy,
samodzielne budowy oraz wszelkie skapitalizowane wydatki dozwolone zgodnie z mającymi zastosowanie standardami
rachunkowości, w których określono kryteria uznawania i wyceny oraz definicję wartości firmy.
7)

Zmienna 260107: Inwestycje w zakupione oprogramowanie

Inwestycje w zakupione oprogramowanie są uznawane za wartości niematerialne i prawne wtedy i tylko wtedy, gdy
istnieje prawdopodobieństwo, że przyszłe korzyści gospodarcze, które można przypisać temu składnikowi aktywów,
trafią do przedsiębiorstwa i gdy można rzetelnie określić koszt tego składnika aktywów. Jeżeli zakup oprogramowania
nie spełnia tych warunków, inwestycje te uznaje się za wydatek, w momencie gdy zostanie on poniesiony i ujęty
w wartości zmiennej „zakupy towarów i usług ogółem”.
Inwestycje w zakupione oprogramowanie obejmują cenę nabycia, w tym wszelkie należności celne przywozowe i podatki
zawarte w cenie niepodlegające odliczeniu, oraz nakłady bezpośrednio związane z przygotowaniem oprogramowania do
użytkowania zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem. Do takich wydatków bezpośrednich zaliczane są, na przykład
opłaty za instalację. Udzielone upusty i rabaty pomniejszają cenę nabycia składnika aktywów.
8)

Zmienna 260108: Przychody ze sprzedaży inwestycji rzeczowych

Przychody ze sprzedaży inwestycji rzeczowych obejmują wartość istniejących materialnych dóbr kapitałowych sprzeda
nych osobom trzecim. Sprzedaż materialnych dóbr kapitałowych wyceniana jest na podstawie rzeczywiście uzyskanej
ceny (z wyłączeniem VAT), a nie wartości księgowej, po odliczeniu wszelkich kosztów przeniesienia własności poniesio
nych przez sprzedającego. Korekta wartości oraz zmniejszenie w inny sposób niż poprzez sprzedaż są wyłączone.
9)

Zmienna 260201: Inwestycje brutto przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne w rze
czowe aktywa trwałe

„Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe” mają taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 260101 w G1,
a „przedsiębiorstwa kontrolowane przez podmioty zagraniczne” – jak w przypadku zmiennej 210301 w A13.
10) Zmienna 430101: Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe przedsiębiorstw zagranicznych ostatecznie
kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego
„Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe” mają taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 260101 w G1,
a „przedsiębiorstwa zagraniczne ostatecznie kontrolowane przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego” – jak
w przypadku zmiennej 410101 w A25.
H. NIERUCHOMOŚCI

1) Zmienna 150101: Pozwolenia na budowę – liczba lokali mieszkalnych
Pozwolenie na budowę jest zezwoleniem na rozpoczęcie pracy nad projektem budowlanym. Pozwolenie jako takie jest
końcowym stadium planowania i uzyskania zezwoleń budowlanych od władz publicznych przed rozpoczęciem prac.
Pozostałe informacje, np. udzielone zatwierdzenia szczegółowych planów i rozpoczęcie budowy, można wykorzystać jako
uzupełnienie źródeł danych dotyczących nowych projektów budowlanych.
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Wspomniane pozwolenia na budowę powinny stanowić dobrą wskazówkę na temat obciążenia pracą w przemyśle
budowlanym w najbliższej przyszłości, choć może to nie mieć miejsca w przypadkach, gdy duży odsetek pozwoleń
nie jest wykorzystany lub gdy między momentem przyznania pozwolenia a początkiem budowy upływa dużo czasu.
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2152 wymagane są jedynie dane na temat nowych budynków i budynków
mieszkalnych przekształconych z budynków niemieszkalnych, nawet jeżeli pozwolenia na budowę można przyznawać
w odniesieniu do innych budów i robót.
Budynki dzieli się na budynki mieszkalne i niemieszkalne.
Budynkami mieszkalnymi są budynki, które w co najmniej połowie są wykorzystywane do celów mieszkaniowych. Jeżeli
mniej niż połowa ogólnej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkaniowych, budynek klasyfikuje się
jako budynek niemieszkalny zgodnie z jego przewidywanym wykorzystaniem.
Celem zmiennej dotyczącej liczby pozwoleń na budowę mieszkań jest pokazanie przyszłego rozwoju działalności
budowlanej wyrażonej liczbą jednostek.
Zestawia się ją na podstawie liczby lokali mieszkalnych w nowych budynkach mieszkalnych, dla których przyznano
pozwolenia na budowę (w tym budynkach mieszkalnych z jednym mieszkaniem i budynkach mieszkalnych z dwoma lub
więcej mieszkaniami). Lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju lub zestawu pokoi i dodatkowych pomieszczeń
w stałym budynku lub architektonicznie wydzielonej jego części, którego sposób wybudowania, przebudowania itp.
świadczy o tym, że jest przeznaczony do prywatnego zamieszkania. Mieszkanie powinno mieć osobne dojście do ulicy
(bezpośrednio lub przez ogród lub grunt) lub do wspólnej przestrzeni wewnątrz budynku (klatka schodowa, przejście,
galeria itp.). Odłączone pokoje mieszkalne, które w sposób oczywisty mają być używane jako część lokalu mieszkalnego,
powinny być liczone jako część tego lokalu mieszkalnego. Lokal mieszkalny może wobec tego składać się z osobnych
budynków na tym samym gruncie, o ile są one w oczywisty sposób przeznaczone do zamieszkania przez to samo
gospodarstwo domowe.
Przybudówki do istniejących budynków mieszkalnych, w przypadku których nie wymaga się pozwolenia na budowę, nie
uznaje się za lokale mieszkalne do celów przedmiotowej statystyki.
2) Zmienna 150102: Pozwolenia na budowę – metry kwadratowe (powierzchni użytkowej lub alternatywna
miara wielkości)
„Pozwolenia na budowę” mają taką samą definicję jak w przypadku zmiennej 150101 w H1. Celem zmiennej pozwoleń
na budowę powierzchni użytkowej jest pokazanie przyszłego rozwoju działalności budowlanej wyrażonej wielkością.
Zmienną tę zestawia się na podstawie liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej nowych budynków miesz
kalnych i niemieszkalnych, dla których przyznano pozwolenia na budowę. Powierzchnia użytkowa budynku jest
mierzona w obrębie jego zewnętrznych ścian z wyłączeniem:
— powierzchni konstrukcyjnej (np. powierzchnia rozgraniczająca części składowe, podpory, kolumny, filary, szyby
wentylacyjne, kominy),
— powierzchni funkcjonalnej do użytku pomocniczego (np. powierzchnia zajęta przez instalacje grzewcze lub klimaty
zacyjne lub przez agregaty prądotwórcze),
— szlaków komunikacyjnych (np. powierzchnia klatki schodowej, winda, schody ruchome).
Do części łącznej powierzchni użytkowej budynku używanej w celach mieszkalnych należą powierzchnie wykorzystane
na kuchnie, pokoje gościnne, sypialnie i pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz wspólne pomieszczenia jednostek
mieszkalnych.
Jeżeli informacje na temat powierzchni użytkowej nie są bezpośrednio dostępne w zgromadzonych danych, można ją
oszacować na podstawie dostępnych źródeł.
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ZAŁĄCZNIK V

Specyfikacje techniczne na potrzeby europejskiej statystyki dotyczącej międzynarodowego handlu
towarami, w tym handlu towarami w podziale według cech przedsiębiorstw
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Sekcja 1
Definicje
Do celów europejskiej statystyki dotyczącej międzynarodowego handlu towarami stosuje się następujące definicje:
a) „towary” oznaczają wszelkie mienie ruchome, w tym energię elektryczną i gaz ziemny;
b) „wywóz towarów” oznacza wszelkie fizyczne przemieszczenia towarów, które odejmuje się od zasobów materialnych
państwa członkowskiego poprzez wyprowadzenie ich z terytorium statystycznego tego państwa członkowskiego do
miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium statystycznym innego państwa członkowskiego lub państwa
niebędącego członkiem UE;
c) „przywóz towarów” oznacza wszelkie fizyczne przemieszczenia towarów, które dodaje się do zasobów materialnych
państwa członkowskiego poprzez wprowadzenie ich do terytorium statystycznego tego państwa członkowskiego
z terytorium statystycznego innego państwa członkowskiego lub państwa niebędącego członkiem UE;
d) „szczególne towary lub przepływy” oznaczają towary lub przemieszczenia towarów, o których mowa w rozdziale III
niniejszego załącznika oraz które ze względu na swój charakter stanowią odstępstwo od zasady rejestracji fizycznych
przemieszczeń towarów przez granicę państwa członkowskiego lub wymagają zastosowania szczególnych zasad
metodycznych, różniących się od przepisów mających zastosowanie do pozostałych towarów lub przemieszczeń;
e) „towary unijne” oznaczają „towary unijne” w rozumieniu unijnego kodeksu celnego;
f)

„towary nieunijne” oznaczają „towary nieunijne” w rozumieniu unijnego kodeksu celnego;

g) „zgłoszenie celne” oznacza „zgłoszenie celne” w rozumieniu unijnego kodeksu celnego;
h) „decyzja urzędu celnego” oznacza każdy oficjalny dokument wydany przez organy celne dotyczący przyjętych zgło
szeń celnych i wywołujący skutki prawne w odniesieniu do jednej lub większej liczby osób;
i)

„państwo niebędące członkiem UE” oznacza każde państwo lub terytorium niewchodzące w skład terytorium staty
stycznego Unii Europejskiej;

j)

„towary przewożone między państwami członkowskimi” oznaczają towary, które w drodze do państwa członkow
skiego przeznaczenia są przewożone przez pośrednie państwo członkowskie lub zostają w nim zatrzymane w celach
związanych wyłącznie z przewozem towarów, przy czym takie przemieszczenie nie stanowi przywozu towarów do
tego państwa członkowskiego ani wywozu towarów z tego państwa członkowskiego;

k) „prawo własności” oznacza prawo do czerpania korzyści związanych z korzystaniem z aktywa na mocy akceptacji
powiązanego ryzyka; właściciel ekonomiczny aktywów nie jest koniecznie ich właścicielem prawnym;
l)

„towary quasi-wywożone” oznaczają towary przewożone z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa
członkowskiego, w którym znajdują się towary w chwili zwolnienia do procedury celnej, w celu zgłoszenia tych
towarów do wywozu, pod warunkiem że eksporter nie ma siedziby w państwie członkowskim, w którym znajdują
się towary w chwili zwolnienia do procedury celnej, oraz że przywóz do państwa członkowskiego, w którym towary
znajdują się w chwili zwolnienia do procedury celnej, nie stanowi wewnątrzunijnego nabycia towarów lub transakcji
traktowanej jako takie nabycie zgodnie z dyrektywą Rady 2006/112/WE;

m) „towary quasi-przywożone” oznaczają wszelkie towary dopuszczone do swobodnego obrotu w państwie członkow
skim, w którym importer nie ma siedziby, wywożone następnie do innego państwa członkowskiego;
n) „przetwarzanie” oznacza czynności lub działania (produkcję, przekształcenie, budowę, montaż, rozbudowę, remont
itd.) prowadzone w celu uzyskania lub wyprodukowania nowego lub istotnie ulepszonego towaru;
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o) „państwo członkowskie budowy lub państwo budowy niebędące członkiem UE” oznacza państwo członkowskie lub
państwo niebędące członkiem UE, w którym prowadzono ostatnie istotne i uzasadnione gospodarczo działania
w zakresie przetwarzania lub prace w odniesieniu do nieskończonego produktu.
Sekcja 2
Państwo członkowskie wewnątrzunijnego wywozu lub przywozu bądź wywozu poza Unię lub przywozu
spoza Unii; sprawozdające państwo członkowskie
1.

Do celów statystyk dotyczących wewnątrzunijnego handlu towarami stosuje się następujące definicje:

a) „państwo członkowskie wewnątrzunijnego wywozu” oznacza państwo członkowskie, z którego terytorium statystycz
nego towary są wywożone do ich miejsca przeznaczenia w innym państwie członkowskim;
b) „państwo członkowskie wewnątrzunijnego przywozu” oznacza państwo członkowskie, na którego terytorium staty
styczne towary są przywożone z innego państwa członkowskiego.
2.

Do celów statystyk dotyczących pozaunijnego handlu towarami stosuje się następujące definicje:

a) „państwo członkowskie wywozu poza Unię” oznacza państwo członkowskie, na którego terytorium statystycznym
znajdują się towary w chwili zwolnienia do procedury celnej lub w chwili ponownego wywozu.
W przypadku towarów quasi-wywożonych „państwem członkowskim wywozu poza Unię” jest jednak państwo człon
kowskie rzeczywistego wywozu, jeżeli można określić „państwo członkowskie rzeczywistego wywozu” zgodnie
z sekcją 17 ust. 2 akapit drugi niniejszego załącznika;
b) „państwo członkowskie przywozu spoza Unii” oznacza państwo członkowskie, na którego terytorium statystycznym
znajdują się towary w chwili zwolnienia do procedury celnej.
3.
Definicję państwa członkowskiego wewnątrzunijnego wywozu lub przywozu bądź wywozu poza Unię lub przy
wozu spoza Unii można dostosować do celów szczególnych towarów lub przepływów.
4.
Do celów dostarczenia Komisji (Eurostatowi) statystyk dotyczących międzynarodowego handlu towarami sprawoz
dającym państwem członkowskim jest – w przypadku wywozu – państwo członkowskie wywozu lub – w przypadku
przywozu – państwo członkowskie przywozu.
Sekcja 3
Zakres
1.
Europejska statystyka dotycząca międzynarodowego handlu towarami obejmuje wewnątrzunijny i pozaunijny
handel towarami.
2.

Wewnątrzunijny handel towarami obejmuje:

a) wewnątrzunijny wywóz następujących towarów wyprowadzanych z państwa członkowskiego wywozu do miejsca
docelowego w innym państwie członkowskim:
(i) towary unijne, z wyjątkiem towarów przewożonych między państwami członkowskimi;
(ii) towary nieunijne objęte procedurą celną uszlachetniania czynnego w państwie członkowskim wywozu;
b) wewnątrzunijny przywóz następujących towarów wprowadzanych do państwa członkowskiego przywozu, które pier
wotnie wywieziono z innego państwa członkowskiego:
(i) towary unijne, z wyjątkiem towarów przewożonych między państwami członkowskimi;
(ii) towary nieunijne objęte wcześniej procedurą celną uszlachetniania czynnego w państwie członkowskim wywozu,
które są objęte procedurą celną uszlachetniania czynnego lub zostały dopuszczone do swobodnego obrotu w pań
stwie członkowskim przywozu.
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Pozaunijny handel towarami obejmuje:

a) wywóz towarów poza Unię wyprowadzanych z terytorium statystycznego Unii:
(i) zgodnie z jedną z poniższych procedur celnych przewidzianą w unijnym kodeksie celnym:
— wywóz;
— uszlachetnianie bierne.
(ii) przy zastosowaniu unijnego kodeksu celnego:
— towary nieunijne objęte tymczasowo procedurą ponownego wywozu do celów dalszego przetwarzania;
— towary unijne wyprowadzane poza obszar celny Unii po objęciu ich procedurą końcowego przeznaczenia;
— ponownie wywiezione towary nieunijne w celu objęcia ich procedurą uszlachetniania czynnego;
b) przywóz towarów spoza Unii wprowadzanych do terytorium statystycznego Unii zgodnie z jedną z poniższych
procedur celnych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym:
(i) dopuszczenie do obrotu obejmującego końcowe przeznaczenie;
(ii) uszlachetnianie czynne.
4.
Zakres europejskiej statystyki dotyczącej międzynarodowego handlu towarami można dostosować do szczególnych
towarów lub przepływów.
5.
Z przyczyn metodologicznych niektóre towary lub przepływy wyłącza się z europejskiej statystyki dotyczącej
międzynarodowego handlu towarami. Te towary i przepływy wyszczególniono w dodatku.
Sekcja 4
Terytorium statystyczne
1.
Terytorium statystyczne Unii obejmuje terytoria statystyczne państw członkowskich. Terytorium statystyczne
państwa członkowskiego obejmuje jego terytorium uznane do celów określenia obszaru celnego Unii w unijnym kodeksie
celnym.
2.

W drodze odstępstwa od ust. 1 terytorium statystyczne Republiki Federalnej Niemiec obejmuje wyspę Helgoland.

3.
Definicję terytorium statystycznego państw członkowskich można dostosować do celów szczególnych towarów lub
przepływów.
Sekcja 5
Okres referencyjny
1.

Do celów statystyk dotyczących wewnątrzunijnego handlu towarami okres referencyjny oznacza:

a) miesiąc kalendarzowy, w którym dokonano przywozu lub wywozu;
b) miesiąc kalendarzowy, w którym dochodzi do zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego w odnie
sieniu do towarów unijnych, w przypadku których powstaje obowiązek zapłaty VAT od wewnątrzwspólnotowych
nabyć i dostaw zgodnie z dyrektywą Rady 2006/112/WE.
Jeżeli jednak między przywozem a wywozem towarów upłynęło dużo czasu, a zdarzenie powodujące powstanie
obowiązku podatkowego trwa dłużej niż dwa miesiące kalendarzowe, okresem referencyjnym jest miesiąc, w którym
dokonano przywozu lub wywozu; lub
c) miesiąc kalendarzowy przyjęcia deklaracji przez organy celne w przypadku wykorzystywania zgłoszenia celnego jako
źródła danych.
2.

Do celów statystyk dotyczących pozaunijnego handlu towarami okres referencyjny oznacza:

a) miesiąc kalendarzowy, w którym dokonano przywozu lub wywozu;
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b) miesiąc kalendarzowy przyjęcia deklaracji przez organy celne w przypadku wykorzystywania zgłoszenia celnego jako
źródła danych.
3.

Definicję okresu referencyjnego można dostosować do celów szczególnych towarów lub przepływów.
Sekcja 6
Eksporter i importer

1.

Eksporterem jest podmiot gospodarczy prowadzący działalność, która skutkuje wywozem towarów.

Eksporter prowadzi tę działalność, podejmując następujące czynności:
a) zawierając umowę – z wyjątkiem umowy przewozu – z której wynika wywóz towarów z państwa członkowskiego
wywozu; lub, w innym przypadku,
b) wyprowadzając towary z państwa członkowskiego wywozu lub organizując wywóz towarów w państwie członkow
skim wywozu; lub, w innym przypadku,
c) posiadając towary, które podlegają procedurze wywozu towarów w państwie członkowskim wywozu.
2.

Importerem jest podmiot gospodarczy prowadzący działalność, która skutkuje przywozem towarów.

Importer prowadzi tę działalność, podejmując następujące czynności:
a) zawierając umowę – z wyjątkiem umowy przewozu – z której wynika przywóz towarów do państwa członkowskiego
przywozu; lub, w innym przypadku,
b) wprowadzając towary do państwa członkowskiego przywozu lub organizując przywóz towarów w państwie człon
kowskim przywozu; lub, w innym przypadku,
c) posiadając towary, które podlegają procedurze przywozu towarów w państwie członkowskim przywozu.
3.

Definicje eksportera i importera można dostosować do celów szczególnych towarów lub przepływów.
Sekcja 7
Jednostka sprawozdawcza do celów wewnątrzunijnego handlu towarami

1.
Jednostką sprawozdawczą do celów statystyki dotyczącej wewnątrzunijnego wywozu towarów jest podatnik okreś
lony w tytule III dyrektywy Rady 2006/112/WE (1) lub osoba prawna niebędąca podatnikiem zidentyfikowana na
podstawie indywidualnego numeru identyfikacyjnego przyznanego tej osobie zgodnie z art. 214 dyrektywy Rady
2006/112/WE w państwie członkowskim wywozu:
a) która zgłosiła wewnątrzunijne dostawy towarów zgodnie z art. 251 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE; lub,
w innym przypadku,
b) jest eksporterem zgodnie z sekcją 6.
2.
Jeżeli źródłem danych jest badanie, jednostką sprawozdawczą do celów statystyki dotyczącej wewnątrzunijnego
przywozu towarów jest podatnik określony w tytule III dyrektywy Rady 2006/112/WE lub osoba prawna niebędąca
podatnikiem zidentyfikowana na podstawie indywidualnego numeru identyfikacyjnego przyznanego tej osobie zgodnie
z art. 214 dyrektywy Rady 2006/112/WE w państwie członkowskim przywozu:
a) która zgłosiła wewnątrzunijne nabycie towarów zgodnie z art. 251 lit. c) dyrektywy Rady 2006/112/WE; lub, w innym
przypadku,
b) jest importerem zgodnie z sekcją 6.
3.

Definicję jednostki sprawozdawczej można dostosować do celów szczególnych towarów lub przepływów.

(1) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347
z 11.12.2006, s. 1).
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Sekcja 8
Zobowiązania jednostek sprawozdawczych do celów europejskiej statystyki dotyczącej międzynarodowego
handlu towarami
1.
Jednostki sprawozdawcze do celów europejskiej statystyki dotyczącej międzynarodowego handlu towarami mają
obowiązek udowodnić – na wniosek krajowego organu statystycznego państwa członkowskiego, w którym przekazały
informacje – poprawność przekazanych informacji statystycznych.
2.
Niewypełnienie obowiązków dostarczenia informacji przez jednostkę sprawozdawczą na mocy niniejszego
rozporządzenia powoduje nałożenie na tę jednostkę kar określonych przez państwa członkowskie.
3.
W razie wystąpienia problemów z jakością danych w związku z informacjami statystycznymi importer w państwie
członkowskim przywozu ma obowiązek współpracować w tym zakresie z krajowym organem statystycznym w państwie
członkowskim przywozu, wyłącznie w celu zapewnienia jakości danych dotyczących wewnątrzunijnego przywozu.
ROZDZIAŁ II
SPECYFIKACJE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW DANYCH STATYSTYCZNYCH

Sekcja 9
Podstawa opodatkowania i kwota równoważna
1.
Podstawą opodatkowania jest wartość ustalona do celów podatkowych zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE. Dla
towarów podlegających opłatom suma tych opłat jest wyłączana z podstawy opodatkowania.
Ilekroć kwota podlegająca opodatkowaniu nie musi być deklarowana do celów podatkowych, kwota jej równoważna
odpowiada wartości fakturowej, z wyłączonym podatkiem VAT lub – w razie braku – kwocie, która byłaby zafakturo
wana w przypadku sprzedaży lub kupna.
W przypadku przetwarzania kwotę równoważną podstawie opodatkowania określa się jako kwotę brutto w następujący
sposób:
a) wartością towarów przeznaczonych do przetworzenia jest łączna kwota, która zostałaby zafakturowana w razie
sprzedaży lub zakupu;
b) wartością towarów przetworzonych jest wartość towarów przeznaczonych do przetworzenia powiększona o wartość
dodaną wynikającą z przetworzenia.
2.
Podstawę opodatkowania i kwotę równoważną wyraża się w walucie krajowej sprawozdającego państwa członkow
skiego.
Jeżeli dla wyrażenia podstawy opodatkowania i kwoty jej równoważnej w walucie krajowej konieczne jest przeliczenie
waluty, należy zastosować kurs wymiany określony w sekcji 10 ust. 5 akapit drugi lit. b).
Sekcja 10
Wartość statystyczna
1.
Wartością statystyczną jest wartość towarów w czasie i miejscu przekraczania granicy państwa członkowskiego
wywozu (w przypadku wywozu) i państwa członkowskiego przywozu (w przypadku przywozu).
Do celów statystyki dotyczącej wewnątrzunijnego handlu towarami wartość statystyczną oblicza się w oparciu o podstawę
opodatkowania i kwotę jej równoważną, o których mowa w sekcji 9, skorygowaną – w stosownych przypadkach –
o koszty dodatkowe zgodnie z ust. 4.
Do celów statystyki dotyczącej pozaunijnego handlu towarami wartość statystyczną oblicza się w oparciu o wartość
towarów, o której mowa w ust. 2 i 3, skorygowaną – w stosownych przypadkach – o koszty dodatkowe zgodnie z ust. 4.
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Wartością towarów przeznaczonych na wywóz poza Unię lub przywóz spoza Unii jest:

a) w przypadku sprzedaży lub kupna – cena rzeczywiście zapłacona lub należna za przywiezione lub wywiezione towary,
z wyłączeniem wartości arbitralnych lub fikcyjnych;
b) w innych przypadkach – cena, która zostałaby zapłacona podczas sprzedaży lub kupna.
Wartość celna jest stosowana, jeżeli została określona zgodnie z unijnym kodeksem celnym dla towarów dopuszczonych
do obrotu, w tym objętych procedurą końcowego przeznaczenia.
3.
W przypadku przetwarzania lub innych niezafakturowanych transakcji wartość towarów przeznaczonych na wywóz
poza Unię lub przywóz spoza Unii określa się jako wartość brutto w następujący sposób:
a) wartością towarów przeznaczonych do przetworzenia – lub w przypadku innych niezafakturowanych transakcji – jest
łączna kwota, która zostałaby zafakturowana w razie sprzedaży lub zakupu;
b) wartością towarów przetworzonych jest wartość towarów przeznaczonych do przetworzenia powiększona o wartość
dodaną wynikającą z przetworzenia.
4.
Podstawę opodatkowania i równoważną jej kwotę, o których mowa w sekcji 9 w odniesieniu do wewnątrzunijnego
handlu, oraz wartość, o której mowa w ust. 2 i 3 w odniesieniu do pozaunijnego handlu, koryguje się – w stosownych
przypadkach – w taki sposób, by wartość statystyczna zawierała wyłącznie koszty dodatkowe, takie jak koszty przewozu
i ubezpieczenia, poniesione w celu dostarczenia towarów z miejsca ich wyprowadzenia:
a) w przypadku wywozu – na granicę państwa członkowskiego wywozu;
b) w przypadku przywozu – na granicę państwa członkowskiego przywozu.
5.

Wartość statystyczną towarów wyraża się w walucie krajowej sprawozdającego państwa członkowskiego.

Jeżeli dla wyrażenia wartości statystycznej towarów w walucie krajowej konieczne jest przeliczenie waluty, należy zasto
sować następujący kurs wymiany:
a) kurs wymiany obowiązujący w momencie przyjęcia zgłoszenia zgodnie z przepisami dotyczącymi przeliczania walut
ustanowionymi w unijnym kodeksie celnym; lub, w innym przypadku,
b) kurs wymiany stosowany dla określenia podstawy opodatkowania do celów podatkowych, jeżeli został ustalony; lub,
w innym przypadku,
c) kurs urzędowy, obowiązujący w momencie przywozu lub wywozu towarów, ustalony przez Europejski Bank
Centralny dla państw członkowskich należących do strefy euro, lub oficjalny kurs ustalony przez państwa członkow
skie nienależące do strefy euro, jeżeli państwa członkowskie nie wprowadziły żadnych przepisów szczególnych w tym
zakresie.
Sekcja 11
Ilość towarów
Ilość towarów oznacza:
a) masę netto, która oznacza faktyczną masę towaru po odliczeniu wszelkich opakowań;
b) w stosownych przypadkach – ilość uzupełniających jednostek miary, która oznacza ilość inną niż masę netto zgodnie
z Nomenklaturą scaloną obowiązującą w okresie referencyjnym.
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Sekcja 12
Partnerskie państwa członkowskie i inne państwa
1.
„Państwo członkowskie wysyłki” oznacza państwo członkowskie, z którego pierwotnie wywieziono towary do
państwa członkowskiego przywozu, jeżeli nie nastąpiła żadna transakcja handlowa (np. sprzedaż lub przetwarzanie)
ani zatrzymanie niezwiązane z przewozem w pośrednim państwie członkowskim. Jeżeli takie zatrzymanie lub transakcja
handlowa miały miejsce, państwo członkowskie wysyłki powinno być ostatnim pośrednim państwem członkowskim,
w którym miało miejsce takie zatrzymanie lub transakcja.
2.
„Państwo członkowskie przeznaczenia” oznacza ostatnie państwo członkowskie, co do którego w chwili wywozu
wiadomo, że do niego towary mają zostać wywiezione.
3.

„Kraj pochodzenia” oznacza państwo członkowskie lub inne państwo, z którego pochodzą towary.

Towary, które w całości uzyskano lub wyprodukowano w jednym państwie członkowskim lub innym państwie bądź na
innym terytorium, pochodzą z tego państwa członkowskiego, innego państwa lub terytorium.
Towar, w produkcji którego udział miało więcej państw członkowskich, innych państw lub innych terytoriów niż jedno,
uznaje się za pochodzący z państwa członkowskiego, innego państwa lub terytorium, w którym towar ten został poddany
ostatniemu istotnemu, ekonomicznie uzasadnionemu przetwarzaniu lub obróbce, w przedsiębiorstwie przystosowanym
do tego celu, co spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania.
Pochodzenie towarów nieunijnych określa się zgodnie z przepisami unijnego kodeksu celnego, ustanawiającymi zasady
dotyczące niepreferencyjnego pochodzenia.
4.
„Kraj wysyłki” oznacza państwo, z którego pierwotnie wywieziono towary do państwa członkowskiego, w którym
towary znajdują się w chwili zwolnienia do procedury celnej, jeżeli nie nastąpiła żadna transakcja handlowa (np. sprzedaż
lub przetwarzanie) ani zatrzymanie niezwiązane z przewozem w państwie pośrednim. Jeżeli takie zatrzymanie lub trans
akcja handlowa miała miejsce, kraj wysyłki powinien być ostatnim państwem pośrednim, w którym miało miejsce takie
zatrzymanie lub transakcja.
5.
„Ostatni znany kraj przeznaczenia” oznacza ostatnie państwo, co do którego w chwili zwolnienia do procedury
celnej lub w chwili ponownego wywozu wiadomo, że do niego towary mają zostać wywiezione.
Sekcja 13
Towary
„Towary” oznaczają towary zgodnie z Nomenklaturą scaloną obowiązującą w okresie referencyjnym.
Sekcja 14
Rodzaj transakcji
1.
„Rodzaj transakcji” oznacza różne cechy (kupno/sprzedaż, praca na podstawie umowy itp.), które są uważane za
użyteczne dla odróżnienia jednej transakcji od innej dla celów statystycznych, w szczególności do celów bilansu płatni
czego i rachunków narodowych.
2.

Podział rodzajów transakcji określono w tabeli 1 w części C załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
Sekcja 15
Środek transportu

1.

„Środek transportu na granicy” oznacza środek transportu, którym towary mają:

a) w przypadku wywozu wewnątrzunijnego – opuścić terytorium statystyczne państwa członkowskiego wywozu lub –
w przypadku wywozu poza Unię – opuścić terytorium statystyczne Unii, o którym mowa w sekcji 4; lub
b) w przypadku przywozu wewnątrzunijnego – zostać wprowadzone na terytorium statystyczne państwa członkow
skiego przywozu lub – w przypadku przywozu spoza Unii – zostać wprowadzone na terytorium statystyczne Unii,
o którym mowa w sekcji 4.
2.
„Środek transportu wewnętrznego” oznacza, w stosownych przypadkach, środek transportu śródlądowego, którym –
w przypadku wywozu – towary opuściły miejsce wysyłki lub – w przypadku przywozu – mają dotrzeć do miejsca
zakończenia transportu.
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3.
„Kontener” oznacza informację o tym, czy towary są transportowane w kontenerach w momencie przekraczania
granicy terytorium statystycznego Unii.
4.

Podział środków transportu określono w tabeli 2 w części C załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
Sekcja 16
Partnerski podmiot w państwie członkowskim przywozu

Partnerskim podmiotem w państwie członkowskim przywozu jest podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem
zidentyfikowana na podstawie indywidualnego numeru identyfikacyjnego przyznanego tej osobie zgodnie z art. 214
dyrektywy Rady 2006/112/WE w państwie członkowskim przywozu:
a) która zgłosiła wewnątrzunijne nabycie towarów zgodnie z art. 251 lit. c) dyrektywy Rady 2006/112/WE; lub, w innym
przypadku,
b) jest importerem zgodnie z sekcją 6.
Sekcja 17
Państwo członkowskie zakładanego przeznaczenia i państwo członkowskie rzeczywistego wywozu
1.
Jeżeli towary zostały dopuszczone do obrotu lub objęte procedurą końcowego przeznaczenia, państwem członkow
skim zakładanego przeznaczenia jest państwo członkowskie, w którym towary znajdują się w chwili zwolnienia do
procedury celnej.
Jeżeli jednak w chwili sporządzania zgłoszenia celnego wiadomo, że towary zostaną wysłane do innego państwa człon
kowskiego po zwolnieniu, takie państwo członkowskie jest państwem członkowskim zakładanego przeznaczenia.
Jeżeli towary są objęte procedurą celną uszlachetniania czynnego, państwem członkowskim zakładanego przeznaczenia
jest państwo członkowskie, w którym odbywa się pierwszy etap przetwarzania.
2.
Państwem członkowskim rzeczywistego wywozu jest państwo członkowskie, w którym towary znajdują się w chwili
zwolnienia do procedury celnej.
W przypadku towarów quasi-wywożonych zgodnie sekcją 1 lit. l) państwem członkowskim rzeczywistego wywozu jest
jednak państwo członkowskie, z którego przywieziono towary do państwa członkowskiego, w którym towary znajdują
się w chwili ich zwolnienia do procedury celnej.
Jeżeli towary są wywożone po przeprowadzeniu procedury celnej uszlachetniania czynnego, państwem członkowskim
rzeczywistego wywozu jest państwo członkowskie, w którym odbywał się ostatni etap przetwarzania.
Sekcja 18
Procedura statystyczna
„Procedura statystyczna” oznacza poszczególne cechy wykorzystywane do rozróżnienia poszczególnych rodzajów
towarów przywożonych i wywożonych, w szczególności zgodnie z ich umiejscowieniem w procedurze celnej, o której
mowa w tabeli 3 w części C załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
Sekcja 19
Preferencyjne traktowanie przywozu
1.
Dane dotyczące preferencyjnego traktowania to środki taryfowe wskazane przez kod preferencyjny zgodnie z kla
syfikacją ustanowioną w unijnym kodeksie celnym.
2.

Dane te odnoszą się do preferencyjnego traktowania zastosowanego lub przyznanego przez organy celne.
Sekcja 20
Warunki dostawy

„Warunki dostawy” oznaczają te elementy umowy sprzedaży, które określają odpowiednie zobowiązania sprzedającego
i kupującego, zgodnie z warunkami dostaw Incoterms Międzynarodowej Izby Handlu.
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ROZDZIAŁ III
SZCZEGÓLNE TOWARY LUB PRZEPŁYWY

Sekcja 21
Statki i statki powietrzne
1.

Do celów niniejszej sekcji:

a) „statek” oznacza gotowe statki uznane za pełnomorskie zgodnie z działem 89 Nomenklatury scalonej obowiązującej
w okresie referencyjnym, holowniki, okręty wojenne i konstrukcje pływające;
b) „statek powietrzny” oznacza gotowe samoloty i inne statki powietrzne, których masa bez ładunku wynosi ponad
2 000 kg; niniejsze przepisy nie dotyczą pozostałych samolotów i innych statków powietrznych, śmigłowców, statków
kosmicznych oraz suborbitalnych lub kosmicznych rakiet nośnych.
2.
Europejska statystyka dotycząca międzynarodowego handlu towarami obejmuje wyłącznie następujący wywóz
i przywóz statków i statków powietrznych:
a) przeniesienie prawa własności do statku lub statku powietrznego z osoby prawnej lub fizycznej mającej swoją siedzibę
w innym państwie członkowskim lub w państwie niebędącym członkiem UE na osobę prawną lub fizyczną mającą
swoją siedzibę w sprawozdającym państwie członkowskim. Dotyczy to również przeniesienia w celu rozmontowania
lub zezłomowania statku lub statku powietrznego. Transakcje te traktowane są jako przywóz;
b) przeniesienie prawa własności do statku lub statku powietrznego z osoby prawnej lub fizycznej mającej swoją siedzibę
w sprawozdającym państwie członkowskim na osobę prawną lub fizyczną mającą swoją siedzibę w innym państwie
członkowskim lub państwie niebędącym członkiem UE. Dotyczy to również przeniesienia w celu rozmontowania lub
zezłomowania statku lub statku powietrznego. Transakcje te traktowane są jako wywóz;
c) przeniesienie prawa własności do nowego statku lub statku powietrznego z państwa członkowskiego budowy lub
państwa budowy niebędącego członkiem UE w rozumieniu sekcji 1 lit. o) na pierwszego właściciela ekonomicznego
po zbudowaniu takiego statku;
d) wywóz i przywóz statków lub statków powietrznych w celu przetworzenia lub przetworzonych na mocy umowy
zgodnie z sekcją 1 lit. n).
3.
W przypadku statystyk dotyczących wywozu i przywozu statków i statków powietrznych zastosowanie mają nastę
pujące przepisy:
a) Okresem referencyjnym dla wywozu i przywozu, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c), jest miesiąc, w którym
następuje przeniesienie prawa własności. Okresem referencyjnym dla wywozu i przywozu, o których mowa w ust. 2
lit. d), jest miesiąc kalendarzowy, w którym dokonano przywozu lub wywozu;
b) partnerskim państwem członkowskim lub krajem partnerskim jest:
(i) państwo członkowskie lub państwo niebędące członkiem UE, w którym swoją siedzibę ma osoba prawna lub
fizyczna przenosząca prawo własności statku lub statku powietrznego, w przypadku przywozu, lub osoba prawna
lub fizyczna, na którą przenoszone jest prawo własności statku lub statku powietrznego, w przypadku wywozu,
dla transakcji, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b);
(ii) państwo członkowskie budowy lub państwo budowy niebędące członkiem UE w przypadku przywozu nowych
statków lub statków powietrznych;
(iii) państwo członkowskie lub państwo niebędące członkiem UE, w którym swoją siedzibę ma osoba prawna lub
fizyczna mająca prawo własności do statku lub statku powietrznego, w przypadku przywozu statków lub statków
powietrznych przeznaczonych do przetworzenia w ramach umowy oraz w przypadku wywozu statków powietrz
nych przetworzonych w ramach umowy;
(iv) państwo członkowskie lub państwo niebędące członkiem UE, w którym odbywa się przetwarzanie, w przypadku
wywozu statków lub statków powietrznych przeznaczonych do przetworzenia w ramach umowy oraz w przy
padku przywozu statków powietrznych przetworzonych w ramach umowy;
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c) wartość statystyczna dla wywozu i przywozu, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c), jest całkowitą wartością, jaka
byłaby zafakturowana – z wyłączeniem kosztów transportu i ubezpieczenia – w przypadku sprzedaży lub zakupu
całego statku lub statku powietrznego;
d) ilość wyraża się w uzupełniających jednostkach miary określonych w Nomenklaturze scalonej obowiązującej w okresie
referencyjnym w przypadku statków oraz w masie netto i uzupełniających jednostkach miary określonych w Nomen
klaturze scalonej obowiązującej w okresie referencyjnym w przypadku statków powietrznych.
4.

Do celów niniejszej sekcji:

a) importer oznacza:
(i) osobę prawną lub fizyczną, na którą przenoszone jest prawo własności statku lub statku powietrznego, dla
transakcji, o których mowa w ust. 2 lit. a);
(ii) osobę prawną lub fizyczną mającą prawo własności do statku lub statku powietrznego, w przypadku przywozu
statków lub statków powietrznych przetworzonych w ramach umowy;
(iii) osobę prawną lub fizyczną, która prowadzi przetwarzanie do celów przywozu statków lub statków powietrznych
przeznaczonych do przetworzenia w ramach umowy;
b) eksporter oznacza:
(i) osobę prawną lub fizyczną, z której przenoszone jest prawo własności statku lub statku powietrznego, dla
transakcji, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c);
(ii) osobę prawną lub fizyczną mającą prawo własności do statku lub statku powietrznego, w przypadku wywozu
statków lub statków powietrznych przeznaczonych do przetworzenia w ramach umowy;
(iii) osobę prawną lub fizyczną, która prowadziła przetwarzanie do celów wywozu statków i statków powietrznych
przetworzonych w ramach umowy.
Na wniosek krajowego organu statystycznego eksporterzy i importerzy wyznaczeni przez ten organ przekazują infor
macje statystyczne zgodnie z ust. 3 lub dowód nieprawidłowości takiego wyznaczenia.
5.
Krajowe organy statystyczne mają dostęp do wszystkich dostępnych źródeł danych, których mogą potrzebować
w celu zestawiania statystyk, o których mowa w pkt 2. W szczególności na wniosek krajowych organów statystycznych
organy odpowiedzialne za zarządzanie rejestrami statków i statków powietrznych przekazują wszystkie dostępne infor
macje.
Sekcja 22
Zaopatrzenie statków i statków powietrznych
1.

Do celów niniejszej sekcji:

a) „zaopatrzenie statków i statków powietrznych” oznacza dostawę produktów przeznaczonych dla załogi i pasażerów
zużywanych podczas podróży oraz produktów niezbędnych do działania silników, maszyn i innego sprzętu na
statkach lub statkach powietrznych;
b) statki lub statki powietrzne uznaje się za należące do państwa członkowskiego lub państwa niebędącego członkiem
UE, w którym swoją siedzibę ma osoba prawna lub fizyczna posiadająca prawo własności statku lub statku powietrz
nego, zgodnie z definicją w sekcji 1 lit. k). W kontekście niniejszej sekcji prawo własności można określić na podstawie
kraju rejestracji statku lub statku powietrznego.
2.
Europejska statystyka dotycząca międzynarodowego handlu towarami obejmuje wyłącznie wywóz towarów dostar
czanych z terytorium statystycznego sprawozdającego państwa członkowskiego na statki i statki powietrzne należące do
innego państwa członkowskiego lub państwa niebędącego członkiem UE.
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3.
W przypadku statystyk dotyczących wywozu towarów dostarczanych na statki i statki powietrzne zastosowanie
mają następujące przepisy:
a) okresem referencyjnym jest miesiąc, w którym dostarczono towary na statek lub statek powietrzny;
b) można skorzystać z uproszczonego podziału na towary, o którym mowa w tabelach 34 i 35 w części B załącznika
I do niniejszego rozporządzenia;
c) można skorzystać z uproszczonych kodów partnerskich państw członkowskich lub krajów partnerskich;
d) masę netto zestawia się wyłącznie dla towarów wymienionych w dziale 27 Nomenklatury scalonej obowiązującej
w okresie referencyjnym.
Sekcja 23
Towary dostarczane do instalacji morskich i z nich pozyskane
1.

Do celów niniejszej sekcji:

a) „instalacje morskie” oznaczają sprzęt i urządzenia, które mają zostać lub zostały zainstalowane na stałe na morzu poza
statystycznym terytorium danego państwa członkowskiego;
b) „towary dostarczane do instalacji morskich” oznaczają dostawę produktów przeznaczonych dla załogi oraz produktów
niezbędnych do działania silników, maszyn i innego sprzętu do instalacji morskich;
c) „towary, które mają zostać wykorzystane do budowy instalacji morskiej” oznaczają dostawę dóbr trwałych na potrzeby
budowy nowej instalacji morskiej lub rozbudowy istniejącej instalacji morskiej;
d) „towary otrzymane z instalacji morskich lub przez nie wyprodukowane” oznaczają produkty pozyskane z dna
morskiego lub podglebia bądź wyprodukowane przez instalację morską oraz towary uzyskane w wyniku demontażu
instalacji morskiej; gaz ziemny i energia elektryczna otrzymane z instalacji morskich lub przez nie wyprodukowane nie
wchodzą w zakres zastosowania przepisów niniejszej sekcji, lecz przepisów odpowiednio sekcji 26 i 27;
e) instalację morską uważa się za należącą do państwa członkowskiego lub państwa niebędącego członkiem UE, jeżeli
została zbudowana na obszarze, na którym państwo członkowskie lub państwo niebędące członkiem UE ma wyłączne
prawo do eksploatacji dna morskiego lub podglebia lub w odniesieniu do którego ma ono prawo do udzielania
zezwoleń na taką eksploatację.
2.

Europejska statystyka dotycząca międzynarodowego handlu towarami obejmuje:

a) przywóz towarów dostarczanych z:
(i) innego państwa członkowskiego lub państwa niebędącego członkiem UE do instalacji morskiej sprawozdającego
państwa członkowskiego;
(ii) instalacji morskiej innego państwa członkowskiego lub państwa niebędącego członkiem UE do sprawozdającego
państwa członkowskiego;
(iii) instalacji morskiej innego państwa członkowskiego lub państwa niebędącego członkiem UE do instalacji morskiej
sprawozdającego państwa członkowskiego;
b) wywóz towarów dostarczanych do:
(i) innego państwa członkowskiego lub państwa niebędącego członkiem UE z instalacji morskiej sprawozdającego
państwa członkowskiego;
(ii) instalacji morskiej innego państwa członkowskiego lub państwa niebędącego członkiem UE ze sprawozdającego
państwa członkowskiego;
(iii) instalacji morskiej innego państwa członkowskiego lub państwa niebędącego członkiem UE z instalacji morskiej
sprawozdającego państwa członkowskiego;
3.
W przypadku statystyk dotyczących wywozu i przywozu towarów dostarczanych do i z instalacji morskich zasto
sowanie mają następujące przepisy:
a) okresem referencyjnym jest miesiąc, w którym dostarczono towary do instalacji morskiej lub z instalacji morskiej;
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b) w przypadku towarów dostarczanych do instalacji morskich można skorzystać z uproszczonego podziału na towary
określonego w tabelach 34 i 35 w części B załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
W przypadku towarów otrzymanych z instalacji morskich lub przez nie wyprodukowanych oraz towarów, które mają
zostać wykorzystane do budowy instalacji morskiej, należy wykorzystać kod towaru zgodnie z podpozycjami Nomen
klatury scalonej;
c) w przypadku towarów dostarczanych do instalacji morskich można skorzystać z uproszczonych kodów partnerskich
państw członkowskich lub krajów partnerskich;
d) masę netto zestawia się dla towarów dostarczanych do instalacji morskich wymienionych w dziale 27 Nomenklatury
scalonej obowiązującej w okresie referencyjnym, dla towarów, które mają zostać wykorzystane do budowy instalacji
morskiej oraz dla towarów otrzymanych z instalacji morskich lub przez nie wyprodukowanych.
W stosownych przypadkach zestawia się ilość wyrażoną w uzupełniających jednostkach miary określonych w Nomen
klaturze scalonej obowiązującej w okresie referencyjnym dla towarów, które mają zostać wykorzystane do budowy
instalacji morskiej oraz dla towarów otrzymanych z instalacji morskich lub przez nie wyprodukowanych.
Sekcja 24
Produkty morskie
1.

Do celów niniejszej sekcji:

a) „produkty morskie” oznaczają produkty rybackie, minerały, produkty uratowane i inne, które nie wchodzą w zakres
zastosowania przepisów sekcji 23 i które nie zostały jeszcze wyładowane na ląd ze statków morskich;
b) statki uznaje się za należące do państwa członkowskiego lub państwa niebędącego członkiem UE, w którym swoją
siedzibę ma osoba prawna lub fizyczna posiadająca prawo własności statku, zgodnie z definicją w sekcji 1 lit. k).
W kontekście niniejszej sekcji prawo własności można określić na podstawie kraju rejestracji statku.
2.
Europejska statystyka dotycząca międzynarodowego handlu towarami obejmuje następujący wywóz i przywóz
produktów morskich:
a) wyładowanie produktów morskich w portach sprawozdającego państwa członkowskiego lub ich nabycie przez statki
należące do sprawozdającego państwa członkowskiego ze statków należących do innego państwa członkowskiego lub
państwa niebędącego członkiem UE. Transakcje te traktowane są jako przywozy;
b) wyładowanie produktów morskich w portach innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego ze statków
należących do sprawozdającego państwa członkowskiego lub ich nabycie przez statki należące do innego państwa
członkowskiego lub państwa trzeciego ze statków należących do sprawozdającego państwa członkowskiego. Trans
akcje te traktowane są jako wywozy.
3.
W przypadku statystyk dotyczących wywozu i przywozu produktów morskich okresem referencyjnym jest miesiąc,
w którym produkty morskie są wyładowane w porcie, lub miesiąc, w którym następuje nabycie produktów morskich.
4.
Krajowe organy statystyczne mają dostęp do wszystkich dostępnych źródeł danych, których mogą potrzebować
w celu stosowania przepisów niniejszej sekcji.
Sekcja 25
Statki kosmiczne
1.
Do celów niniejszej sekcji „statek kosmiczny” oznacza satelity i pozostałe wyroby, które są w stanie wyjść poza
atmosferę ziemską, oraz części tych wyrobów; przepisy te nie dotyczą rakiet nośnych.
2.
Przepisy zawarte w niniejszej sekcji mają zastosowanie wyłącznie do niżej wymienionych rodzajów wywozu i przy
wozu statków kosmicznych:
a) wystrzelenia statku kosmicznego, którego prawo własności zostało przeniesione z osoby prawnej lub fizycznej mającej
swoją siedzibę w sprawozdającym państwie członkowskim na osobę prawną lub fizyczną mającą swoją siedzibę
w innym państwie członkowskim lub w państwie niebędącym członkiem UE. Obejmuje to wystrzelenie części statku
kosmicznego z zamiarem ich połączenia poza atmosferą ziemską. Transakcje te traktowane są jako wywóz;
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b) wystrzelenia statku kosmicznego, którego prawo własności zostało przeniesione z osoby prawnej lub fizycznej mającej
swoją siedzibę w innym państwie członkowskim lub w państwie niebędącym członkiem UE na osobę prawną lub
fizyczną mającą swoją siedzibę w sprawozdającym państwie członkowskim. Obejmuje to wystrzelenie części statku
kosmicznego z zamiarem ich połączenia poza atmosferą ziemską. Transakcje te traktowane są jako przywóz.
3.
W przypadku statystyk dotyczących wywozu i przywozu statków kosmicznych zastosowanie mają następujące
przepisy:
a) Okresem referencyjnym jest miesiąc, w którym następuje przeniesienie prawa własności.
b) W przypadku wywozu na rzecz organizacji międzynarodowych lub agencji kosmicznych stosuje się uproszczone kody
krajów partnerskich.
c) Dane dotyczące wartości statystycznej są wartością statku kosmicznego, z wyłączeniem kosztów transportu i ubezpie
czenia.
4.
Krajowe organy statystyczne mają dostęp do wszystkich dostępnych źródeł danych, których mogą potrzebować
w celu stosowania przepisów niniejszej sekcji.
Sekcja 26
Gaz ziemny
1.
Dla celów niniejszej sekcji „gaz ziemny” oznacza gaz ziemny w stanie gazowym dostarczany za pośrednictwem
systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego.
2.

Europejska statystyka dotycząca międzynarodowego handlu towarami obejmuje wywóz i przywóz gazu ziemnego.

3.

W przypadku statystyk dotyczących wywozu i przywozu gazu ziemnego zastosowanie mają następujące przepisy:

a) Okresem referencyjnym jest miesiąc wywozu lub przywozu.
b) Wartość statystyczna może opierać się na szacunkach.
c) Partnerskie państwo członkowskie lub kraj partnerski można określić na podstawie szacunków.
4.
Krajowe organy statystyczne mają dostęp do wszystkich dostępnych źródeł danych, których mogą potrzebować
w celu zestawiania statystyk, o których mowa w pkt 2. Krajowe organy statystyczne mogą wymagać, aby informacje
statystyczne dotyczące wywozu i przywozu, o których mowa w pkt 2, pochodziły bezpośrednio od operatorów mających
siedzibę w sprawozdającym państwie członkowskim, którzy posiadają lub obsługują krajowe systemy przesyłowe gazu
ziemnego.
Sekcja 27
Energia elektryczna
1.
Do celów niniejszej sekcji „energia elektryczna” oznacza energię elektryczną przesyłaną transgranicznymi sieciami
elektroenergetycznymi.
2.
Europejska statystyka dotycząca międzynarodowego handlu towarami obejmuje wywóz i przywóz energii elektrycz
nej.
3.
W przypadku statystyk dotyczących wywozu i przywozu energii elektrycznej zastosowanie mają następujące prze
pisy:
a) Okresem referencyjnym jest miesiąc wywozu lub przywozu.
b) Partnerskim państwem członkowskim lub krajem partnerskim jest sąsiadujące państwo członkowskie lub państwo
niebędące członkiem UE.
c) Wartość statystyczna może opierać się na szacunkach.
d) Ilość zestawia się wyłącznie w uzupełniających jednostkach miary ustanowionych w Nomenklaturze scalonej obowią
zującej w okresie referencyjnym.
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4.
Krajowe organy statystyczne mają dostęp do wszystkich dostępnych źródeł danych, których mogą potrzebować
w celu zestawiania statystyk, o których mowa w pkt 2. Krajowe organy statystyczne mogą wymagać, aby informacje
statystyczne dotyczące przywozu i wywozu, o których mowa w pkt 2, pochodziły bezpośrednio od operatorów mających
siedzibę w sprawozdającym państwie członkowskim, którzy posiadają lub obsługują krajowe systemy przesyłowe energii
elektrycznej.
ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYMIANY POUFNYCH DANYCH NA TEMAT WEWNĄTRZUNIJNEGO
WYWOZU TOWARÓW

Sekcja 28
Gromadzenie i zestawianie informacji statystycznych podlegających wymianie
1.
Do celów gromadzenia i zestawiania informacji statystycznych dotyczących wewnątrzunijnego wywozu towarów,
o którym mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia 2019/2152, określonego w art. 12 rozporządzenia 2019/2152, stosuje
się przepisy rozdziału I (Przepisy ogólne) i rozdziału III (Szczególne towary lub przepływy) niniejszego załącznika.
2.
Do celów określenia jednostki miary, klasyfikacji i podziału informacji statystycznych dotyczących wewnątrzunij
nego wywozu towarów, które mają być przedmiotem wymiany, stosuje się przepisy określone w tabeli 34 w części B
załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
W przypadku podziału ze względu na charakter transakcji stosuje się jednak kombinację numerów kodów wymienionych
w kolumnie A i ich podkategorii wymienionych w kolumnie B tabeli I w części C załącznika I do niniejszego rozporzą
dzenia.
3.
W przypadku informacji objętych tajemnicą wojskową, zgodnie z definicjami obowiązującymi w państwach człon
kowskich, państwa członkowskie mogą wymieniać informacje mniej szczegółowe, niż wskazano w tabeli 34 w części B
załącznika I do niniejszego rozporządzenia, lub mogą zostać całkowicie zwolnione z obowiązku wymiany informacji
objętych tajemnicą wojskową.
4.
Towary dostarczane na statki i statki powietrzne, o których mowa w sekcji 22 niniejszego załącznika, towary
dostarczane do instalacji morskich, o których mowa w sekcji 23 pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, oraz wywóz statków
kosmicznych do organizacji międzynarodowych lub agencji kosmicznych, o których mowa w sekcji 25 niniejszego
załącznika, mogą być wyłączone z wymiany informacji statystycznych, jeżeli nie określono partnerskiego państwa człon
kowskiego.
Sekcja 29
Zastosowanie stopnia pokrycia
Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje statystyczne, o których mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia
2019/2152, określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2019/2152, obejmowały co najmniej 95 % wartości łącznego
wewnątrzunijnego wywozu towarów każdego państwa członkowskiego do wszystkich pozostałych państw członkow
skich łącznie, w każdym roku referencyjnym.
Sekcja 30
Elementy danych statystycznych
1.
Do specyfikacji dotyczących elementów danych wymienionych w art. 13 ust. 1 rozporządzenia 2019/2152 stosuje
się przepisy rozdziału II (Specyfikacje dotyczące elementów danych statystycznych) niniejszego załącznika.
2.
Do celów specyfikacji dotyczących elementów danych statystycznych w odniesieniu do szczególnych towarów lub
przepływów można dostosować przepisy rozdziału II (Specyfikacje dotyczące elementów danych statystycznych) niniej
szego załącznika.
Sekcja 31
Środki upraszczające
1.
Podczas zbierania informacji statystycznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2019/2152, od
jednostek sprawozdawczych do celów statystyki dotyczącej wewnątrzunijnego wywozu towarów, o których mowa
w sekcji 7 pkt 1, państwa członkowskie mogą przewidzieć uproszczenie elementów danych statystycznych określonych
w niniejszej sekcji.
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2.
Państwa członkowskie mogą zwolnić jednostki sprawozdawcze z obowiązku dostarczania informacji dotyczących
ilości towarów. W takim przypadku państwa członkowskie szacują masę netto oraz, w stosownych przypadkach, uzupeł
niającą jednostkę miary zgodnie z Nomenklaturą scaloną obowiązującą w okresie referencyjnym.
3.
Do celów niniejszego punktu „wysyłka” oznacza wszelkie dokonane w miesiącu referencyjnym transakcje, które są
uwzględnione w tej samej fakturze.
W odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw handlowych lub wysyłek, których wartość jest mniejsza niż
1 000 EUR, państwa członkowskie mogą przyznać następujące uproszczenia:
a) jednostki sprawozdawcze mogą przekazywać informacje statystyczne dotyczące danego towaru bez podziału;
b) państwa członkowskie mogą zwolnić jednostki sprawozdawcze z obowiązku dostarczania informacji statystycznych
dotyczących ilości towarów, kraju pochodzenia oraz charakteru transakcji.
4.

Do celów niniejszego pkt:

— „części do pojazdów silnikowych” oznaczają części uwzględnione w dziale 87 Nomenklatury scalonej obowiązującej
w okresie referencyjnym;
— „części do statków powietrznych” oznaczają części uwzględnione w dziale 88 Nomenklatury scalonej obowiązującej
w okresie referencyjnym.
W przypadku części do pojazdów silnikowych i części do statków powietrznych:
a) jednostki sprawozdawcze mogą przekazywać informacje statystyczne dotyczące towaru na poziomie działu Nomen
klatury scalonej obowiązującej w okresie referencyjnym;
b) państwa członkowskie mogą zwolnić jednostki sprawozdawcze z obowiązku dostarczania informacji statystycznych
dotyczących ilości towarów. W takim przypadku państwa członkowskie szacują masę netto nieprzekazaną przez
jednostki sprawozdawcze.
5.

Do celów niniejszego pkt:

— „zakład przemysłowy” oznacza kombinację maszyn, aparatury, przyrządów, wyposażenia, narzędzi i materiałów, które
razem tworzą dużą jednostkę stacjonarną zajmującą się produkcją towarów lub świadczeniem usług;
— „część składowa” oznacza dostawę dla zakładu przemysłowego, składającą się z towarów, które należą do tego
samego działu Nomenklatury scalonej obowiązującej w okresie referencyjnym.
Pod warunkiem że łączna wartość statystyczna danego zakładu przemysłowego przekracza 3 mln EUR, chyba że są to
kompletne zakłady przemysłowe do ponownego wykorzystania:
a) jednostki sprawozdawcze mogą przekazywać informacje statystyczne dotyczące towaru na poziomie działu Nomen
klatury scalonej obowiązującej w okresie referencyjnym;
b) państwa członkowskie mogą zwolnić jednostki sprawozdawcze z obowiązku dostarczania informacji statystycznych
dotyczących ilości towarów. W takim przypadku państwa członkowskie szacują masę netto nieprzekazaną przez
jednostki sprawozdawcze.
6.
Wartość wywozu uwzględnianego przez jednostki sprawozdawcze do celów statystyki dotyczącej wewnątrzunijnego
wywozu towarów, objętego uproszczeniami zgodnie z pkt 2, 3, 4 i 5 w danym roku referencyjnym, nie może przekraczać
maksymalnie 5 % wartości statystycznej wewnątrzunijnego wywozu towarów objętych wymianą zgodnie z art. 12 ust. 2
rozporządzenia 2019/2152.

18.8.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/127

7.
Państwa członkowskie mogą zwolnić jednostki sprawozdawcze do celów statystyki dotyczącej wewnątrzunijnego
wywozu towarów z obowiązku dostarczania informacji dotyczących numeru identyfikacyjnego partnerskiego podmiotu
w państwie członkowskim przywozu wyłącznie w przypadku, gdy:
a) jednostka sprawozdawcza nie jest w stanie dostarczyć informacji dotyczących numeru identyfikacyjnego partnerskiego
podmiotu w państwie członkowskim przywozu, na przykład w kontekście handlu trójstronnego;
b) nie można ustalić numeru identyfikacyjnego partnerskiego podmiotu w państwie członkowskim przywozu. To uprosz
czenie ogranicza się do:
— sprzedaży na rzecz podatników lub osób niebędących podatnikami, w tym osób prywatnych, które nie są zareje
strowane dla celów podatku VAT;
— szczególnych towarów lub przepływów, o których mowa w rozdziale III niniejszego załącznika.
8.
Państwa członkowskie mogą zwolnić jednostki sprawozdawcze do celów statystyki dotyczącej wewnątrzunijnego
wywozu towarów z obowiązku podawania kraju pochodzenia wyłącznie w przypadku, gdy informacje te są dostępne lub
można je wyprowadzić z innych źródeł i nie wymagają one sporządzania szacunków.
9.
Jeżeli zgodnie z przepisami sekcji 11 podana jest uzupełniająca jednostka miary, państwa członkowskie mogą
zwolnić jednostki sprawozdawcze z obowiązku określania masy netto.
W takim przypadku państwa członkowskie szacują masę netto nieprzekazaną przez jednostki sprawozdawcze.
10.

Krajowe organy statystyczne:

a) mogą odmówić stosowania środków upraszczających określonych w niniejszej sekcji lub je ograniczyć, jeżeli uznają,
że cel utrzymania zadowalającej jakości informacji statystycznych jest nadrzędny w stosunku do chęci zmniejszenia
obciążeń obowiązkiem sprawozdawczym;
b) mogą wymagać od jednostek sprawozdawczych, by z wyprzedzeniem zwracały się z wnioskiem o pozwolenie na
stosowanie uproszczenia.
Sekcja 32
Metadane, które są istotne w kontekście wykorzystania wymienianych danych przy zestawianiu statystyki
1.
Krajowy organ statystyczny państwa członkowskiego wywozu dostarcza krajowemu organowi statystycznemu
państwa członkowskiego przywozu następujące metadane:
a) „metadane operacyjne” istotne dla sprawdzenia integralności plików danych zawierających wymieniane informacje
statystyczne;
b) „metadane dotyczące procesu” zawierające informacje na temat krajowych metod i praktyk w zakresie zestawiania
danych istotnych w kontekście wykorzystania wymienianych informacji statystycznych.
2.
Krajowy organ statystyczny państwa członkowskiego wywozu dostarcza krajowemu organowi statystycznemu
państwa członkowskiego przywozu i Komisji (Eurostatowi) „metadane z monitorowania”, które zawierają informacje na
temat łącznej wartości wewnątrzunijnego wywozu towarów istotne dla monitorowania jakości wymienianych informacji
statystycznych.
3.
Metadane z monitorowania odzwierciedlają wszystkie informacje statystyczne, o których mowa w art. 11 ust. 2
rozporządzenia (UE) 2019/2152 i które określono w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2152, odpowiednio
uwzględnione i nieuwzględnione w wymienianych informacjach statystycznych przekazywanych za każdy miesiąc refe
rencyjny zgodnie z sekcją 33.
Informacje dotyczące wartości wewnątrzunijnego wywozu towarów uwzględnione w przekazanych informacjach staty
stycznych są podawane w podziale na partnerskie państwo członkowskie i w podziale na towary na poziomie działu
Nomenklatury scalonej obowiązującej w okresie referencyjnym.
Informacje dotyczące wartości wewnątrzunijnego wywozu towarów nieuwzględnione w przekazanych informacjach staty
stycznych mogą opierać się na szacunkach i są podawane w podziale na partnerskie państwo członkowskie i co najmniej
w podziale na towary na poziomie działu Nomenklatury scalonej obowiązującej w okresie referencyjnym.
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W przypadku nieokreślenia partnerskiego państwa członkowskiego zgodnie z sekcją 28 pkt 3 i 4 informacje dotyczące
wartości wewnątrzunijnego wywozu towarów są podawane w podziale na towary na poziomie działu Nomenklatury
scalonej obowiązującej w okresie referencyjnym. Jeżeli jednak informacje objęte tajemnicą wojskową są całkowicie wyłą
czone z informacji statystycznych przekazywanych zgodnie z sekcją 28 pkt 3, w metadanych z monitorowania podaje się
wyłącznie łączną miesięczną wartość statystyczną wewnątrzunijnego wywozu.
Sekcja 33
Harmonogram dostarczania informacji statystycznych i metadanych
1.
Krajowy organ statystyczny państwa członkowskiego wywozu dostarcza krajowemu organowi statystycznemu
państwa członkowskiego przywozu informacje statystyczne, o których mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia 2019/2152
i które określono w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2019/2152 nie później niż 30 dni kalendarzowych po zakończeniu
miesiąca referencyjnego.
2.
Jeżeli krajowy organ statystyczny państwa członkowskiego wywozu uzyska dostęp do dodatkowych informacji
statystycznych po terminie, o którym mowa w pkt 1, krajowy organ statystyczny państwa członkowskiego wywozu
przekazuje te dodatkowe informacje statystyczne krajowemu organowi statystycznemu państwa członkowskiego przy
wozu w jak najkrótszym terminie, lecz nie później niż 30 dni kalendarzowych po końcu miesiąca, w którym uzyskano
dostęp do wspomnianych dodatkowych informacji statystycznych.
3.
W przypadku gdy już wymienione informacje statystyczne podlegają korekcie, krajowy organ statystyczny państwa
członkowskiego wywozu przekazuje skorygowane informacje statystyczne jak najszybciej, lecz nie później niż 30 dni
kalendarzowych po końcu miesiąca, w którym uzyskano dostęp do wspomnianych skorygowanych informacji statystycz
nych.
4.
Krajowy organ statystyczny państwa członkowskiego wywozu dostarcza krajowemu organowi statystycznemu
państwa członkowskiego przywozu:
a) metadane operacyjne, o których mowa w sekcji 32 pkt 1 lit. a), w tym samym czasie co informacje statystyczne, do
których odnoszą się te metadane;
b) metadane dotyczące procesu, o których mowa w sekcji 32 pkt 1 lit. b), jak najszybciej, jednak nie później niż
w momencie przekazywania informacji statystycznych za pierwszy miesiąc referencyjny roku, do którego odnoszą
się te metadane dotyczące procesu;
W przypadku poważnych zmian metodycznych lub innych zmian mających wpływ na jakość dostarczanych infor
macji statystycznych aktualizację metadanych dotyczących procesu przekazuje się jak najszybciej, jednak nie później
niż w momencie przekazywania informacji statystycznych za pierwszy miesiąc referencyjny roku, do którego odnoszą
się te metadane dotyczące procesu.
c) metadane z monitorowania, o których mowa w sekcji 32 pkt 2, nie później niż w ciągu 35 dni kalendarzowych po
zakończeniu miesiąca referencyjnego.
W przypadku dostępności dodatkowych informacji statystycznych w odniesieniu do danego miesiąca referencyjnego
lub w przypadku gdy wymienione już informacje statystyczne są przedmiotem korekty, skorygowane metadane
z monitorowania przekazuje się nie później niż ciągu 35 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca, w którym
uzyskano dostęp do wspomnianych dodatkowych lub skorygowanych informacji statystycznych.
Sekcja 34
Środki poufności
1.
Informacje statystyczne dostarczone przez krajowe organy statystyczne państwa członkowskiego wywozu zgodnie
z art. 11 ust. 2 rozporządzenia 2019/2152 są dostępne tylko dla krajowych organów statystycznych państwa członkow
skiego, do którego odnoszą się dane.
2.
Jedynie krajowe organy statystyczne, które potrzebują informacji statystycznych dostarczanych zgodnie z art. 11
ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2152 do opracowania, tworzenia i rozpowszechniania statystyki europejskiej w zakresie
swoich odpowiednich kompetencji, mogą otrzymywać te informacje statystyczne.
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Sekcja 35
Środki bezpieczeństwa
Zgodnie z art. 10 ust. 2 decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/443 (2), aby mieć uprawnienia do otrzymywania informacji
statystycznych i metadanych zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/2152, krajowe organy statystyczne otrzymujące
lub przetwarzające te informacje statystyczne i metadane w państwie członkowskim przywozu muszą zapewnić, aby ich
systemy informatyczne były chronione na poziomie równoważnym polityce bezpieczeństwa systemów komunikacji
i informacji Komisji określonej w decyzji Komisji (UE, Euratom) 2017/46 (3), jej przepisach wykonawczych i odnośnych
standardach bezpieczeństwa.
Sekcja 36
Ochrona danych
W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego załącznika, krajowe organy statystyczne
wykonują swoje zadania dla celów niniejszego załącznika zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (4).
W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Komisję (Eurostat) w ramach niniejszego załącznika Komisja
(Eurostat) przestrzega rozporządzenia (UE) 2018/1725 (5).
Sekcja 37
Format wymienianych poufnych danych i procedura wymiany
1.
Informacje statystyczne i metadane wymieniane w kontekście niniejszego rozdziału wymienia się w formie elektro
nicznej oraz przesyła lub ładuje za pośrednictwem jednego punktu odbioru danych Komisji (Eurostatu) i, w stosownych
przypadkach, jednego punktu odbioru metadanych.
2.
Państwa członkowskie powinny wdrażać standardy wymiany zgodnie z wytycznymi wykonawczymi przekazanymi
przez Komisję (Eurostat).

(2) Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015,
s. 41).
(3) Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
w Komisji Europejskiej (Dz.U. L 6 z 11.1.2017, s. 40).
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycz
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego prze
pływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
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Dodatek
Wykaz towarów i przepływów wyłączonych z europejskiej statystyki dotyczącej
międzynarodowego handlu towarami
a) złoto monetarne;
b) środki płatnicze obejmujące prawne środki płatnicze i papiery wartościowe, w tym płatności za usługi, takie jak usługi
pocztowe, podatki, opłaty za użytkowanie;
c) towary przeznaczone do użytku tymczasowego lub po takim zastosowaniu (np. wynajem, wypożyczenie, leasing
operacyjny), pod warunkiem spełnienia wszystkich następujących warunków:
— przetwarzanie nie jest ani nie było planowane ani wykonywane,
— spodziewany czas trwania użytku tymczasowego nie był ani nie będzie dłuższy niż 24 miesiące,
— wewnątrzunijny wywóz/przywóz nie muszą być deklarowane jako wewnątrzunijne dostawy/nabycia dla celów
podatku VAT lub nie nastąpiła zmiana własności ani nie przewiduje się nastąpienia zmiany własności dla
pozaunijnego wywozu/przywozu;
d) towary przemieszczające się pomiędzy:
— państwem członkowskim i jego enklawami terytorialnymi w innych państwach członkowskich lub w państwach
niebędących członkami UE, oraz
— państwem członkowskim i enklawami terytorialnymi innych państw członkowskich, państw niebędących człon
kami UE lub organizacji międzynarodowych.
Do enklaw terytorialnych należą ambasady, konsulaty, bazy wojskowe i naukowe zlokalizowane poza terytorium
kraju macierzystego;
e) towary używane jako nośniki informacji, w tym oprogramowanie;
f)

dane i oprogramowanie pobrane z internetu;

g) towary dostarczane bezpłatnie, które same w sobie nie są przedmiotem transakcji handlowej, pod warunkiem że
przemieszczane są wyłącznie w celu przygotowania lub wsparcia zamierzonej transakcji handlowej przez zademon
strowanie cech towarów lub usług, takie jak:
— materiały reklamowe,
— próbki handlowe;
h) towary przeznaczone do naprawy lub konserwacji i po naprawie lub konserwacji oraz części zamienne, które są ujęte
w planie napraw lub konserwacji, oraz wymienione części wadliwe;
i)

środki transportu przemieszczające się w trakcie wykonywania pracy, w tym wyrzutnie statków kosmicznych podczas
wystrzeliwania statków kosmicznych;

j)

towary zgłoszone organom celnym ustnie, które albo mają charakter handlowy, lecz ich wartość nie przekracza
progu statystycznego handlu pozaunijnego odpowiadającego wartości 1 000 EUR lub wadze netto 1 000 kg, albo nie
mają charakteru handlowego;

k) towary dopuszczone do obrotu po poddaniu ich procedurom celnym uszlachetniania czynnego są wyłączone
z pozaunijnego handlu towarami;
l)

czasopisma będące przedmiotem subskrypcji;

m) mienie osobiste należące do osób fizycznych przenoszących swoje miejsce zwykłego pobytu; wyprawa ślubna
i majątek ruchomy gospodarstwa domowego należące do osoby przenoszącej swoje miejsce zwykłego pobytu
w związku z zawarciem przez nią związku małżeńskiego; mienie osobiste nabyte w drodze dziedziczenia; wyposa
żenie ucznia, materiały szkolne i inny podobny majątek ruchomy gospodarstwa domowego; trumny zawierające ciała,
urny pogrzebowe zawierające prochy osób zmarłych oraz ozdobne artykuły pogrzebowe przewożone wraz z trum
nami i urnami; towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych oraz towary na rzecz ofiar
katastrof.
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ZAŁĄCZNIK VI

Specyfikacje techniczne na potrzeby europejskiej statystyki dotyczącej międzynarodowego handlu
usługami w podziale według cech przedsiębiorstw oraz międzynarodowej podaży usług
Sekcja 1
Przepisy ogólne
1.
Komisja publikuje podręcznik dla zestawiających dane w zakresie europejskiej statystyki międzynarodowego świad
czenia usług według sposobu świadczenia usług (MoS). Podręcznik MoS będzie uzupełnieniem podręcznika statystyki
międzynarodowego handlu usługami z 2010 r. (MSITS 2010) oraz podręcznika dla zestawiających dane MSITS 2010.
2.
Pierwsze wydanie podręcznika MoS zostanie opublikowane do końca 2021 r. Uaktualnione drugie wydanie zostanie
opublikowane do końca 2023 r.
3.
Pierwsze wydanie podręcznika MoS będzie zawierało opis ogólnych metod szacowania, których można użyć do
oszacowania sposobów świadczenia usług, w tym metod szacowania wartości towarów i usług w zakresie dystrybucji.
Uproszczone podejście MSITS 2010 jest punktem wyjścia dla tego rodzaju metod. Ogólne metody szacowania opierają
się na modelowaniu statystycznym i metodach szacowania, innych rodzajach statystyki gospodarczej oraz na administ
racyjnych źródłach danych. Zasadniczo podejścia te nie polegają na założeniach lub dowodach odnoszących się do
poszczególnych państw i mogą być stosowane niezależnie od państwa.
4.
Uaktualnione drugie wydanie podręcznika będzie zawierało zalecane metody, których można użyć do oszacowania
sposobów świadczenia usług, wartości towarów i usług w zakresie dystrybucji, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych
źródeł i technik modelowania. Zalecane metody to podejścia, które można wykorzystać do dalszego doskonalenia
ogólnych metod szacowania, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji administracyjnej i warunków ekonomicznych danego
kraju. Przedstawionych zostanie kilka podejść odnoszących się do wszystkich typowych sytuacji.
5.
Po upływie czterech lat wdrażania Komisja (Eurostat) w porozumieniu z krajowymi organami statystycznymi
państw członkowskich zadecyduje, czy istnieje potrzeba dokonania przeglądu podręcznika Eurostatu/OECD w zakresie
statystyk handlu usługami według cech przedsiębiorstw (STEC).
Sekcja 2
Definicje zmiennych i podziałów
Do celów europejskiej statystyki dotyczącej międzynarodowego handlu usługami w podziale według cech przedsiębiorstw
oraz międzynarodowej podaży usług w podziale na sposoby ich świadczenia stosuje się następujące definicje zmiennych
i podziałów.
Usługi to rezultat działalności produkcyjnej, która zmienia warunki funkcjonowania konsumentów lub ułatwia wymianę
produktów lub aktywów finansowych. Usługi nie są generalnie odrębnymi pozycjami, dla których można ustalić przy
sługujące do nich prawa własności i nie mogą też generalnie zostać oddzielone od procesu ich wytwarzania.
Międzynarodowa podaż usług obejmuje:
— handel usługami między rezydentami a nierezydentami (odpowiadający sposobom 1, 2 i 4 określonym w sekcji 2
podsekcji II) oraz
— podaż usług za pośrednictwem działań zagranicznych podmiotów zależnych (sposób 3 określony w sekcji 2
podsekcji II).
I. Zmienne
1) Zmienna 460101: import i nabywanie usług
Na import i nabywanie usług składa się wartość wszystkich usług świadczonych przez nierezydentów na rzecz rezy
dentów oraz wartość usług świadczonych w skali międzynarodowej na rzecz rezydentów za pośrednictwem zagranicz
nych podmiotów zależnych mających siedzibę w państwie sprawozdającym. Usługi świadczone przez nierezydentów na
rzecz rezydentów obejmują sposoby 1, 2 i 4, natomiast usługi świadczone na rzecz rezydentów za pośrednictwem
zagranicznych podmiotów zależnych mających siedzibę w państwie sprawozdającym odpowiadają sposobowi 3
określonemu w podsekcji II pkt 1.
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2) Zmienna 460201: eksport i świadczenie usług
Na eksport i świadczenie usług składa się wartość wszystkich usług świadczonych przez rezydentów na rzecz nierezy
dentów oraz wartość usług świadczonych w skali międzynarodowej na rzecz rezydentów innego państwa poprzez
ustanowienie zagranicznego podmiotu zależnego (kontrolowanego przez jednostkę będącą rezydentem) w tym państwie.
Usługi świadczone przez rezydentów na rzecz nierezydentów obejmują sposoby 1, 2 i 4, natomiast usługi świadczone za
pośrednictwem zagranicznego podmiotu zależnego mającego siedzibę w gospodarce sprawozdającej odpowiadają sposo
bowi 3 określonemu w podsekcji II pkt 1.
3) Zmienna 240401: Wartość statystyczna przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa
„Wartość statystyczną” dla usług definiuje się jako wartość usług będących przedmiotem wymiany handlowej między
rezydentami a nierezydentami po cenach rynkowych. Ceny rynkowe odnoszą się do bieżącej wartości wymiany, czyli do
wartości, według której usługi podlegają wymianie lub na podstawie której mogłyby zostać wymienione na gotówkę,
z uwzględnieniem wszelkich rabatów, zwrotów lub innych modyfikacji.
Wartość statystyczna importu przez przedsiębiorstwa jest zatem wartością wszystkich usług świadczonych przez niere
zydentów na rzecz rezydentów wyrażoną w cenach rynkowych.
4) Zmienna 251101: Wartość statystyczna wywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa
„Wartość statystyczną” dla usług definiuje się jako wartość usług będących przedmiotem wymiany handlowej między
rezydentami a nierezydentami po cenach rynkowych. Ceny rynkowe odnoszą się do bieżącej wartości wymiany, czyli do
wartości, według której usługi podlegają wymianie lub na podstawie której mogłyby zostać wymienione na gotówkę,
z uwzględnieniem wszelkich rabatów, zwrotów lub innych modyfikacji.
Wartość statystyczna eksportu przez przedsiębiorstwa jest zatem wartością wszystkich usług świadczonych przez rezy
dentów na rzecz nierezydentów wyrażoną w cenach rynkowych.
II. Podziały
1. Podział na sposoby świadczenia usług:
Usługi świadczone w skali międzynarodowej można podzielić na następujące cztery sposoby ich świadczenia:
Sposób 1: Transgraniczne świadczenie usług – ma miejsce, gdy usługa jest świadczona z terytorium jednego państwa
na terytorium innego państwa. Przypomina to handel towarami, gdy produkt jest sprzedawany za granicą, a konsument
i dostawca pozostają na swoim terytorium.
Sposób 2: Konsumpcja za granicą – ma miejsce, gdy usługa jest świadczona na terytorium jednego państwa na rzecz
usługobiorcy z jakiegokolwiek innego państwa, co oznacza, że konsument albo jego własność znajdują się za granicą.
Charakterystycznymi przykładami są aktywność turystyczna, taka jak wizyty w muzeach i teatrach, oraz podróże zagra
niczne w celu poddania się leczeniu lub uczestnictwa w kursach językowych. Dotyczy to również usług takich jak
naprawa statków za granicą, w przypadku których tylko własność konsumenta przemieszcza się lub znajduje się za
granicą.
Sposób 3: Obecność handlowa – odbywa się przez świadczenie usługi przez usługodawcę z jednego państwa za
pośrednictwem obecności handlowej na terytorium dowolnego innego państwa. Często konieczne jest, aby usługodawcy
ustanowili obecność handlową za granicą w celu zapewnienia bliższego kontaktu z konsumentem na poszczególnych
etapach produkcji, dystrybucji, marketingu, sprzedaży i dostawy, a także w kontekście usług posprzedażnych. Obecność
handlowa na rynku zagranicznym obejmuje nie tylko osoby prawne w ścisłym znaczeniu prawnym, ale również
podmioty prawne, które posiadają wspólne cechy, takie jak przedstawicielstwa i oddziały. W tym kontekście istotne są
np. usługi finansowe świadczone przez oddział lub spółkę zależną banku zagranicznego, usługi medyczne świadczone
przez szpital będący własnością zagraniczną oraz kursy oferowane przez szkołę będącą własnością zagraniczną.
Sposób 4: Obecność osób fizycznych – ma miejsce, gdy osoba fizyczna jest tymczasowo obecna na terytorium
państwa niebędącego jej własnym państwem w celu świadczenia usługi handlowej. Sposób 4 definiuje się jako świad
czenie usługi przez usługodawcę z jednego państwa poprzez obecność osoby fizycznej na terytorium dowolnego innego
państwa. Sposób 4 zasadniczo rozumie się jako obejmujący:
— usługodawców kontraktowych, zarówno zatrudnionych przez zagranicznego usługodawcę, jak i osoby samozatrud
nione;
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— pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pracowników zagranicznych rekrutowanych
bezpośrednio przez przedsiębiorstwa zagraniczne;
— sprzedawców usług, którzy wjeżdżają do państwa przyjmującego w celu nawiązania stosunków umownych odnośnie
do umowy o świadczenie usług, lub osoby odpowiedzialne za ustanowienie obecności handlowej.
2. Podział produktów według komponentów, grup uzupełniających i komponentów szczegółowych EBOPS
2010
Wymagane komponenty, grupy uzupełniające i szczegółowe komponenty EBOPS są zgodne z EBOPS 2010 i MSITS
2010, a ich definicje zamieszczono poniżej:
1. Usługi produkcyjne w odniesieniu do nakładów rzeczowych będących własnością osób trzecich
Usługi produkcyjne w odniesieniu do nakładów rzeczowych będących własnością osób trzecich obejmują działania takie
jak przetwarzanie, montaż, etykietowanie i pakowanie, które wykonywane są przez przedsiębiorstwa niebędące właści
cielami danych towarów. Przykłady obejmują rafinację ropy naftowej, skraplanie gazu ziemnego oraz łączenie elementów
odzieży i elektroniki. Do pozycji tej nie zalicza się montażu prefabrykowanych konstrukcji (zaliczanego do budownictwa)
oraz etykietowania i pakowania związanych z transportem (zaliczanych do usług transportowych).
Produkcję podejmuje jednostka, która nie jest właścicielem towarów i pobiera opłatę od właściciela towarów. Nie nastę
puje zmiana własności towarów, w związku z czym nie rejestruje się transakcji podstawowego obrotu towarowego
pomiędzy świadczącym usługi produkcyjne a właścicielem towarów. Pozycja ta obejmuje jedynie opłatę pobieraną
przez przetwórcę, chociaż opłata ta może obejmować koszty materiałów zakupionych przez przetwórcę.
Element handlu międzynarodowego istnieje, gdy wykonywana praca jest wykonywana przez rezydenta jednego państwa
na rzecz właściciela towarów, który jest rezydentem innego państwa. Traktowanie tych usług nie jest uwarunkowane
wcześniejszym lub późniejszym wejściem w fizyczne posiadanie towarów przez właściciela.
2. Usługi konserwacji i naprawy, gdzie indziej niesklasyfikowane
Usługi konserwacji i naprawy, gdzie indziej niesklasyfikowane, obejmują prace naprawcze i konserwacyjne wykonywane
przez rezydentów w odniesieniu do towarów, których właścicielami są nierezydenci (i vice versa). Naprawy mogą być
wykonywane w siedzibie naprawiającego lub w innym miejscu. W pozycji tej uwzględnia się konserwację i naprawy
statków, statków powietrznych i innych urządzeń transportowych. Usługi transportowe obejmują sprzątanie urządzeń
transportowych. Naprawy i konserwacje budynków uwzględniono w ramach budownictwa. Konserwacje i naprawy
komputerów uwzględniono w ramach usług informatycznych.
Wartością odnotowaną na potrzeby konserwacji i napraw jest wartość wykonanych prac naprawczych, nie wartość brutto
towarów przed naprawą i po naprawie. Wartość konserwacji i napraw obejmuje wszystkie części lub materiały dostar
czone przez naprawiającego i zawarte w cenie (części i materiały, za które pobierane są oddzielne opłaty, nie są objęte
usługami – wchodzą w zakres podstawowego obrotu towarowego). Dotyczy to zarówno drobnych napraw, które utrzy
mują towar w dobrym stanie technicznym, jak i poważnych napraw, które zwiększają wydajność, zdolność produkcyjną
lub wydłużają jego okres trwałości. Nie wprowadza się rozróżnienia między naprawami uwzględnionymi przez klienta
w zużyciu pośrednim a tymi uwzględnionymi w nakładach inwestycyjnych.
3. Transport
Transport obejmuje proces przewozu osób i przedmiotów z jednej lokalizacji do drugiej, związane z tym usługi wspo
magające i uzupełniające oraz wynajem (czartery) przewoźników z załogą. Uwzględnione są także usługi pocztowe
i kurierskie. Transport można klasyfikować ze względu na środek transportu i rodzaj przewozu (przewóz pasażerów
lub ładunku).
Dostawca usług transportowych może zlecić podwykonawstwo, aby móc korzystać z usług innych operatorów podczas
świadczenia części ostatecznej usługi transportowej. Tego rodzaju usługi należy odnotowywać w ujęciu brutto. Na
przykład dostawca usług kurierskich może zawierać oddzielne umowy z więcej niż jednym przedsiębiorstwem trans
portowym. Prowizje płatne przez podmioty świadczące usługi transportowe na rzecz agenta należy odnotowywać
oddzielnie.
3.1. Transport morski
Transport morski obejmuje wszystkie usługi międzynarodowego transportu ładunków i międzynarodowego przewozu
osób świadczone przez statki morskie, natomiast nie obejmuje transportu podwodnymi rurociągami (zaliczanego do
transportu rurociągowego) ani opłat za rejsy wycieczkowe (zaliczanych do podróży).
3.2. Transport lotniczy
Transport lotniczy obejmuje wszystkie usługi międzynarodowego transportu towarów i międzynarodowego przewozu
osób świadczone za pomocą statków powietrznych.
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3.3. Pozostałe rodzaje transportu
Obejmuje wszystkie usługi transportowe inne niż transport drogą morską lub lotniczą. Obejmuje on następujące rodzaje
transportu:
Transport kosmiczny obejmuje wprowadzanie na orbitę satelitów przez przedsiębiorstwo komercyjne na rzecz właścicieli
satelitów (np. firmy telekomunikacyjne) oraz inne operacje wykonywane przez operatorów sprzętu kosmicznego, takie
jak transport towarów i osób w celu eksperymentów naukowych. Obejmuje również kosmiczny transport pasażerski
i płatności dokonane przez dane państwo, żeby jego rezydenci mogli korzystać z usług transportu świadczonych za
pomocą pojazdów kosmicznych innego państwa.
Transport kolejowy obejmuje międzynarodowy transport realizowany za pomocą pociągów.
Transport drogowy obejmuje międzynarodowy transport towarowy samochodami dostawczymi i ciężarowymi oraz
międzynarodowy przewóz osób autobusami i autokarami.
Śródlądowy transport wodny obejmuje międzynarodowy transport na rzekach, kanałach i jeziorach. Obejmuje szlaki
wodne, które mają charakter wewnętrzny dla jednego kraju i szlaki należące do co najmniej dwóch krajów.
Transport rurociągowy obejmuje transport towarów rurociągami, taki jak transport ropy naftowej i produktów pochod
nych, wody i gazu. Kategoria ta nie obejmuje usług w zakresie dystrybucji wody, gazu i innych produktów naftowych
(zaliczanych do innych usług biznesowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych) oraz wartości transportowanych
produktów (zaliczanych do podstawowego obrotu towarowego), zazwyczaj świadczonych na linii podstacja-konsument.
Przesył energii elektrycznej obejmuje przeniesienie lub przesył energii elektrycznej o wysokim napięciu przez wzajemnie
powiązaną grupę linii pomiędzy punktami dostawy a punktami, w których jest ona przekształcana w energię o niskim
napięciu w celu dostarczenia konsumentom lub w celu dostarczenia do innych systemów elektrycznych. Przesył uznaje się
za zakończony w momencie dostarczenia energii elektrycznej do obiektów dystrybucyjnych systemu przesyłowego, które
dostarczają energię elektryczną do użytkowników końcowych z przeznaczeniem do zużycia. Wyłączona jest sama energia
elektryczna (zaliczana do podstawowego obrotu towarowego), podobnie jak dystrybucja energii elektrycznej, którą jest
dostawa energii elektrycznej z podstacji do konsumenta (zaliczaną do innych usług biznesowych, gdzie indziej nieskla
syfikowanych).
Pozostałe usługi wspomagające i uzupełniające transport obejmują wszystkie pozostałe usługi transportowe, których nie
można zaklasyfikować do żadnego z wcześniej przedstawionych składników usług transportowych.
3.4. Usługi pocztowe i kurierskie
Usługi pocztowe i kurierskie obejmują odbiór, transport i doręczanie listów, gazet, czasopism, broszur, innych materiałów
drukowanych, przesyłek i paczek. Obejmują one również usługi świadczone przez urzędy pocztowe, takie jak sprzedaż
znaczków pocztowych, usługi poste restante i usługi telegramowe oraz usługi wynajmu skrzynek pocztowych.
Opcjonalnie: Wycena usług transportu towarowego na podstawie transakcji
Dodatkowe informacje na temat wartości usług transportu towarowego świadczonych przez rezydentów na rzecz
nierezydentów i vice versa są niezbędne do uzupełnienia danych dotyczących transportu towarowego zestawianych
zgodnie z zasadami wyceny FOB/FOB dla towarów. Informacja ta jest przydatna, ponieważ przedstawia rzeczywiste
transakcje rynkowe w momencie ich zawierania, bez korekty, modyfikacji czy oszacowania.
W tym przypadku usługa transportowa jest rejestrowana wtedy i tylko wtedy, gdy między rezydentem a nierezydentem
dochodzi do transakcji w zakresie usług transportowych. Ewidencja odrębnej usługi transportowej zależy od warunków
dostawy, które są określone w umowie sprzedaży lub zakupu towaru i realizowane w ramach transakcji rynkowej.
Jeżeli dwóch rezydentów zawarłoby umowę transportową na usługi transportowe, które dotyczą towarów wywożonych,
wówczas taka usługa transportowa byłaby wyłączona na podstawie tej metody pomiaru, ale należałoby włączyć jej część,
gdyby miały być stosowane zasady bilansu płatniczego. Ma to miejsce na przykład wówczas, gdy warunki dostawy
określone w umowie sprzedaży lub zakupu towaru stanowią o przewozie opłaconym i jeżeli eksporter zawarł z rezy
dentem państwa wywozu umowę na świadczenie usługi transportowej. Metoda wyceny oparta na transakcjach miałaby
zastosowanie w przypadku, gdy:
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— Umowa o świadczenie usług transportowych zostaje zawarta między rezydentem a nierezydentem, a termin dostawy
określono jako ex-works. Odnotowuje się pełną usługę transportową, łącznie z częścią tej usługi transportowej świad
czonej przed granicą państwa wywozu.
— Usługi transportowe realizowane są między rezydentami a nierezydentami związanymi z ruchem typu cross-trade
i żeglugą przybrzeżną lub kabotażem.
4. Podróże
Komponent EBOPS 2010 różni się od większości usług w obrocie międzynarodowym tym, że jest usługą transakcyjną.
W przeciwieństwie do większości usług w ramach EBOPS, podróżowanie nie jest konkretnym produktem – obejmuje ono
szereg towarów i usług wykorzystywanych przez nierezydentów w państwie, które odwiedzają. Z definicji podróż obej
muje towary i usługi nabyte na własny użytek lub celem przekazania innym w danym kraju przez nierezydentów podczas
ich wizyt na terenie tego kraju. Obejmuje ona pobyt dowolnej długości, pod warunkiem że nie nastąpi zmiana miejsca
zamieszkania.
Najczęstszymi towarami i usługami zgłaszanymi w ramach podróży są zakwaterowanie, żywność, napoje i przewóz
zakupione na terytorium odwiedzanego państwa (wszystkie z nich są zużywane w państwie dostarczającym). Uwzględ
niono również prezenty, upominki i inne artykuły zakupione na własny użytek, które można zabrać z odwiedzanych
państw.
Zgodnie z zasadą memoriałową towary i usługi nabyte podczas wizyty, ale opłacone wcześniej lub później, są uwzględ
niane w ramach podróży. Towary i usługi mogą być nabywane przez osobę wyjeżdżającą za granicę lub w jej imieniu, lub
mogą być dostarczane nieodpłatnie (np. otrzymania darmowego pokoju i wyżywienia: w takim przypadku istnieje
również analogiczny transfer) lub produkowane na jej własny rachunek (jak w niektórych przypadkach własności nieru
chomości i lokali mieszkalnych użytkowanych na zasadzie własności podzielonej).
5. Budownictwo
Budownictwo obejmuje tworzenie, renowację, naprawę, rozbudowę środków trwałych w formie budynków lub zarzą
dzanie nimi, meliorację gruntów o charakterze inżynieryjnym oraz budowę innych konstrukcji, takich jak drogi, mosty
i tamy. Obejmuje ono również powiązane prace instalacyjne i montażowe, przygotowanie placu budowy i roboty ogól
nobudowlane, a także specjalistyczne usługi, takie jak malowanie, hydraulika i rozbiórka.
Budownictwo wycenia się na podstawie wartości brutto, to znaczy z uwzględnieniem wszystkich towarów i usług użytych
jako materiały do budowy, pozostałych kosztów produkcji oraz nadwyżki operacyjnej przypadającej na właścicieli
przedsiębiorstwa budowlanego. Ta zasada wyceny jest taka sama, jak zasada stosowana przy wycenie całej produkcji
(towarów i usług) opisana w SNA 2008.
Jeżeli przedsiębiorstwo budowlane świadczy swoje usługi za granicą w drodze długoterminowej fizycznej obecności
(ponad 12 miesięcy), ale nie ustanawia podmiotu prawnego w państwie klienta, i jeżeli działalność ta ma dostatecznie
poważny charakter, wówczas podmiot zestawiający statystyki może uznać, że z punktu widzenia statystyki konieczne jest
rozważenie kwestii utworzenia umownej jednostki instytucjonalnej. W tym przypadku odpowiednie transakcje między
narodowe nie będą uznawane za handel usługami (takie transakcje zostaną odnotowane jako finansowe przepływy,
dochody i pozycje bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a dane odpowiadające ich operacjom należy uznać za FATS).
W przypadku niespełnienia powyższych warunków transakcje międzynarodowe będą uważane za handel usługami
między rezydentami a nierezydentami.
6. Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne obejmują świadczenie różnych rodzajów ubezpieczeń na rzecz nierezydentów przez
przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe o statusie rezydenta i vice versa.
Ubezpieczenia zapewniają indywidualnym jednostkom (rządom, przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym) nara
żonym na określone rodzaje ryzyka zabezpieczenie finansowe przed konsekwencjami pojawienia się szczególnych
zdarzeń. Ponadto ubezpieczyciele często pełnią funkcję pośredników finansowych, którzy inwestują środki zebrane od
tych jednostek w aktywa finansowe lub innego rodzaju w celu pokrycia przyszłych roszczeń.
Fundusze emerytalne tworzy się w celu zapewnienia świadczeń z tytułu przejścia na emeryturę lub niepełnosprawności
określonych grup pracowników. Są one podobne do ubezpieczeń pod tym względem, że pełnią funkcję pośredników
w zakresie inwestowania środków na rzecz swoich beneficjentów i dokonują redystrybucji niektórych rodzajów ryzyka.
Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne składają się z następujących części składowych: ubezpieczenia bezpośredniego;
reasekuracji; pomocniczych usług ubezpieczeniowych; usług emerytalnych i standaryzowanych gwarancji.
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7. Usługi finansowe
Usługi finansowe obejmują pośrednictwo finansowe i usługi uzupełniające, z wyjątkiem usług świadczonych przez
zakłady ubezpieczeń i w ramach systemów emerytalnych. Usługi te obejmują usługi świadczone zwykle przez banki
oraz innych pośredników finansowych i pomocnicze instytucje finansowe. Kategoria ta obejmuje usługi świadczone
w związku z transakcjami dotyczącymi instrumentów finansowych oraz inne usługi związane z działalnością finansową,
obejmujące między innymi przyjmowanie i udzielanie depozytów, akredytywy dokumentowe, obsługę kart kredytowych,
prowizje i opłaty związane z leasingiem finansowym, faktoringiem, ubezpieczaniem i rozliczaniem płatności. Pozycja ta
obejmuje również usługi doradztwa finansowego, usługi przechowywania aktywów finansowych lub złota kruszcowego,
zarządzanie aktywami finansowymi, usługi monitoringu, usługi całodobowe, usługi zapewniania płynności, usługi prze
jęcia ryzyka inne niż ubezpieczenia, usługi związane z fuzjami i przejęciami, usługi ratingu kredytowego, usługi giełdowe
i usługi powiernicze.
Usługi finansowe mogą być płatne za pomocą: jawnych opłat; marż na transakcjach kupna i sprzedaży; kosztów
zarządzania aktywami odjętych od należnych przychodów z tytułu własności w przypadku podmiotów posiadających
aktywa; lub marż między stopą procentową a kursem urzędowym dla pożyczek i depozytów (określonych jako usługi
pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM)).
W przypadku pośredników finansowych stosunek między opłatami jawnymi a ukrytymi może zmieniać się w czasie oraz
w zależności od instytucji, w związku z czym potrzebne są dane dotyczące obu tych kategorii, aby uzyskać pełen ogląd
usług świadczonych przez pośredników finansowych.
8. Opłaty za korzystanie z własności intelektualnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Opłaty za korzystanie z własności intelektualnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, obejmują:
— opłaty za korzystanie z praw własności (takich jak patenty, znaki towarowe, prawa autorskie oraz technologie
produkcyjne i wzory przemysłowe, w tym tajemnice handlowe i franszyzy). Prawa te mogą powstawać w wyniku
prac badawczo-rozwojowych oraz marketingowych; oraz
— opłaty za licencje na powielanie lub dystrybucję własności intelektualnej zawartej w wytworzonych oryginałach lub
wzorach (np. prawa autorskie do książek i rękopisów, oprogramowania komputerowego, utworów kinematograficz
nych i nagrań dźwiękowych) i prawa pokrewne (np. do występów na żywo oraz rozpowszechniania za pośrednic
twem telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej).
9. Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne
Usługi informatyczne i telekomunikacyjne są definiowane poprzez charakter usługi, a nie metodę dostarczania. Usługi
telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne można dodatkowo podzielić na trzy elementy składowe: usługi teleko
munikacyjne, usługi informatyczne i usługi informacyjne.
9.1. Usługi telekomunikacyjne
Usługi telekomunikacyjne obejmują przekaz lub przesyłanie dźwięku, obrazów, danych lub innych informacji za pośred
nictwem telefonu, teleksu, telegramu, łączy i transmisji radiowych i telewizyjnych, satelitów radiowych i telewizyjnych,
poczty elektronicznej, faksu itp., a także obejmują usługi związane z sieciami komercyjnymi, telekonferencje i usługi
pomocnicze. Nie obejmują wartości przekazywanych informacji. Obejmują one również usługi telefonii komórkowej,
usługi szkieletowej sieci internetowej oraz usługi dostępu w trybie online, łącznie z zapewnianiem dostępu do internetu.
Kategoria ta nie obejmuje usług instalacji oprzyrządowania sieci telefonicznej (zaliczanych do w budownictwa), ani usług
dotyczących baz danych (zaliczanych do usług informacyjnych).
9.2. Usługi informatyczne
Usługi informatyczne obejmują usługi związane ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz usługi przetwa
rzania danych.
9.3. Usługi informacyjne
Usługi informacyjne dzielą się na usługi agencji informacyjnych i pozostałe usługi informacyjne:
— Usługi agencji informacyjnych obejmują dostarczanie wiadomości, fotografii oraz artykułów dla mediów.
— Pozostałe usługi informacyjne obejmują usługi dotyczące baz danych, takie jak tworzenie baz danych, przechowy
wanie danych oraz rozpowszechnianie danych i baz danych (łącznie z wykazami i listami adresowymi), zarówno
w trybie online, jak i za pomocą nośników magnetycznych, optycznych lub drukowanych, portale służące do wyszu
kiwania stron internetowych (w tym usługi przeglądarek znajdujących adresy internetowe dla klientów, którzy wpro
wadzają zapytanie zawierające słowa kluczowe). Obejmują także: bezpośrednie, niemasowe subskrypcje gazet i cza
sopism, zarówno za pośrednictwem poczty, jak i elektronicznych i innych środków przekazu; pozostałe usługi dostar
czania treści online; oraz usługi bibliotek i archiwów (hurtowy zakup gazet i czasopism zaliczany jest do podstawo
wego obrotu towarowego).
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Pobrane treści, które nie są oprogramowaniem ani produktami audio-wizualnymi lub pokrewnymi, są uwzględniane
w ramach usług informacyjnych.
10.

Pozostałe usługi biznesowe

Kategoria ta obejmuje: usługi badawcze i rozwojowe, usługi doradcze związane z zarządzaniem, usługi techniczne, usługi
związane z handlem i pozostałe usługi biznesowe.
10.1.

Usługi badawcze i rozwojowe

Usługi badawcze i rozwojowe obejmują usługi związane z badaniami podstawowymi, badaniami stosowanymi i rozwojem
eksperymentalnym nowych produktów i procesów i obejmują działania w zakresie nauk fizycznych, społecznych i huma
nistycznych.
10.2.

Usługi specjalistyczne i doradztwo w zakresie zarządzania

Usługi specjalistyczne i doradztwo w zakresie zarządzania obejmują: 10.2.A. Usługi prawne, rachunkowe, doradztwo
w zakresie zarządzania, usługi w zakresie zarządzania i public relations oraz 10.2.B. Usługi reklamowe, usługi badania
rynku i opinii publicznej.
10.2.1. (opcjonalnie) Usługi prawne, rachunkowe, doradztwa w zakresie zarządzania i public relations
Usługi w zakresie ogólnego zarządzania oddziałem, spółką zależną lub stowarzyszoną, świadczone przez jednostkę
dominującą lub inne przedsiębiorstwo powiązane, często wchodzą w zakres usług prawnych, rachunkowych, doradztwa
w zakresie zarządzania i public relations.
10.2.2. (opcjonalnie) Usługi reklamowe, usługi badania rynku i opinii publicznej
Usługi reklamowe, usługi badania rynku i opinii publicznej realizowane między rezydentami a nierezydentami obejmują
projektowanie, tworzenie i sprzedaż reklam przez agencje reklamowe; umieszczanie reklam w mediach, łącznie
z zakupem i sprzedażą powierzchni reklamowej; usługi wystawiennicze oferowane przez targi handlowe; promocję
produktów za granicą; badanie rynku; telemarketing; oraz sondaże opinii publicznej na różne tematy.
10.3.

Usługi techniczne, usługi związane z handlem i pozostałe usługi biznesowe

Usługi te obejmują: usługi architektoniczne, inżynieryjne, naukowe i pozostałe usługi techniczne; utylizację odpadów
i usuwanie zanieczyszczeń, usługi rolnicze i wydobywcze; usługi leasingu operacyjnego; usługi związane z handlem
i pozostałe usługi biznesowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
10.3.1. (opcjonalnie) Usługi architektoniczne, inżynieryjne, naukowe i pozostałe usługi techniczne
10.3.2. (opcjonalnie) Utylizacja odpadów i usuwanie zanieczyszczeń, usługi rolnicze i wydobywcze
Utylizację odpadów i usuwanie zanieczyszczeń, usługi rolnicze i wydobywcze dzieli się na trzy części: usługi z zakresu
utylizacji odpadów i usuwania zanieczyszczeń; usługi związane z rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem; usługi zwią
zane z wydobyciem oraz wydobyciem ropy naftowej i gazu.
10.3.3. (opcjonalnie) Usługi leasingu operacyjnego
Usługi leasingu operacyjnego obejmują działalność polegającą na wynajmowaniu aktywów produkowanych w ramach
umowy zapewniającej leasingobiorcy korzystanie z aktywów trwałych, która nie wiąże się jednak z przeniesieniem na
leasingobiorcę ryzyka i korzyści wynikających z własności. Usługi obejmują leasing (wynajem) i czartery przez rezyden
tów/nierezydentów statków, samolotów i urządzeń transportowych, takich jak wagony kolejowe, kontenery i samochody
ciężarowe z naczepą, bez załogi. Obejmują także płatności w ramach leasingu operacyjnego związane z innymi typami
wyposażenia, przy czym można je wyróżnić dzięki następującym cechom charakterystycznym:
— leasingodawca zwykle zachowuje stan aktywów, które użytkownicy mogą wynająć lub wypożyczyć na żądanie lub
w krótkim terminie;
— aktywa można wynajmować na różne okresy, a leasingobiorca może wznowić wynajem po upływie tego okresu;
— leasingodawca często odpowiada za utrzymanie i naprawę aktywów w ramach usługi świadczonej na rzecz leasingo
biorcy.
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10.3.4. (opcjonalnie) Usługi związane z handlem
Usługi związane z handlem obejmują prowizje od transakcji dotyczących towarów i usług należne kupcom, pośrednikom
w obrocie towarowym, przedstawicielom handlowymi, prowadzącym aukcje i agentom handlowym. Usługi te obejmują
na przykład prowizję dla prowadzącego aukcję lub prowizję dla agenta z tytułu sprzedaży statków, statków powietrznych
i innych towarów. Jeżeli przedsiębiorstwo handlowe jest właścicielem sprzedawanych towarów, jego marża jest na ogół
uwzględniana bez rozróżnienia w wartości towarów.
Wszelkie marże nieuwzględnione w cenie FOB towarów uwzględnia się w ramach usług związanych z handlem. Z usług
związanych z handlem wyłączone są opłaty z tytułu franchisingu (zaliczanych do opłat za korzystanie z własności
intelektualnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych); pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi (zaliczane do
usług finansowych); oraz opłaty związane z transportem, takie jak prowizje agencji (zaliczane do transportu).
10.3.5. (opcjonalnie) Inne usługi biznesowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Inne usługi biznesowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, obejmują usługi w zakresie dystrybucji wody, pary wodnej, gazu
i produktów naftowych, a także usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, o ile można je wyodrębnić z usług
w zakresie przesyłu (przesyłanie tych produktów zaliczane jest do transportu); zaopatrywanie w klimatyzację; rozmiesz
czenie personelu (usługi świadczone przez ten personel zaliczane są do odpowiedniej kategorii usług); usługi detekty
wistyczne i ochroniarskie; tłumaczenia pisemne i ustne; usługi fotograficzne; sprzątanie budynków; usługi związane
z nieruchomościami skierowane do przedsiębiorstw; oraz wszelkie pozostałe usługi biznesowe, których nie można
zaliczyć do wyżej wymienionych kategorii usług biznesowych.
11.

Usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone na rzecz osób

Kategoria ta obejmuje usługi audiowizualne i usługi pokrewne oraz pozostałe usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone
na rzecz osób.
11.1. Usługi audiowizualne i usługi pokrewne
Usługi audiowizualne i usługi pokrewne obejmują usługi związane z działalnością audiowizualną (film, muzyka, radio
i telewizja) oraz usługi związane ze sztukami widowiskowymi.
11.2. Pozostałe usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone na rzecz osób
Kategoria ta obejmuje: Usługi w zakresie edukacji, usługi zdrowotne, usługi z zakresu dziedzictwa kulturowego i usługi
rekreacyjne oraz inne usługi świadczone na rzecz osób.
12. Towary i usługi sektora rządowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
Towary i usługi sektora rządowego, gdzie indziej niesklasyfikowane, obejmują:
— towary dostarczane przez enklawy i usługi świadczone przez enklawy oraz towary dostarczane do enklaw i usługi
świadczone na rzecz enklaw, takich jak ambasady i bazy wojskowe;
— towary i usługi zakupione od państwa przyjmującego przez dyplomatów, personel konsularny i wojskowy z siedzibą
za granicą oraz przez osoby od nich zależne;
— usługi świadczone przez rządy i na ich rzecz, których nie zalicza się do innych kategorii usług.
Grupa uzupełniająca EBOPS 2010
Łączne transakcje związane z handlem obejmują wszystkie transakcje związane z usługami w zakresie dystrybucji
towarów i usług. Obejmuje to również prowizje od transakcji dotyczących towarów i usług należne kupcom, pośred
nikom w obrocie towarowym, przedstawicielom handlowym itp., którzy nie są właścicielami towarów, które nabywają
i sprzedają (zaliczane do usług związanych z handlem), oraz marże przedsiębiorstw handlowych. Marże hurtowników
i sprzedawców detalicznych są zwykle bez rozróżnienia włączane do wartości sprzedanych produktów (w tym towarów
będących przedmiotem pośrednictwa handlowego (merchantingu)) i nie wykazuje się ich osobno w statystyce bilansu
płatniczego.
Łączne transakcje związane z handlem obejmują:
a) Usługi związane z handlem
b) Szacowane usługi w zakresie dystrybucji ujęte w wartości sprzedanych produktów (w tym towarów będących
przedmiotem pośrednictwa handlowego (merchantingu)).
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W usługach w zakresie dystrybucji uwzględnia się marże handlowe hurtowników i sprzedawców detalicznych.
W SNA 2008 hurtowników i sprzedawców detalicznych zdefiniowano jako podmioty, które nabywają i odsprzedają
towary bez ich przetwarzania lub przetwarzania w minimalnym stopniu (np. czyszczenie i pakowanie). Świadczą oni
usługi na rzecz producentów i konsumentów towarów, magazynując, wystawiając i dostarczając wybrane towary
w dogodnych lokalizacjach, ułatwiając w ten sposób ich zakup. Ich wyniki mierzy się za pomocą łącznej wartości
marż handlowych realizowanych na produktach, które nabywają w celu odsprzedaży. Marże, które reprezentują te usługi
w zakresie dystrybucji, wchodzą w skład wartości FOB towarów, do których się odnoszą, albo są dostarczane przez
importera.
Tabela 1. Podział produktów według głównych i szczegółowych komponentów EBOPS 2010 oraz grup uzupełniających
Główne komponenty EBOPS 2010

Szczegółowe komponenty EBOPS 2010

1.

Usługi produkcyjne w odniesieniu do nakładów
rzeczowych będących własnością osób trzecich

2.

Usługi konserwacji i naprawy, gdzie indziej niesklasy Opcjonalnie: 2.a W tym: towary
fikowane
3.1. Transport morski

3.

Transport

3.2. Transport lotniczy

Opcjonalnie: Wycena usług transportu towarowego na
3.3. Pozostałe rodzaje transportu
podstawie transakcji
3.4. Usługi pocztowe i kurierskie
4.

Podróże

4.a. W tym: towary

5.

Budownictwo

5.a. W tym: towary

6.

Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne

7.

Usługi finansowe

8.

Opłaty za korzystanie z własności intelektualnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane

9.

Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informa 9.1. Usługi telekomunikacyjne
cyjne
9.2. Usługi informatyczne
9.3. Usługi informacyjne

10. Pozostałe usługi biznesowe

10.1. Usługi badawcze i rozwojowe
10.2. Usługi specjalistyczne i
zarządzania

doradztwo w

zakresie

Pozycje opcjonalne:
10.2.1. Usługi prawne, rachunkowe, doradztwo w zakresie
zarządzania i public relations
10.2.2. Usługi reklamowe, usługi badania rynku i
publicznej

opinii
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Szczegółowe komponenty EBOPS 2010

10.3. Usługi techniczne, usługi związane z
i pozostałe usługi biznesowe

handlem

Pozycje opcjonalne:
10.3.1. Usługi architektoniczne, inżynieryjne, naukowe i pozo
stałe usługi techniczne
10.3.2. Utylizacja odpadów i usuwanie zanieczyszczeń, usługi
rolnicze i wydobywcze;
10.3.3. Usługi leasingu operacyjnego;
10.3.4. Usługi związane z handlem
10.3.5. Pozostałe usługi biznesowe, gdzie indziej niesklasyfiko
wane
11. Usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone na rzecz 11.1. Usługi audiowizualne i usługi pokrewne
osób
11.2. Pozostałe usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone
na rzecz osób
12. Towary i usługi sektora rządowego, gdzie indziej 12.a W tym towary
niesklasyfikowane
Grupa uzupełniająca EBOPS 2010
C.

Łączne transakcje związane z handlem (opcjonalnie)

C.a Usługi związane z handlem (pozycja 10.3.4 – opcjonalnie)
C.b Usługi w zakresie dystrybucji

Tabela 2. Podział produktów według klasyfikacji CPA (dobrowolne przekazywanie danych)
W poniższym podziale opisano sugerowany poziom szczegółowości w odniesieniu do dobrowolnego przekazywania
danych zgodnie z klasyfikacją CPA.
CPA to europejska klasyfikacja produktów (towarów i usług) według działalności. Według CPA każdy produkt można
przypisać do jednej pozycji w klasyfikacji działalności. Jest on zatem przypisany do działalności gospodarczej, w ramach
której powstaje dany produkt. Z tego względu struktura CPA jest analogiczna do struktury klasyfikacji działalności
gospodarczej (NACE) i jest stosowana w rachunkach narodowych.
A-U

USŁUGI OGÓŁEM

A.

PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I
WSPOMAGAJĄCE

B.

GÓRNICTWO I WYDOBYCIE KAMIENIA

C

WYTWORZONE PRODUKTY (usługi produkcyjne)

D

ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA I KLIMATYZACJA

RYBOŁÓWSTWA ORAZ USŁUGI
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USŁUGI OGÓŁEM

E

DOSTAWA WODY; ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ

F

OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE

G

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SILNIKOWYCH I MOTOCYKLI

45

Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów silnikowych i motocykli; usługi naprawy
pojazdów silnikowych i motocykli

46

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami silnikowymi i motocyklami

47

Sprzedaż detaliczna, z wyłączeniem handlu pojazdami silnikowymi i motocyklami

H

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

49

Transport lądowy i rurociągowy

50

Transport wodny

51

Transport lotniczy

52

Magazynowanie i usługi wspomagające transport

53

Usługi pocztowe i kurierskie

I

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGI GASTRONOMICZNE

55

Usługi związane z zakwaterowaniem

56

Usługi związane z wyżywieniem

J

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI

58

Usługi związane z działalnością wydawniczą

59

Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwięko
wych i muzycznych

60

Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych

61

Usługi telekomunikacyjne

62

Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane

63

Usługi informacyjne
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USŁUGI OGÓŁEM

K

USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE

64

Usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

65

Usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne oraz usługi związane z funduszami emerytalnymi, z wyłą
czeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

66

Usługi wspomagające usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

L

USŁUGI W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

M

USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE

69

Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego

70

Usługi firm centralnych (head offices); usługi konsultingu w zakresie zarządzania

71

Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi w zakresie badań i analiz technicznych

72

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

73

Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej

74

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

75

Usługi weterynaryjne

N

USŁUGI ADMINISTROWANIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE

77

Wynajem i dzierżawa

78

Usługi związane z zatrudnieniem

79

Usługi organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałe usługi
w zakresie rezerwacji

80

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

81

Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82

Usługi związane z administracyjną obsługą biura i pozostałe usługi wspomagające prowadzenie
działalności gospodarczej

O

USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W
OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKRESIE
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USŁUGI OGÓŁEM

P

EDUKACJA

Q

USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ

R

USŁUGI KULTURALNE, ROZRYWKOWE I REKREACYJNE

S

POZOSTAŁE USŁUGI

T

USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH; RÓŻNORODNE WYROBY I USŁUGI GOSPODARSTW
DOMOWYCH NA POTRZEBY WŁASNE

U

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ORGANY EKSTERYTORIALNE
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ZAŁĄCZNIK VII

Zmiana wag i roku bazowego oraz ustalenia przejściowe dla dziedziny „Krótkookresowa statystyka
gospodarcza”
1. W miarę potrzeby państwa członkowskie dostosowują przynajmniej co pięć lat system ważenia złożonych wskaźni
ków. Wagi wykorzystane w dostosowanych systemach ważenia przekazuje się Komisji w ciągu trzech lat od końca
nowego roku bazowego. Każdy indeks wymaga zastosowania odrębnych specyficznych wag. W poniższej tabeli
podano zmienne wag, które należy stosować dla każdej zmiennej i każdego podziału w ramach dziedziny „Krótkoo
kresowa statystyka gospodarcza”:
Zmienna i podziały

Waga

Rejestracje, upadłości

Liczba przedsiębiorstw aktywnych

Produkcja (wielkość)

Wartość dodana

Przychody netto ze sprzedaży, Ceny producenta, Przychody netto ze sprzedaży
Wolumen sprzedaży, Pozwolenia na budowę
Przychody netto ze sprzedaży krajowej, ceny producenta Przychody netto ze sprzedaży krajowej
Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej, ceny produ Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej
centa
Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej w strefie Podział przychodów netto ze sprzedaży zagranicznej
euro/poza strefą euro, ceny producenta (*)
Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Godziny przepracowane przez zatrudnionych

Godziny przepracowane przez zatrudnionych

Wynagrodzenia i pensje

Wynagrodzenia i pensje

Ceny przywozu

Wartość przywozu

Ceny przywozu w strefie euro/poza strefą euro (**)

Podział wartości przywozu

(*) Wagi przychodów netto ze sprzedaży według podziału na strefę euro i obszar poza strefą euro przekazują tylko kraje strefy euro.
(**) Wagi wartości przywozu według podziału na strefę euro i obszar poza strefą euro przekazują tylko kraje strefy euro.

Wagi powinny opierać się na statystycznej jednostce rodzaju działalności (JRD), z wyjątkiem rejestracji i upadłości, dla
których wagi powinny opierać się na jednostce statystycznej przedsiębiorstwa (ENT). Jednostkę statystyczną, która
służy do celów krótkoterminowych statystyk, można wykorzystać tylko wówczas, gdy JRD jest niedostępna. Wszystkie
państwa członkowskie (małe, średnie i duże) mają obowiązek przekazywania do Eurostatu podziałów wag zgodnie
z podziałem dużych państw określonym w wymogach dotyczących danych w załączniku I do niniejszego rozporzą
dzenia.
2. Pierwszym rokiem bazowym jest 2015 r., drugim – 2021 r., natomiast trzecim rokiem bazowym jest 2025 r. Od tego
czasu co pięć lat państwa członkowskie zmieniają rok bazowy dla wskaźników, wykorzystując jako lata bazowe lata
kończące się cyfrą 0 lub 5. Rok bazowy musi być zmieniony dla wszystkich wskaźników przed upływem trzech lat od
zakończenia tego nowego roku bazowego.
3. Przepisy przejściowe:
a) Jeżeli konieczne są istotne dostosowania krajowego systemu produkcji, dane za okresy referencyjne rozpoczynające
się od stycznia/pierwszego kwartału 2021 r. do grudnia/czwartego kwartału 2023 r. można przesyłać po upływie
terminów przekazywania danych określonych w tabelach 2, 3, 5, 6 i 8, ale nie później niż w terminach przeka
zywania danych określonych w tabelach 2, 3, 5, 6 i 8 dla okresów referencyjnych styczeń/pierwszy kwartał 2024 r.
b) W przypadku okresów referencyjnych przed styczniem 2024 r. zmienna 140101 Produkcja (wielkość) ujęta
w załączniku I część B tabela 6 dla sekcji F NACE dzieli się na B-115 (B-115 może być przybliżona jako suma
działów F41 i F43) i B-116 (B-116 może być przybliżona jako dział F42).
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ZAŁĄCZNIK VIII

Zmienne związane z tematami szczegółowymi do celów europejskich ram dla statystycznych
rejestrów przedsiębiorstw
Krajowe statystyczne rejestry przedsiębiorstw i rejestr EuroGrup muszą zawierać, w odniesieniu do odpowiednich jedno
stek określonych w art. 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2019/2152, następujące zmienne dla każdego z tematów
szczegółowych dla poszczególnych jednostek. Informacje nie muszą być oddzielnie zapisane dla każdej jednostki, jeżeli
wynikają z innych jednostek.
Pozycje nieoznaczone są obowiązkowe, pozycje oznaczone jako „warunkowe” są obowiązkowe, jeżeli są dostępne
w państwach członkowskich, pozycje oznaczone jako „częściowo warunkowe” są obowiązkowe z wyjątkiem części pozy
cji, które wyraźnie określono jako warunkowe, a pozycje oznaczone jako „opcjonalne” są zalecane.

1. JEDNOSTKA PRAWNA
Zmienne

Temat szczegółowy

IDENTYFIKACJA

1.1

Numer identyfikacyjny
(w tym numer identyfikacyjny w rejestrze Euro
Grup, jeżeli ma on znaczenie dla rejestru)

1.2

Nazwa

1.3

Adres (maksymalnie szczegółowy, wraz z kodem
pocztowym)

1.4

ZDARZENIA
DEMOGRAFICZNE

PARAMETRY STRATYFIKACJI

POWIĄZANIA
Z PRZEDSIĘBIORSTWEM

Opcjonalne

Numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres
strony internetowej oraz informacje pozwalające na
elektroniczne zbieranie danych

1.5

Numer identyfikacyjny VAT lub, w razie braku,
inny administracyjny numer identyfikacyjny

1.6

Data wpisu osób prawnych do rejestru lub data
oficjalnego uznania za podmiot gospodarczy
w przypadku osób fizycznych

1.7

Data likwidacji jednostki prawnej

1.8

Forma prawna

1.9

Status prawny działalności

1.10

Warunkowe

Oznaczenie oddziałów w rozumieniu pkt 18.12
rozdziału 18 załącznika A do rozporządzenia
(UE) nr 549/2013

1.11

Opcjonalne

Oznaczenie spółek specjalnego przeznaczenia
w rozumieniu pkt 2.17–2.20 rozdziału 2 załącz
nika A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013

1.12

Warunkowe

Numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa lub przed
siębiorstw (3.1), do którego (których) dana
jednostka należy

1.13

Warunkowe

Data włączenia do przedsiębiorstwa (przedsię
biorstw)

1.14

Warunkowe

Data oddzielenia od przedsiębiorstwa (przedsię
biorstw)
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Odniesienie do powiązanych rejestrów, w których
jednostka prawna jest zarejestrowana, zawierających
informacje, które mogą być przydatne do celów
statystycznych
1.15

Warunkowe

Odniesienie do rejestru podmiotów unijnych oraz
odniesienie do akt celnych lub do rejestru
podmiotów pozaunijnych

1.16

Warunkowe

Odniesienie do administracyjnych identyfikatorów
globalnych, odniesienie do danych z bilansu (dla
jednostek, od których wymaga się publikacji spra
wozdania finansowego), odniesienie do rejestru
bilansu płatniczego lub rejestru bezpośrednich
inwestycji zagranicznych oraz odniesienie do
rejestru gospodarstw rolnych

1.17

Numer identyfikacyjny grupy przedsiębiorstw (2.1),
do której dana jednostka należy

1.18

Data włączenia do grupy przedsiębiorstw

1.19

Data oddzielenia od grupy przedsiębiorstw

KONTROLA JEDNOSTEK

Powiązania w zakresie kontroli mogą zostać zapi
sane odgórnie (1.20a, 1.21a, 1.22a) lub oddolnie
(1.20b, 1.21b, 1.22b). Dla każdej jednostki rejes
truje się tylko pierwszy poziom kontroli, pośredniej
lub bezpośredniej (cały łańcuch kontroli można
uzyskać po połączeniu tych poziomów)
1.20a

Numery identyfikacyjne jednostek prawnych będą
cych rezydentami, które podlegają kontroli jednostki
prawnej

1.20b

Numer identyfikacyjny jednostki prawnej będącej
rezydentem, która sprawuje kontrolę nad jednostką
prawną

1.21a

Częściowo
kowe

warun Kraje rejestracji, numery identyfikacyjne lub nazwy
i adresy jednostek prawnych będących nierezyden
tami, które podlegają kontroli jednostki prawnej.
Warunkowe w odniesieniu do numerów identyfika
cyjnych w rejestrze EuroGrup.

1.21b

Częściowo
kowe

warun Kraj rejestracji, numer identyfikacyjny, nazwa
i adres jednostki będącej nierezydentem, która spra
wuje kontrolę nad jednostką prawną. Warunkowe
w odniesieniu do numeru identyfikacyjnego
w rejestrze EuroGrup.

1.22a

Warunkowe

Numery identyfikacyjne VAT, jednostek będących
nierezydentami, które podlegają kontroli jednostki
prawnej

1.22b

Warunkowe

Numer identyfikacyjny VAT jednostki będącej niere
zydentem, która sprawuje kontrolę nad jednostką
prawną
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Własność może być rejestrowana odgórnie (1.23a,
1.24a) lub oddolnie (1.23b, 1.24b). Progiem jest co
najmniej 10 % bezpośredniej własności.
1.23a

Warunkowe

a) Numery identyfikacyjne oraz
b) udziały (%) jednostek prawnych będących rezy
dentami, stanowiących własność jednostki praw
nej.

1.23b

Warunkowe

a) Numery identyfikacyjne oraz
b) udziały (%) jednostek prawnych będących rezy
dentami, będących właścicielami jednostki praw
nej.

1.24a

Warunkowe

a) Kraje rejestracji oraz
b) numery identyfikacyjne w rejestrze EuroGrup,
oraz
c) nazwy, adresy i numery identyfikacyjne VAT,
oraz
d) udziały (%) jednostek prawnych będących niere
zydentami, stanowiących własność jednostki
prawnej, oraz
e) data wypuszczenia – wycofania udziałów.

1.24b

Warunkowe

a) Kraje rejestracji oraz
b) numer identyfikacyjny w rejestrze EuroGrup,
oraz
c) nazwy, adresy i numery identyfikacyjne VAT,
oraz
d) udziały (%) jednostek prawnych będących niere
zydentami, będących właścicielami jednostki
prawnej, oraz
e) data wypuszczenia – wycofania udziałów.

2. GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW
Temat szczegółowy

IDENTYFIKACJA

Zmienne

2.1

2.2

Częściowo
kowe

Opcjonalne

2.3

warun Numery identyfikacyjne
Warunkowe w odniesieniu do numeru identyfika
cyjnego w rejestrze EuroGrup, jeżeli grupa przed
siębiorstw jest wielonarodowa.
Numery identyfikacyjne jednostek prawnych, które
mogą przekazać dane dotyczące grupy przedsiębior
stw
Nazwa grupy przedsiębiorstw, w przypadku grup
wielonarodowych – nazwa w rejestrze EuroGrup

2.4

Opcjonalne

Krótki opis tekstowy grupy przedsiębiorstw

2.5

Opcjonalne

Adres strony internetowej grupy przedsiębiorstw

2.6

Numer identyfikacyjny jednostki prawnej będącej
globalnym ośrodkiem decyzyjnym. Jeżeli globalny
ośrodek decyzyjny jest nierezydentem, należy
podać numer identyfikacyjny w rejestrze EuroGrup.
W przypadku osób fizycznych, które nie są
podmiotami gospodarczymi, kraj siedziby należy
zarejestrować w pkt 2.10a.
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2.8

18.8.2020

Kraj rejestracji globalnego ośrodka decyzyjnego,
w przypadku gdy ośrodek jest nierezydentem –
kraj rejestracji wpisany do rejestru EuroGrup
Opcjonalne

2.9

Adres pocztowy i adres poczty elektronicznej
globalnego ośrodka decyzyjnego
Numer identyfikacyjny jednostki prawnej będącej
jednostką dominującą grupy globalnej. Jeżeli
jednostka dominująca grupy globalnej jest nierezy
dentem, należy podać numer identyfikacyjny
w rejestrze EuroGrup. W przypadku osób fizycz
nych, które nie są podmiotami gospodarczymi, kraj
siedziby należy zarejestrować w pkt 2.10a.

2.10

Opcjonalne

Kraj rejestracji, adres pocztowy i adres poczty elek
tronicznej jednostki dominującej grupy globalnej,
jeżeli dana jednostka jest nierezydentem – kraj
rejestracji wpisany do rejestru EuroGrup.

2.10a

Warunkowe

Kraj siedziby ostatecznej kontrolującej jednostki
instytucjonalnej (OKJI), jeżeli jednostką kontrolującą
jest osoba fizyczna niebędąca podmiotem gospodar
czym

2.11

Rodzaj grupy przedsiębiorstw:
1. grupa przedsiębiorstw, której wszyscy człon
kowie są rezydentami w tym samym kraju;
2. grupa wielonarodowa kontrolowana wewnętrz
nie;
3. grupa wielonarodowa kontrolowana z zagrani
cy;

ZDARZENIA
DEMOGRAFICZNE

PARAMETRY STRATYFIKACJI
I ZMIENNE EKONOMICZNE

2.12

Data rozpoczęcia działalności grupy przedsiębiorstw

2.13

Data zakończenia działalności grupy przedsiębior
stw

2.14

Kod przeważającej działalności grupy przedsię
biorstw, zgodnie z 2-cyfrowym poziomem NACE,
w przypadku grupy wielonarodowej – kod przewa
żającej działalności grupy w rejestrze EuroGrup

2.15

Opcjonalne

Działalności drugorzędne grupy przedsiębiorstw
zgodnie z 2-cyfrowym poziomem NACE, w przy
padku grupy wielonarodowej – kod drugorzędnego
rodzaju działalności w rejestrze EuroGrup

2.16

Warunkowe

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych
w grupie przedsiębiorstw, w przypadku grupy
wielonarodowej – liczba zatrudnionych i osób
samozatrudnionych podana w rejestrze EuroGrup

2.17

Warunkowe

Przychody netto ze sprzedaży (i waluta) grupy
przedsiębiorstw, w przypadku grupy wielonaro
dowej – przychody netto ze sprzedaży (i waluta)
podane w rejestrze EuroGrup

2.18

Warunkowe

Łączne aktywa (i waluta) grupy przedsiębiorstw,
w przypadku grupy wielonarodowej – łączne
aktywa (i waluta) podane w rejestrze EuroGrup

18.8.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.19

Opcjonalne

L 271/149

Kraje, w których zlokalizowane są przedsiębiorstwa
lub jednostki lokalne będące nierezydentami,
w przypadku grupy wielonarodowej – kraje rejest
racji podane w rejestrze EuroGrup

3. PRZEDSIĘBIORSTWO
Temat szczegółowy

IDENTYFIKACJA

Zmienne

3.1

3.2

Częściowo
kowe

Opcjonalne

POWIĄZANIE Z INNYMI
JEDNOSTKAMI

ZDARZENIA
DEMOGRAFICZNE
PARAMETRY STRATYFIKACJI
I ZMIENNE EKONOMICZNE

Warunkowe w odniesieniu do numeru identyfika
cyjnego w rejestrze EuroGrup, w przypadku zapisu
w tym rejestrze
Numer identyfikacyjny jednostki prawnej (lub
jednostek prawnych), która może przekazać dane
dotyczące przedsiębiorstwa
Nazwa

3.3
3.4

warun Numer identyfikacyjny

Opcjonalne

Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej

3.5

Numery identyfikacyjne jednostek
z których składa się przedsiębiorstwo

3.6

Numer identyfikacyjny grupy przedsiębiorstw, do
której należy przedsiębiorstwo

3.7

Data rozpoczęcia działalności

3.8

Data ostatecznego zakończenia działalności

3.9

Kod przeważającej działalności
4-cyfrowym poziomem NACE

3.10

Warunkowe

prawnych,

zgodnie

Działalność drugorzędna, jeżeli dotyczy, zgodnie
z 4-cyfrowym poziomem NACE

3.11

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

3.12

Liczba zatrudnionych

3.13

Opcjonalne

3.14
3.15

z

Liczba zatrudnionych w ekwiwalentach pełnego
czasu pracy
Przychody netto ze sprzedaży, z wyjątkiem tych
podanych w pkt 3.15

Opcjonalne

Przychody netto ze sprzedaży w rolnictwie, łowiec
twie i leśnictwie, rybołówstwie, administracji
publicznej i obronie, sektorze obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych, gospodarstw domowych
zatrudniających pracowników oraz organizacji
eksterytorialnych.

3.16

Sektor instytucjonalny i podsektor w rozumieniu
rozporządzenia (UE) nr 549/2013

3.17

Opcjonalnie w przy Wielkość (np. przychody, zatrudnienie) przeważa
padku zastosowania jącej działalności oraz każdej z działalności drugo
pkt 5.1–5.9
rzędnych przedsiębiorstwa, które ze względu na
swoją wielkość mają istotny wpływ i których
jednostki rodzaju działalności (JRD) mają istotny
wpływ na zagregowane dane krajowe.

L 271/150

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2020

4. JEDNOSTKA LOKALNA
Temat szczegółowy

IDENTYFIKACJA

Zmienne

4.1

Numer identyfikacyjny

4.2

Nazwa

4.3

Adres (maksymalnie szczegółowy, wraz z kodem
pocztowym)

4.4

ZDARZENIA
DEMOGRAFICZNE
PARAMETRY STRATYFIKACJI
I ZMIENNE EKONOMICZNE

Opcjonalne

Numer telefonu, adresy poczty elektronicznej oraz
informacje pozwalające na elektroniczne zbieranie
danych

4.5

Data rozpoczęcia działalności

4.6

Data ostatecznego zakończenia działalności

4.7

Kod przeważającej działalności
4-cyfrowym poziomem NACE

zgodnie

z

4.8

Warunkowe

Działalność drugorzędna, jeżeli dotyczy, zgodnie
z 4-cyfrowym poziomem NACE; niniejszy punkt
dotyczy wyłącznie jednostek lokalnych, które są
przedmiotem badań

4.9

Opcjonalne

Działalność wykonywana w jednostce lokalnej
stanowi działalność pomocniczą przedsiębiorstwa,
do którego należy (tak/nie)

4.10

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

4.11

Liczba zatrudnionych

4.12

Opcjonalne

4.13

Kod położenia geograficznego

POWIĄZANIA Z INNYMI
4.14
JEDNOSTKAMI I REJESTRAMI
4.15

Liczba zatrudnionych w ekwiwalentach pełnego
czasu pracy

Numery identyfikacyjne przedsiębiorstwa lub przed
siębiorstw (3.1), do którego (których) dana
jednostka lokalna należy.
Warunkowe

Odniesienie do rejestrów, w których jednostka
lokalna jest zarejestrowana, zawierających informa
cje, które mogą zostać wykorzystane do celów
statystycznych

5. JEDNOSTKA RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
Informacje o JRD są wymagane w odniesieniu do tych przedsiębiorstw, które ze względu na swoją wielkość (np. obrót,
zatrudnienie) mają znaczący wpływ i których jednostki rodzaju działalności mają znaczący wpływ na zagregowane (krajowe) dane na poziomie działalności NACE.
Temat szczegółowy

IDENTYFIKACJA

Zmienne

5.1

Opcjonalnie w przy Numer identyfikacyjny
padku zastosowania
pkt 3.17.

5.2

Opcjonalnie w przy Numer identyfikacyjny jednostek prawnych, które
padku zastosowania mogą przekazać dane dotyczące jednostki rodzaju
pkt 3.17.
działalności

5.3

Opcjonalnie w przy Nazwa
padku zastosowania
pkt 3.17.
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5.4

Opcjonalnie w przy Adres, pod którym można gromadzić dane
padku zastosowania
pkt 3.17.

5.5

Opcjonalnie w przy Data rozpoczęcia działalności
padku zastosowania
pkt 3.17.

5.6

Opcjonalnie w przy Data ostatecznego zakończenia działalności
padku zastosowania
pkt 3.17.

5.7

Opcjonalnie w przy Działalność zgodnie z
padku zastosowania NACE
pkt 3.17.

5.8

Opcjonalnie w przy Wielkość (np. obrót, zatrudnienie) JRD
padku zastosowania
pkt 3.17.

5.9
POWIĄZANIA Z INNYMI
JEDNOSTKAMI I REJESTRAMI

4-cyfrowym poziomem

Opcjonalnie w przy Numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa, z którego
padku zastosowania JRD jest częścią
pkt 3.17.
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ZAŁĄCZNIK IX

Przepisy do celów wymiany poufnych danych na potrzeby europejskich ram dla statystycznych
rejestrów przedsiębiorstw
Sekcja 1
Środki poufności
Dane przekazane Komisji (Eurostatowi) przez krajowe organy statystyczne bądź otrzymane przez Komisję (Eurostat)
z innych źródeł są przechowywane w rejestrze EuroGrup wielonarodowych grup przedsiębiorstw i ich jednostek składo
wych, jak określono w art. 2 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/2152).
Przy przekazywaniu danych Komisji (Eurostatowi) zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2019/2152 krajowe
organy statystyczne oznaczają dane, które są poufne zgodnie z ustawodawstwem krajowym.
Aby zapewnić spójność danych, Komisja (Eurostat), wyłącznie do celów statystycznych, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3
rozporządzenia (UE) 2019/2152, przekazuje krajowym organom statystycznym państw członkowskich innych niż kraj
sprawozdający zbiory zmiennych określonych w części B, C i D sekcji 3, w tym oznaczenia poufności, dotyczące grup
przedsiębiorstw wielonarodowych i ich jednostek składowych. Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2152
zbiory danych określone w części C ograniczają się do grup przedsiębiorstw wielonarodowych, w przypadku których co
najmniej jedna jednostka grupy znajduje się na terytorium danego państwa członkowskiego.
Zbiory danych dotyczące zmiennych, określone w sekcji 3 części C załącznika, w tym oznaczenia poufności, zgodnie
z art. 10 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/2152 mogą być przekazywane przez Komisję (Eurostat), wyłącznie do celów
statystycznych, krajowym bankom centralnym oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu, pod warunkiem że na prze
kazanie wyraźnie zezwolił organ krajowy oraz, w przypadku danych przekazywanych krajowemu bankowi centralnemu,
że przynajmniej jedna jednostka wielonarodowej grupy przedsiębiorstw mieści się na terytorium państwa członkowskiego
tego krajowego banku centralnego.
Sekcja 2
Środki bezpieczeństwa
Komisja (Eurostat) i krajowe organy statystyczne przechowują dane oznaczone przez krajowe organy statystyczne jako
poufne zgodnie z sekcją 1 w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp jest ograniczony i kontrolowany. Krajowe organy
statystyczne przekazują Komisji (Eurostatowi) na jej wniosek informacje o środkach bezpieczeństwa stosowanych
w danym państwie członkowskim. Komisja (Eurostat) przekazuje te informacje pozostałym państwom członkowskim.
Komisja (Eurostat) na wniosek przekazuje krajowym organom statystycznym informacje o stosowanych przez siebie
środkach bezpieczeństwa.
Przekazywanie poufnych danych członkom ESBC zgodnie z niniejszym rozporządzeniem odbywa się wyłącznie po
podjęciu przez członków ESBC, w ramach ich odpowiednich kompetencji i na ich odpowiedzialność, niezbędnych
środków zgodnych z art. 8a i 8b rozporządzenia (WE) nr 2533/98 (1) dla zagwarantowania:
— ochrony tych danych, w szczególności przechowywania danych oznaczonych jako poufne w bezpiecznym miejscu, do
którego dostęp jest ograniczony i kontrolowany,
— wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów statystycznych,
— uwzględnienia informacji o środkach w rocznym raporcie o poufności, o którym mowa w art. 8b rozporządzenia
(WE) nr 2533/98, lub powiadomienia Komisji (Eurostatu) oraz krajowych organów statystycznych przez krajowe
banki centralne lub Europejski Bank Centralny o tych środkach w inny sposób.
Dane przekazuje się w formie zakodowanej.
(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski
Bank Centralny (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8).
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Sekcja 3
Format danych i metadanych
Format określony w części A niniejszej sekcji stosuje się do danych przekazywanych na podstawie przepisów art. 10
ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2019/2152 i szczegółowo określonych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.
Dane i metadane do rejestru EuroGrup są przekazywane przy użyciu danych ESS i standardów metadanych określonych
przez Komisję (Eurostat).
Standaryzacja struktury zapisu danych ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego przetwarzania danych. Jest to konieczny
krok w kierunku dostarczania danych zgodnie ze standardami wymiany określonymi przez Komisję (Eurostat).
Dane są przesyłane jako zbiór wpisów (zbiór danych).
Zgodnie z art. 9 ust. 5 niniejszego rozporządzenia dane poufne należy przesyłać z rzeczywistą wartością zapisaną w polu
wartości oraz z oznaczeniem wskazującym, że dane są poufne.
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczące kwot pieniężnych powinny być wyrażone w tysiącach jednostek waluty
krajowej (euro dla krajów strefy euro). W przypadku państw członkowskich przystępujących do strefy euro do pierwszego
roku składania przez te państwa sprawozdań w euro mają zastosowanie przepisy art. 10 ust. 6 niniejszego rozporzą
dzenia.
1. Identyfikator zbioru danych
Wszelkie zbiory danych przekazywane przez Komisję (Eurostat) oraz krajowe organy statystyczne są identyfikowane
poprzez zastosowanie konwencji nazewniczej określonej w szczegółowej dokumentacji i wytycznych dotyczących stan
dardów wymiany, udostępnionych przez Komisję (Eurostat).
2. Zbiory danych i definicje pól
W częściach A, B, C i D niniejszej sekcji podaje się zawartość zbiorów danych przekazywanych przez Komisję (Eurostat)
i krajowe organy statystyczne. Nazwy techniczne, struktura, pola, kody i atrybuty zestawu danych, z którego należy
korzystać, są zawarte w najnowszej wersji wytycznych dotyczących europejskich ram dla statystycznych rejestrów przed
siębiorstw przedstawionych przez Komisję (Eurostat).
Pozycje nieoznaczone wymienione w częściach A, B, C i D niniejszej sekcji są obowiązkowe, pozycje oznaczone jako
„warunkowe” są obowiązkowe, jeżeli są dostępne w państwach członkowskich, a pozycje oznaczone jako „opcjonalne” są
zalecane. Pozycje oznaczone jako „częściowo warunkowe” są obowiązkowe z wyjątkiem części pozycji, które wyraźnie
określono jako warunkowe.
Przetwarzanie danych z rejestru EuroGrup jest procesem cyklicznym, rozpoczynanym centralnie przez Komisję (Eurostat).
Na zakończenie każdego cyklu, podmiotom zestawiającym statystyki w państwach członkowskich udostępnia się operat
populacji.
Na początku każdego cyklu Komisja (Eurostat) przekazuje krajowym organom statystycznym zbiory danych z odpowied
nimi metadanymi, aby zapewnić dostępność i wykorzystanie tych samych metadanych we wszystkich państwach.
CZĘŚĆ A

Zestawy danych dotyczących zmiennych wymienionych w pkt 1 i ppkt 3.1 i 3.2 załącznika IV do
rozporządzenia (UE) 2019/2152, które mają być przekazywane przez krajowe organy statystyczne do
Komisji (Eurostatu).
2.1. Wymiana danych dotyczących jednostek prawnych będących rezydentami do celów identyfikacji
Do celów identyfikacji krajowe organy statystyczne przekazują Komisji (Eurostatowi) informacje na temat będących
rezydentami jednostek prawnych posiadających osobowość prawną do celów serwisu identyfikacyjnego rejestru EuroGrup.
Krajowe organy statystyczne przekazują następujący zestaw danych zawierający informacje identyfikujące dotyczące
będących rezydentami jednostek prawnych posiadających osobowość prawną, z uwzględnieniem oznaczeń poufności.
Zmienna 1.6 dla tego zbioru danych może być wyłącznie datą wpisu osób prawnych do rejestru.
Zestaw danych zawierający informacje dotyczące jednostek prawnych będących rezydentami w danym kraju dla
serwisu identyfikacyjnego rejestru EuroGrup
IDENTYFIKACJA

1.1

Numery identyfikacyjne (w tym numer identyfika
cyjny w rejestrze EuroGrup, jeżeli ma on znaczenie
dla rejestru)

1.2

Nazwa
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1.3

1.4

ZDARZENIA
DEMOGRA-FICZNE

PARAMETRY STRATYFIKACJI

18.8.2020

Adres (maksymalnie szczegółowy, wraz z kodem
pocztowym)
Opcjonalne

Numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres
strony internetowej oraz informacje pozwalające na
elektroniczne zbieranie danych

1.5

Numer identyfikacyjny VAT lub, w razie braku,
inny administracyjny numer identyfikacyjny

1.6

Data wpisu osób prawnych do rejestru lub data
oficjalnego uznania za podmiot gospodarczy
w przypadku osób fizycznych

1.7

Data likwidacji jednostki prawnej

1.8

Forma prawna

1.9

Status prawny działalności

1.10

Warunkowe

Oznaczenie oddziałów w rozumieniu pkt 18.12
rozdziału 18 załącznika A do rozporządzenia
(UE) nr 549/2013

2.2. Wymiana danych dotyczących zagranicznych jednostek prawnych do celów identyfikacji
Do celów identyfikacji krajowe organy statystyczne mogą przekazywać Komisji (Eurostatowi) informacje na temat
zagranicznych jednostek prawnych posiadających osobowość prawną w dowolnym momencie procesu rejestrowania
w rejestrze EuroGrup. Krajowe organy statystyczne przekazują następujący zestaw danych dotyczących zagranicznych
jednostek prawnych posiadających osobowość prawną. Zmienna 1.6 dla tego zbioru danych może być wyłącznie datą
wpisu osób prawnych do rejestru.
Zestaw danych wraz z informacjami o zagranicznych jednostkach prawnych dla serwisu identyfikacyjnego rejestru
EuroGrup
IDENTYFIKACJA

ZDARZENIA
DEMOGRA-FICZNE

1.1

Opcjonalne

Numery identyfikacyjne (w tym numer identyfika
cyjny w rejestrze EuroGrup, jeżeli ma on znaczenie
dla rejestru)

1.2

Nazwa

1.3

Adres (maksymalnie szczegółowy, wraz z kodem
pocztowym)

1.4

Opcjonalne

Numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres
strony internetowej oraz informacje pozwalające na
elektroniczne zbieranie danych

1.5

Opcjonalne

Numer identyfikacyjny VAT lub, w razie braku,
inny administracyjny numer identyfikacyjny

1.6

Opcjonalne

Data wpisu osób prawnych do rejestru lub data
oficjalnego uznania za podmiot gospodarczy
w przypadku osób fizycznych

1.7

Opcjonalne

Data likwidacji jednostki prawnej
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Opcjonalne
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Forma prawna
Status prawny działalności

Warunkowe

Oznaczenie oddziałów w rozumieniu pkt 18.12
rozdziału 18 załącznika A do rozporządzenia
(UE) nr 549/2013

2.3. Wymiana danych dotyczących jednostek prawnych i stosunków należących do wielonarodowych grup przedsię
biorstw
Kolejny etap przetwarzania danych polega na przekazaniu Komisji (Eurostatowi) przez krajowe organy statystyczne
informacji na temat jednostek prawnych i stosunków jednostek prawnych, których dotyczą dostarczone dane. Do rejestru
EuroGrup należy przekazać dwa zestawy danych, jeden zestaw danych dotyczący jednostek prawnych, a drugi dotyczący
stosunków. Krajowe organy statystyczne przekazują następujące zestawy danych dotyczących jednostek prawnych i sto
sunków, z uwzględnieniem oznaczeń poufności.
Zestaw danych zawierający informacje dotyczące jednostek prawnych
IDENTYFIKACJA

1.1

Numer identyfikacyjny
(w tym numer identyfikacyjny w rejestrze Euro
Grup, jeżeli ma on znaczenie dla rejestru)

1.2

Nazwa

1.3

Adres (maksymalnie szczegółowy, wraz z kodem
pocztowym)

1.4

ZDARZENIA
DEMOGRA-FICZNE

PARAMETRY STRATYFIKACJI

Opcjonalne

Numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres
strony internetowej oraz informacje pozwalające na
elektroniczne zbieranie danych

1.5

Numer identyfikacyjny VAT lub, w razie braku,
inny administracyjny numer identyfikacyjny

1.6

Data wpisu osób prawnych do rejestru lub data
oficjalnego uznania za podmiot gospodarczy
w przypadku osób fizycznych

1.7

Data likwidacji jednostki prawnej

1.8

Forma prawna

1.9

Status prawny działalności

1.10

Warunkowe

Oznaczenie oddziałów w rozumieniu pkt 18.12
rozdziału 18 załącznika A do rozporządzenia
(UE) nr 549/2013

1.11

Opcjonalne

Oznaczenie spółek specjalnego przeznaczenia
w rozumieniu pkt 2.17–2.20 rozdziału 2
załącznika A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013

Zestaw danych zawierający informacje dotyczące stosunków własności i kontroli
KONTROLA JEDNOSTEK

Powiązania w zakresie kontroli mogą zostać zapi
sane odgórnie (1.20a, 1.21a, 1.22a) lub oddolnie
(1.20b, 1.21b, 1.22b). Dla każdej jednostki rejes
truje się tylko pierwszy poziom kontroli, pośredniej
lub bezpośredniej (cały łańcuch kontroli można
uzyskać po połączeniu tych poziomów)
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1.20a

Numery identyfikacyjne jednostek prawnych będą
cych rezydentami, które podlegają kontroli jednostki
prawnej.

1.20b

Numer identyfikacyjny jednostki prawnej będącej
rezydentem, która sprawuje kontrolę nad jednostką
prawną.

1.21a

Częściowo warun Kraje rejestracji, numery identyfikacyjne lub nazwy
i adresy jednostek prawnych będących nierezyden
kowe
tami, które podlegają kontroli jednostki prawnej.
Warunkowe w odniesieniu do numerów identyfika
cyjnych w rejestrze EuroGrup.

1.21b

Częściowo warun Kraj rejestracji, numer identyfikacyjny, nazwa
i adres jednostki będącej nierezydentem, która spra
kowe
wuje kontrolę nad jednostką prawną. Warunkowe
w odniesieniu do numeru identyfikacyjnego
w rejestrze EuroGrup.

1.22a

Warunkowe

Numery identyfikacyjne VAT, jednostek będących
nierezydentami, które podlegają kontroli jednostki
prawnej

1.22b

Warunkowe

Numer identyfikacyjny VAT jednostki będącej niere
zydentem, która sprawuje kontrolę nad jednostką
prawną

WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK

Własność może być rejestrowana odgórnie (1.23a,
1.24a) lub oddolnie (1.23b, 1.24b). Progiem jest co
najmniej 10 % bezpośredniej własności.
1.23a

Warunkowe

a) Numery identyfikacyjne oraz
b) udziały (%) jednostek prawnych będących rezy
dentami, stanowiących własność jednostki praw
nej.

1.23b

Warunkowe

a) Numery identyfikacyjne oraz
b) udziały (%) jednostek prawnych będących rezy
dentami, będących właścicielami jednostki praw
nej.

1.24a

Warunkowe

a) Kraje rejestracji oraz
b) numery identyfikacyjne w rejestrze EuroGrup,
oraz
c) nazwy, adresy i numery identyfikacyjne VAT,
oraz
d) udziały (%) jednostek prawnych będących niere
zydentami, stanowiących własność jednostki
prawnej, oraz
e) data wypuszczenia – wycofania udziałów.

1.24b

Warunkowe

a) Kraje rejestracji oraz
b) numer identyfikacyjny w rejestrze EuroGrup,
oraz
c) nazwy, adresy i numery identyfikacyjne VAT,
oraz
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d) udziały (%) jednostek prawnych będących niere
zydentami, będących właścicielami jednostki
prawnej, oraz
e) data wypuszczenia – wycofania udziałów.
2.4. Wymiana danych dotyczących przedsiębiorstw o statusie rezydenta należących do wielonarodowych grup przed
siębiorstw
Etap przetwarzania danych polega na przekazaniu Komisji (Eurostatowi) przez krajowe organy statystyczne informacji na
temat przedsiębiorstw, do których należą jednostki prawne, których dotyczą dostarczone dane. W sumie do rejestru
EuroGrup należy przekazać dwa zestawy danych, jeden zestaw danych o przedsiębiorstwach, a drugi o powiązaniach
między przedsiębiorstwami i jednostkami prawnymi.
Zestaw danych wraz z informacjami o przedsiębiorstwach
IDENTYFIKACJA

3.1

Częściowo warun Numer identyfikacyjny
kowe
Warunkowe w odniesieniu do numeru identyfika
cyjnego w rejestrze EuroGrup, w przypadku zapisu
w tym rejestrze

3.2

Opcjonalne

3.3
3.4

POWIĄZANIE Z
JEDNOSTKAMI

ZDARZENIA
DEMOGRAFICZNE

Numer identyfikacyjny jednostki prawnej (lub
jednostek prawnych), która może przekazać dane
dotyczące przedsiębiorstwa
Nazwa

Opcjonalne

INNYMI 3.5

Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej
Numery identyfikacyjne jednostek
z których składa się przedsiębiorstwo

prawnych,

3.6

Numer identyfikacyjny grupy przedsiębiorstw, do
której należy przedsiębiorstwo

3.7

Data rozpoczęcia działalności

3.8

Data ostatecznego zakończenia działalności

PARAMETRY STRATYFIKACJI 3.9
I ZMIENNE EKONOMICZNE

Kod przeważającej działalności zgodnie z
cyfrowym poziomem NACE

4-

3.11

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

3.12

Liczba zatrudnionych

3.14

Przychody netto ze sprzedaży, z wyjątkiem tych
podanych w pkt 3.15

3.15

Opcjonalne

Przychody netto ze sprzedaży w rolnictwie, łowiec
twie i leśnictwie, rybołówstwie, administracji
publicznej i obronie, sektorze obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych, gospodarstw domowych
zatrudniających pracowników oraz organizacji
eksterytorialnych.
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Sektor instytucjonalny i podsektor w rozumieniu
rozporządzenia (UE) nr 549/2013

Zestaw danych wraz z informacjami o powiązaniach między przedsiębiorstwami i jednostkami prawnymi
POWIĄZANIA Z PRZEDSIĘ 1.12
BIOR-STWEM

Warunkowe

3.5

Numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa lub przed
siębiorstw (3.1), do którego (których) dana
jednostka należy
Numery identyfikacyjne jednostek
z których składa się przedsiębiorstwo

prawnych,

2.5. Łączenie danych z różnych źródeł i zestawianie grup przedsiębiorstw
Kolejnym etapem przetwarzania danych jest łączenie centralnie w Komisji (Eurostacie) informacji pochodzących z róż
nych państw członkowskich oraz od innych dostawców danych. Informacje te dotyczą kontroli i własności jednostek
prawnych oraz jednostki statystycznej przedsiębiorstwa.
Kolejnym etapem przetwarzania jest zestawianie grup przedsiębiorstw przez Komisję (Eurostat). Wyniki tego zestawienia
zostaną przekazane przez Komisję (Eurostat) krajowym organom statystycznym państw członkowskich w zbiorach
danych określonych w częściach C i D niniejszej sekcji.
2.6. Wymiana danych na temat korekty struktur grup i zmiennych dotyczących grup przedsiębiorstw wielonarodowych
W przypadku korekt struktur grup przedsiębiorstw krajowe organy statystyczne przekazują zestawy danych zawierające
informacje o brakujących lub nieważnych powiązaniach, w tym oznaczenia poufności. Format powinien być zgodny
z formatem zestawu danych z informacjami o powiązaniach określonych w pkt 2.3. niniejszej sekcji.
Krajowe organy statystyczne przekazują Komisji (Eurostatowi) następujący zestaw danych wraz z informacjami identyfi
kacyjnymi grup przedsiębiorstw wielonarodowych, jeżeli globalny ośrodek decyzyjny grupy znajduje się na terytorium
państwa członkowskiego.
Zestaw danych wraz z informacjami o grupach przedsiębiorstw dla rejestru EuroGrup
IDENTYFIKACJA

2.1

Częściowo warun Numery identyfikacyjne
kowe
Warunkowe w odniesieniu do numeru identyfika
cyjnego w rejestrze EuroGrup, jeżeli grupa przed
siębiorstw jest wielonarodowa.

2.3

Nazwa grupy przedsiębiorstw, w przypadku grup
wielonarodowych – nazwa w rejestrze EuroGrup

2.4

Opcjonalne

Krótki opis tekstowy grupy przedsiębiorstw

2.5

Opcjonalne

Adres strony internetowej grupy przedsiębiorstw

2.6

Numer identyfikacyjny jednostki prawnej będącej
globalnym ośrodkiem decyzyjnym. Jeżeli globalny
ośrodek decyzyjny jest nierezydentem, należy
podać numer identyfikacyjny w rejestrze EuroGrup.
W przypadku osób fizycznych, które nie są
podmiotami gospodarczymi, kraj siedziby należy
zarejestrować w pkt 2.10a.

2.7

Kraj rejestracji globalnego ośrodka decyzyjnego,
w przypadku gdy ośrodek jest nierezydentem –
kraj rejestracji wpisany do rejestru EuroGrup
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Numer identyfikacyjny jednostki prawnej będącej
jednostką dominującą grupy globalnej. Jeżeli
jednostka dominująca grupy globalnej jest nierezy
dentem, należy podać numer identyfikacyjny
w rejestrze EuroGrup. W przypadku osób fizycz
nych, które nie są podmiotami gospodarczymi, kraj
siedziby należy zarejestrować w pkt 2.10a.

2.10

Opcjonalne

Kraj rejestracji, adres pocztowy i adres poczty elek
tronicznej jednostki dominującej grupy globalnej,
jeżeli dana jednostka jest nierezydentem – kraj
rejestracji wpisany do rejestru EuroGrup.

2.10a

Warunkowe

Kraj siedziby ostatecznej kontrolującej jednostki
instytucjonalnej (OKJI), jeżeli jednostką kontrolującą
jest osoba fizyczna niebędąca podmiotem gospodar
czym

PARAMETRY STRATYFIKACJI 2.14
I ZMIENNE EKONOMICZNE

Kod przeważającej działalności grupy przedsię
biorstw, zgodnie z 2-cyfrowym poziomem NACE,
w przypadku grupy wielonarodowej – kod przewa
żającej działalności grupy w rejestrze EuroGrup

2.15

Opcjonalne

Działalności drugorzędne grupy przedsiębiorstw
zgodnie z 2-cyfrowym poziomem NACE, w przy
padku grupy wielonarodowej – kod drugorzędnego
rodzaju działalności w rejestrze EuroGrup

2.16

Warunkowe

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych
w grupie przedsiębiorstw, w przypadku grupy
wielonarodowej – liczba zatrudnionych i osób
samozatrudnionych podana w rejestrze EuroGrup

2.17

Warunkowe

Przychody netto ze sprzedaży (i waluta) grupy
przedsiębiorstw, w przypadku grupy wielonaro
dowej – przychody netto ze sprzedaży (i waluta)
podane w rejestrze EuroGrup

2.18

Warunkowe

Łączne aktywa (i waluta) grupy przedsiębiorstw,
w przypadku grupy wielonarodowej – łączne
aktywa (i waluta) podane w rejestrze EuroGrup

2.19

Opcjonalne

Kraje, w których zlokalizowane są przedsiębiorstwa
lub jednostki lokalne będące nierezydentami,
w przypadku grupy wielonarodowej – kraje rejest
racji podane w rejestrze EuroGrup

2.7. Wymiana danych dotyczących nieważnych i nieobjętych zakresem stosowania jednostek prawnych będących rezy
dentami
Krajowe organy statystyczne mogą przekazywać Komisji (Eurostatowi) informacje na temat nieważnych lub nieobjętych
zakresem stosowania jednostek prawnych będących rezydentami w danym kraju w dowolnym momencie procesu reje
strowania w rejestrze EuroGrup. Krajowe organy statystyczne przekazują następujące zestawy danych wraz z informa
cjami identyfikacyjnymi dotyczącymi takich jednostek prawnych.
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Zestaw danych wraz z informacjami na temat nieważnych jednostek prawnych dla rejestru EuroGrup
IDENTYFIKACJA

1.1

Numer identyfikacyjny
(w tym numer identyfikacyjny w rejestrze Euro
Grup, jeżeli ma on znaczenie dla rejestru)

Zestaw danych wraz z informacjami na temat nieobjętych zakresem stosowania jednostek prawnych dla rejestru
EuroGrup
IDENTYFIKACJA

1.1

Numer identyfikacyjny
(w tym numer identyfikacyjny w rejestrze Euro
Grup, jeżeli ma on znaczenie dla rejestru)

2.8. Łączenie danych z różnych źródeł i ostateczne zestawienie grup przedsiębiorstw wielonarodowych
Kolejnym etapem przetwarzania danych jest łączenie centralnie w Komisji (Eurostacie) informacji na temat powiązań
i grup przedsiębiorstw pochodzących z różnych państw członkowskich. Ostatnim etapem przetwarzania jest ostateczne
zestawienie grup przedsiębiorstw przez Komisję (Eurostat).
Na zakończenie cyklu Komisja (Eurostat) przekazuje krajowym organom statystycznym wyniki ostatecznego zestawienia
grup przedsiębiorstw. Komisja (Eurostat) przekazuje krajowym organom statystycznym dane w zestawach danych okreś
lonych w częściach C i D niniejszej sekcji.
CZĘŚĆ B

Zestawy danych dotyczących zmiennych wymienionych w pkt 3.3 załącznika IV do rozporządzenia (UE)
2019/2152, które mają być przekazywane przez Komisję (Eurostat) krajowym organom statystycznym w celu
identyfikacji jednostek prawnych
Na wniosek krajowych organów statystycznych Komisja (Eurostat) przekazuje wyniki identyfikacji z serwisu identyfika
cyjnego rejestru EuroGrup właściwym pracownikom uczestniczącym w tworzeniu tego rejestru w poniższym zestawie
danych obejmującym oznaczenia poufności.
Zestaw danych wraz z informacjami o jednostkach prawnych z serwisu identyfikacyjnego rejestru EuroGrup dla
krajowych organów statystycznych
IDENTYFIKACJA

1.1

Numer identyfikacyjny
(w tym numer identyfikacyjny w rejestrze Euro
Grup, jeżeli ma on znaczenie dla rejestru)

1.2

Nazwa

1.3

Adres (maksymalnie szczegółowy, wraz z kodem
pocztowym)

1.4

ZDARZENIA
DEMOGRA-FICZNE

Opcjonalne

Numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres
strony internetowej oraz informacje pozwalające na
elektroniczne zbieranie danych

1.5

Numer identyfikacyjny VAT lub, w razie braku,
inny administracyjny numer identyfikacyjny

1.6

Data wpisu osób prawnych do rejestru lub data
oficjalnego uznania za podmiot gospodarczy
w przypadku osób fizycznych

1.7

Data likwidacji jednostki prawnej
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Forma prawna
CZĘŚĆ C

Zestawy danych dotyczących zmiennych wymienionych w pkt 2 załącznika IV do rozporządzenia (UE)
2019/2152, które mają być przekazywane przez Komisję (Eurostat) krajowym organom statystycznym
i bankom centralnym na potrzeby korzystania z rejestru EuroGrup, o którym mowa w art. 8 ust. 4
rozporządzenia (UE) 2019/2152
Komisja (Eurostat) przekazuje krajowym organom statystycznym państw członkowskich, wyłącznie do celów statystycz
nych, następujące zmienne, w tym oznaczenia poufności, dotyczące grup przedsiębiorstw wielonarodowych i ich jedno
stek składowych, w przypadkach gdy przynajmniej jedna jednostka prawna grupy jest zlokalizowana na terytorium
danego państwa członkowskiego.
Komisja (Eurostat) może przekazywać krajowym bankom centralnym i Europejskiemu Bankowi Centralnemu, wyłącznie
do celów statystycznych, następujące zmienne, w tym oznaczenia poufności, dotyczące grup przedsiębiorstw wielonaro
dowych i ich jednostek składowych, pod warunkiem że na przekazanie wyraźnie zezwolił krajowy organ statystyczny
oraz, w przypadku danych przekazywanych krajowemu bankowi centralnemu, że przynajmniej jedna jednostka prawna
grupy przedsiębiorstw wielonarodowych jest zlokalizowana na terytorium państwa członkowskiego tego krajowego
banku centralnego.
1. JEDNOSTKI PRAWNE
IDENTYFIKACJA

1.1

Numer identyfikacyjny
(w tym numer identyfikacyjny w rejestrze Euro
Grup, jeżeli ma on znaczenie dla rejestru)

1.2

Nazwa

1.3

Adres (maksymalnie szczegółowy, wraz z kodem
pocztowym)

1.4

ZDARZENIA
DEMOGRAFICZNE

PARAMETRY STRATYFIKACJI

Opcjonalne

Numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres
strony internetowej oraz informacje pozwalające na
elektroniczne zbieranie danych

1.5

Numer identyfikacyjny VAT lub, w razie braku,
inny administracyjny numer identyfikacyjny

1.6

Data wpisu osób prawnych do rejestru lub data
oficjalnego uznania za podmiot gospodarczy
w przypadku osób fizycznych

1.7

Data likwidacji jednostki prawnej

1.8

Forma prawna

1.9

Status prawny działalności

1.10

Warunkowe

Oznaczenie oddziałów w rozumieniu pkt 18.12
rozdziału 18 załącznika A do rozporządzenia
(UE) nr 549/2013

1.11

Opcjonalne

Oznaczenie spółek specjalnego przeznaczenia
w rozumieniu pkt 2.17–2.20 rozdziału 2
załącznika A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013

POWIĄZANIA Z PRZEDSIĘ 1.12
BIOR-STWEM

Warunkowe

Numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa lub przed
siębiorstw (3.1), do którego (których) dana
jednostka należy
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1.13

Warunkowe

Data włączenia do przedsiębiorstwa (przedsię
biorstw)

1.14

Warunkowe

Data oddzielenia od przedsiębiorstwa (przedsię
biorstw)

INNYMI

Odniesienie do powiązanych rejestrów, w których
jednostka prawna jest zarejestrowana, zawierających
informacje, które mogą być przydatne do celów
statystycznych.
1.15

Warunkowe

Odniesienie do rejestru podmiotów unijnych oraz
odniesienie do akt celnych lub do rejestru
podmiotów pozaunijnych

1.16

Warunkowe

Odniesienie do administracyjnych identyfikatorów
globalnych, odniesienie do danych z bilansu (dla
jednostek, od których wymaga się publikacji spra
wozdania finansowego), odniesienie do rejestru
bilansu płatniczego lub rejestru bezpośrednich
inwestycji zagranicznych oraz odniesienie do
rejestru gospodarstw rolnych

POWIĄZANIE Z
GRUPĄ 1.17
PRZEDSIĘ-BIORSTW

Numer identyfikacyjny grupy przedsiębiorstw (2.1),
do której dana jednostka należy

1.18

Data włączenia do grupy przedsiębiorstw

1.19

Data oddzielenia od grupy przedsiębiorstw

KONTROLA JEDNOSTEK

Powiązania w zakresie kontroli mogą zostać zapi
sane odgórnie (1.20a, 1.21a, 1.22a) lub oddolnie
(1.20b, 1.21b, 1.22b). Dla każdej jednostki rejes
truje się tylko pierwszy poziom kontroli, pośredniej
lub bezpośredniej (cały łańcuch kontroli można
uzyskać po połączeniu tych poziomów)
1.20a

Numery identyfikacyjne jednostek prawnych będą
cych rezydentami, które podlegają kontroli jednostki
prawnej.

1.20b

Numer identyfikacyjny jednostki prawnej będącej
rezydentem, która sprawuje kontrolę nad jednostką
prawną.

1.21a

Częściowo warun Kraje rejestracji, numery identyfikacyjne lub nazwy
kowe
i adresy jednostek prawnych będących nierezyden
tami, które podlegają kontroli jednostki prawnej.
Warunkowe w odniesieniu do numerów identyfika
cyjnych w rejestrze EuroGrup.

1.21b

Częściowo warun Kraj rejestracji, numer identyfikacyjny, nazwa
kowe
i adres jednostki będącej nierezydentem, która spra
wuje kontrolę nad jednostką prawną. Warunkowe
w odniesieniu do numeru identyfikacyjnego
w rejestrze EuroGrup.

1.22a

Warunkowe

Numery identyfikacyjne VAT, jednostek będących
nierezydentami, które podlegają kontroli jednostki
prawnej

1.22b

Warunkowe

Numer identyfikacyjny VAT jednostki będącej niere
zydentem, która sprawuje kontrolę nad jednostką
prawną
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Własność może być rejestrowana odgórnie (1.23a,
1.24a) lub oddolnie (1.23b, 1.24b). Progiem jest co
najmniej 10 % bezpośredniej własności.
1.23a

Warunkowe

a) Numery identyfikacyjne oraz
b) udziały (%) jednostek prawnych będących rezy
dentami, stanowiących własność jednostki praw
nej.

1.23b

Warunkowe

a) Numery identyfikacyjne oraz
b) udziały (%) jednostek prawnych będących rezy
dentami, będących właścicielami jednostki praw
nej.

1.24a

Warunkowe

a) Kraje rejestracji oraz
b) numery identyfikacyjne w rejestrze EuroGrup,
oraz
c) nazwy, adresy i numery identyfikacyjne VAT,
oraz
d) udziały (%) jednostek prawnych będących niere
zydentami, stanowiących własność jednostki
prawnej, oraz
e) data wypuszczenia – wycofania udziałów

1.24b

Warunkowe

a) Kraje rejestracji oraz
b) numer identyfikacyjny w rejestrze EuroGrup,
oraz
c) nazwy, adresy i numery identyfikacyjne VAT,
oraz
d) udziały (%) jednostek prawnych będących niere
zydentami, będących właścicielami jednostki
prawnej, oraz
e) data wypuszczenia – wycofania udziałów.

2. GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW
IDENTYFIKACJA

2.1

Częściowo warun Numer identyfikacyjny
kowe
Warunkowe w odniesieniu do numeru identyfika
cyjnego w rejestrze EuroGrup, jeżeli grupa przed
siębiorstw jest wielonarodowa.

2.2

Opcjonalne

2.3

Numery identyfikacyjne jednostek prawnych, które
mogą przekazać dane dotyczące grupy przedsiębior
stw
Nazwa grupy przedsiębiorstw, w przypadku grup
wielonarodowych – nazwa w rejestrze EuroGrup

2.4

Opcjonalne

Krótki opis tekstowy grupy przedsiębiorstw

2.5

Opcjonalne

Adres strony internetowej grupy przedsiębiorstw
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2.6

Numer identyfikacyjny jednostki prawnej będącej
globalnym ośrodkiem decyzyjnym. Jeżeli globalny
ośrodek decyzyjny jest nierezydentem, należy
podać numer identyfikacyjny w rejestrze EuroGrup.
W przypadku osób fizycznych, które nie są
podmiotami gospodarczymi, kraj siedziby należy
zarejestrować w pkt 2.10a.

2.7

Kraj rejestracji globalnego ośrodka decyzyjnego,
w przypadku gdy ośrodek jest nierezydentem –
kraj rejestracji wpisany do rejestru EuroGrup

2.8

Opcjonalne

Adres pocztowy i adres poczty elektronicznej
globalnego ośrodka decyzyjnego
Numer identyfikacyjny jednostki prawnej będącej
jednostką dominującą grupy globalnej. Jeżeli
jednostka dominująca grupy globalnej jest nierezy
dentem, należy podać numer identyfikacyjny
w rejestrze EuroGrup. W przypadku osób fizycz
nych, które nie są podmiotami gospodarczymi, kraj
siedziby należy zarejestrować w pkt 2.10a.

2.9

ZDARZENIA
DEMOGRAFICZNE

18.8.2020

2.10

Opcjonalne

Kraj rejestracji, adres pocztowy i adres poczty elek
tronicznej jednostki dominującej grupy globalnej,
jeżeli dana jednostka jest nierezydentem – kraj
rejestracji wpisany do rejestru EuroGrup.

2.10a

Warunkowe

Kraj siedziby ostatecznej kontrolującej jednostki
instytucjonalnej (OKJI), jeżeli jednostką kontrolującą
jest osoba fizyczna niebędąca podmiotem gospodar
czym

2.12

Data rozpoczęcia działalności grupy przedsiębiorstw

2.13

Data zakończenia działalności grupy przedsiębior
stw

PARAMETRY STRATYFIKACJI 2.14
I ZMIENNE EKONOMICZNE

Kod przeważającej działalności grupy przedsię
biorstw, zgodnie z 2-cyfrowym poziomem NACE,
w przypadku grupy wielonarodowej – kod przewa
żającej działalności grupy w rejestrze EuroGrup

2.15

Opcjonalne

Działalności drugorzędne grupy przedsiębiorstw
zgodnie z 2-cyfrowym poziomem NACE, w przy
padku grupy wielonarodowej – kod drugorzędnego
rodzaju działalności w rejestrze EuroGrup

2.16

Warunkowe

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych
w grupie przedsiębiorstw, w przypadku grupy
wielonarodowej – liczba zatrudnionych i osób
samozatrudnionych podana w rejestrze EuroGrup

2.17

Warunkowe

Przychody netto ze sprzedaży (i waluta) grupy
przedsiębiorstw, w przypadku grupy wielonaro
dowej – przychody netto ze sprzedaży (i waluta)
podane w rejestrze EuroGrup
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2.18

Warunkowe

Łączne aktywa (i waluta) grupy przedsiębiorstw,
w przypadku grupy wielonarodowej – łączne
aktywa (i waluta) podane w rejestrze EuroGrup

2.19

Opcjonalne

Kraje, w których zlokalizowane są przedsiębiorstwa
lub jednostki lokalne będące nierezydentami,
w przypadku grupy wielonarodowej – kraje rejest
racji podane w rejestrze EuroGrup

3. PRZEDSIĘBIORSTWO
IDENTYFIKACJA

3.1

Częściowo warun Numer identyfikacyjny
kowe
Warunkowe w odniesieniu do numeru identyfika
cyjnego w rejestrze EuroGrup, w przypadku zapisu
w tym rejestrze

3.2

Opcjonalne

3.3
3.4
POWIĄZANIE Z
JEDNOSTKAMI

ZDARZENIA
DEMOGRAFICZNE

Numer identyfikacyjny jednostki prawnej (lub
jednostek prawnych), która może przekazać dane
dotyczące przedsiębiorstwa
Nazwa

Opcjonalne

INNYMI 3.5

Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej
Numery identyfikacyjne jednostek
z których składa się przedsiębiorstwo

prawnych,

3.6

Numer identyfikacyjny grupy przedsiębiorstw, do
której należy przedsiębiorstwo

3.7

Data rozpoczęcia działalności

3.8

Data ostatecznego zakończenia działalności

PARAMETRY STRATYFIKACJI 3.9
I ZMIENNE EKONOMICZNE
3.10

Kod przeważającej działalności
4-cyfrowym poziomem NACE
Warunkowe

zgodnie

Działalność drugorzędna, jeżeli dotyczy, zgodnie
z 4-cyfrowym poziomem NACE.

3.11

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

3.12

Liczba zatrudnionych

3.13

Opcjonalne

3.14
3.15

3.16

z

Liczba zatrudnionych w ekwiwalentach pełnego
czasu pracy
Przychody netto ze sprzedaży, z wyjątkiem tych
podanych w pkt 3.15

Opcjonalne

Przychody netto ze sprzedaży w rolnictwie, łowiec
twie i leśnictwie, rybołówstwie, administracji
publicznej i obronie, sektorze obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych, gospodarstw domowych
zatrudniających pracowników oraz organizacji
eksterytorialnych.
Sektor instytucjonalny i podsektor w rozumieniu
rozporządzenia (UE) nr 549/2013
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CZĘŚĆ D

Zestawy danych dotyczących zmiennych wymienionych w pkt 2 załącznika IV do rozporządzenia (UE)
2019/2152, które mają być przekazywane przez Komisję (Eurostat) krajowym organom statystycznym na
potrzeby tworzenia rejestru EuroGrup
W celu zapewnienia, aby rejestr EuroGrup był tworzony w sposób efektywny i aby cechowała go wysoka jakość, Komisja
(Eurostat) przekazuje właściwym pracownikom uczestniczącym w tworzeniu tego rejestru w krajowych organach staty
stycznych następujące zmienne, obejmujące oznaczenia poufności, dotyczące grupy przedsiębiorstw wielonarodowych,
w tym jej jednostek składowych.
1. JEDNOSTKI PRAWNE
IDENTYFIKACJA

1.1

Numer identyfikacyjny
(w tym numer identyfikacyjny w rejestrze Euro
Grup, jeżeli ma on znaczenie dla rejestru)

1.2

Nazwa

1.3

Adres (maksymalnie szczegółowy, wraz z kodem
pocztowym)

1.4

ZDARZENIA
DEMOGRAFICZNE

PARAMETRY STRATYFIKACJI

Opcjonalne

Numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres
strony internetowej oraz informacje pozwalające na
elektroniczne zbieranie danych

1.5

Numer identyfikacyjny VAT lub, w razie braku,
inny administracyjny numer identyfikacyjny

1.6

Data wpisu osób prawnych do rejestru lub data
oficjalnego uznania za podmiot gospodarczy
w przypadku osób fizycznych

1.7

Data likwidacji jednostki prawnej

1.8

Forma prawna

1.9

Status prawny działalności

1.10

Warunkowe

Oznaczenie oddziałów w rozumieniu pkt 18.12
rozdziału 18 załącznika A do rozporządzenia
(UE) nr 549/2013

1.11

Opcjonalne

Oznaczenie spółek specjalnego przeznaczenia
w rozumieniu pkt 2.17–2.20 rozdziału 2
załącznika A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013

POWIĄZANIA Z PRZEDSIĘ 1.12
BIOR-STWEM

Warunkowe

Numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa lub przed
siębiorstw (3.1), do którego (których) dana
jednostka należy

1.13

Warunkowe

Data włączenia do przedsiębiorstwa (przedsię
biorstw)

1.14

Warunkowe

Data oddzielenia od przedsiębiorstwa (przedsię
biorstw)

POWIĄZANIA
REJESTRAMI

Z

INNYMI

Odniesienie do powiązanych rejestrów, w których
jednostka prawna jest zarejestrowana, zawierających
informacje, które mogą być przydatne do celów
statystycznych.
1.15

Warunkowe

Odniesienie do rejestru podmiotów unijnych oraz
odniesienie do akt celnych lub do rejestru
podmiotów pozaunijnych
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1.16

POWIĄZANIE Z
PRZEDSIĘBIORSTW

Warunkowe

GRUPĄ 1.17

L 271/167

Odniesienie do administracyjnych identyfikatorów
globalnych, odniesienie do danych z bilansu (dla
jednostek, od których wymaga się publikacji spra
wozdania finansowego), odniesienie do rejestru
bilansu płatniczego lub rejestru bezpośrednich
inwestycji zagranicznych oraz odniesienie do
rejestru gospodarstw rolnych
Numer identyfikacyjny grupy przedsiębiorstw (2.1),
do której dana jednostka należy

1.18

Data włączenia do grupy przedsiębiorstw

1.19

Data oddzielenia od grupy przedsiębiorstw

KONTROLA JEDNOSTEK

Powiązania w zakresie kontroli mogą zostać zapi
sane odgórnie (1.20a, 1.21a, 1.22a) lub oddolnie
(1.20b, 1.21b, 1.22b). Dla każdej jednostki rejes
truje się tylko pierwszy poziom kontroli, pośredniej
lub bezpośredniej (cały łańcuch kontroli można
uzyskać po połączeniu tych poziomów)
1.20a

Numery identyfikacyjne jednostek prawnych będą
cych rezydentami, które podlegają kontroli jednostki
prawnej.

1.20b

Numer identyfikacyjny jednostki prawnej będącej
rezydentem, która sprawuje kontrolę nad jednostką
prawną

1.21a

Częściowo warun Kraje rejestracji, numery identyfikacyjne lub nazwy
i adresy jednostek prawnych będących nierezyden
kowe
tami, które podlegają kontroli jednostki prawnej.
Warunkowe w odniesieniu do numerów identyfika
cyjnych w rejestrze EuroGrup.

1.21b

Częściowo warun Kraj rejestracji, numer identyfikacyjny, nazwa
i adres jednostki będącej nierezydentem, która spra
kowe
wuje kontrolę nad jednostką prawną. Warunkowe
w odniesieniu do numeru identyfikacyjnego
w rejestrze EuroGrup

1.22a

Warunkowe

Numery identyfikacyjne VAT, jednostek będących
nierezydentami, które podlegają kontroli jednostki
prawnej

1.22b

Warunkowe

Numer identyfikacyjny VAT jednostki będącej niere
zydentem, która sprawuje kontrolę nad jednostką
prawną

WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK

Własność może być rejestrowana odgórnie (1.23a,
1.24a) lub oddolnie (1.23b, 1.24b). Progiem jest co
najmniej 10 % bezpośredniej własności.
1.23a

Warunkowe

a) Numery identyfikacyjne oraz
b) udziały (%) jednostek prawnych będących rezy
dentami, stanowiących własność jednostki praw
nej.
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1.23b

Warunkowe

18.8.2020

a) Numery identyfikacyjne oraz
b) udziały (%) jednostek prawnych będących rezy
dentami, będących właścicielami jednostki praw
nej.

1.24a

Warunkowe

a) Kraje rejestracji oraz
b) numery identyfikacyjne w rejestrze EuroGrup,
oraz
c) nazwy, adresy i numery identyfikacyjne VAT,
oraz
d) udziały (%) jednostek prawnych będących niere
zydentami, stanowiących własność jednostki
prawnej, oraz
e) data wypuszczenia – wycofania udziałów

1.24b

Warunkowe

a) Kraje rejestracji oraz
b) numer identyfikacyjny w rejestrze EuroGrup,
oraz
c) nazwy, adresy i numery identyfikacyjne VAT,
oraz
d) udziały (%) jednostek prawnych będących niere
zydentami, będących właścicielami jednostki
prawnej, oraz
e) data wypuszczenia – wycofania udziałów

2. GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW
IDENTYFIKACJA

2.1

Częściowo warun Numer identyfikacyjny
kowe
Warunkowe w odniesieniu do numeru identyfika
cyjnego w rejestrze EuroGrup, jeżeli grupa przed
siębiorstw jest wielonarodowa

2.2

Opcjonalne

2.3

Numer identyfikacyjny jednostek prawnych, które
mogą przekazać dane dotyczące grupy przedsiębior
stw
Nazwa grupy przedsiębiorstw, w przypadku grup
wielonarodowych – nazwa w rejestrze EuroGrup

2.4

Opcjonalne

Krótki opis tekstowy grupy przedsiębiorstw

2.5

Opcjonalne

Adres strony internetowej grupy przedsiębiorstw

2.6

Numer identyfikacyjny jednostki prawnej będącej
globalnym ośrodkiem decyzyjnym. Jeżeli globalny
ośrodek decyzyjny jest nierezydentem, należy
podać numer identyfikacyjny w rejestrze EuroGrup.
W przypadku osób fizycznych, które nie są
podmiotami gospodarczymi, kraj siedziby należy
zarejestrować w pkt 2.10a.

2.7

Kraj rejestracji globalnego ośrodka decyzyjnego,
w przypadku gdy ośrodek jest nierezydentem –
kraj rejestracji wpisany do rejestru EuroGrup

18.8.2020
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2.8

Opcjonalne

L 271/169

Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej globalnego ośrodka decyzyj
nego
Numer identyfikacyjny jednostki prawnej będącej
jednostką dominującą grupy globalnej. Jeżeli
jednostka dominująca grupy globalnej jest nierezy
dentem, należy podać numer identyfikacyjny
w rejestrze EuroGrup. W przypadku osób fizycz
nych, które nie są podmiotami gospodarczymi, kraj
siedziby należy zarejestrować w pkt 2.10a.

2.9

2.10

Opcjonalne

Kraj rejestracji, adres pocztowy i adres poczty elek
tronicznej jednostki dominującej grupy globalnej,
jeżeli dana jednostka jest nierezydentem – kraj
rejestracji wpisany do rejestru EuroGrup.

2.10a

Warunkowe

Kraj siedziby ostatecznej kontrolującej jednostki
instytucjonalnej (OKJI), jeżeli jednostką kontrolującą
jest osoba fizyczna niebędąca podmiotem gospodar
czym

2.12

Data rozpoczęcia działalności grupy przedsiębiorstw

2.13

Data zakończenia działalności grupy przedsiębior
stw

PARAMETRY STRATYFIKACJI 2.14
I ZMIENNE EKONOMICZNE

Kod przeważającej działalności grupy przedsię
biorstw, zgodnie z 2-cyfrowym poziomem NACE,
w przypadku grupy wielonarodowej – kod przewa
żającej działalności grupy w rejestrze EuroGrup

ZDARZENIA
DEMOGRAFICZNE

2.15

Opcjonalne

Działalności drugorzędne grupy przedsiębiorstw
zgodnie z 2-cyfrowym poziomem NACE, w przy
padku grupy wielonarodowej – kod drugorzędnego
rodzaju działalności w rejestrze EuroGrup

2.16

Warunkowe

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych
w grupie przedsiębiorstw, w przypadku grupy
wielonarodowej – liczba zatrudnionych i osób
samozatrudnionych podana w rejestrze EuroGrup

2.17

Warunkowe

Przychody netto ze sprzedaży (i waluta) grupy
przedsiębiorstw, w przypadku grupy wielonaro
dowej – przychody netto ze sprzedaży (i waluta)
podane w rejestrze EuroGrup

2.18

Warunkowe

Łączne aktywa (i waluta) grupy przedsiębiorstw,
w przypadku grupy wielonarodowej – łączne
aktywa (i waluta) podane w rejestrze EuroGrup

2.19

Opcjonalne

Kraje, w których zlokalizowane są przedsiębiorstwa
lub jednostki lokalne będące nierezydentami,
w przypadku grupy wielonarodowej – kraje rejest
racji podane w rejestrze EuroGrup

L 271/170

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2020

3. PRZEDSIĘBIORSTWO
IDENTYFIKACJA

3.1

Częściowo warun Numer identyfikacyjny
kowe
Warunkowe w odniesieniu do numeru identyfika
cyjnego w rejestrze EuroGrup, w przypadku zapisu
w tym rejestrze

3.2

Opcjonalne

Nazwa

3.3
3.4

POWIĄZANIE Z
JEDNOSTKAMI

ZDARZENIA
DEMOGRAFICZNE

Numer identyfikacyjny jednostki prawnej (lub
jednostek prawnych), która może przekazać dane
dotyczące przedsiębiorstwa

Opcjonalne

INNYMI 3.5

Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej
Numery identyfikacyjne jednostek
z których składa się przedsiębiorstwo

prawnych,

3.6

Numer identyfikacyjny grupy przedsiębiorstw, do
której należy przedsiębiorstwo

3.7

Data rozpoczęcia działalności

3.8

Data ostatecznego zakończenia działalności

PARAMETRY STRATYFIKACJI 3.9
I ZMIENNE EKONOMICZNE
3.10

Kod przeważającej działalności
4-cyfrowym poziomem NACE
Warunkowe

zgodnie

Działalność drugorzędna, jeżeli dotyczy, zgodnie
z 4-cyfrowym poziomem NACE

3.11

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

3.12

Liczba zatrudnionych

3.13

Opcjonalne

3.14

3.15

3.16

z

Liczba zatrudnionych w ekwiwalentach pełnego
czasu pracy
Przychody netto ze sprzedaży, z wyjątkiem tych
podanych w pkt 3.15

Opcjonalne

Przychody netto ze sprzedaży w rolnictwie, łowiec
twie i leśnictwie, rybołówstwie, administracji
publicznej i obronie, sektorze obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych, gospodarstw domowych
zatrudniających pracowników oraz organizacji
eksterytorialnych
Sektor instytucjonalny i podsektor w rozumieniu
rozporządzenia (UE) nr 549/2013

ISSN 1977-0766 (wydanie elektroniczne)
ISSN 1725-5139 (wydanie papierowe)

PL

