Objaśnienia do formularza G-11n na rok 2010
Sprawozdanie składają podmioty gospodarcze zaklasyfikowane wg PKD 2007 do klasy 46.71.Z
i 47.30.Z oraz koncesjonowani dystrybutorzy produktów naftowych.
Sprawozdanie ma postać tablicy, w której naleŜy podać średnie ceny rzeczywiste wybranych
produktów naftowych i biopaliw dla określonych kategorii nabywców końcowych obowiązujące w
wyznaczonych dniach kaŜdego miesiąca (15. dzień miesiąca i kaŜdy poniedziałek).
Cena rzeczywista (umieszczona w kolumnie 1 tablicy) oznacza średnią waŜoną cen płaconych przez
określone kategorie nabywców końcowych. Jest to cena brutto zawierająca cła i wszystkie podatki. W
kolumnie 2 tablicy naleŜy podać cenę netto wolną od opłat celnych i podatków (VAT, akcyza, opłata
paliwowa).
Ceny dla określonych kategorii nabywców dotyczą rynku detalicznego i oznaczają:
- cenę 1000 litrów paliwa w stacji paliw w przypadku paliwa przeznaczonego dla transportu
drogowego (paliwa silnikowe, w tym biopaliwa);
- cenę 1000 litrów w przypadku domowego paliwa opałowego dla małych odbiorców, tzn. dla
dostaw do 5000 litrów paliwa przeznaczonego na cele grzewcze w gospodarstwach domowych
i małych zakładów przemysłowych;
- cenę 1 tony dla dostaw paliw przemysłowych mniejszych niŜ 2000 ton w miesiącu lub
mniejszych niŜ 24000 ton w roku.
Do produktów naftowych i biopaliw (wiersze tablicy) objętych sprawozdaniem naleŜą:
1. Paliwa silnikowe:
-

benzyna Eurosuper 95 bezołowiowa,
mieszanka E85 (biopaliwo składające się z bioetanolu w ilości od 70 do 85% i benzyny),
olej napędowy,
mieszanka B20 (olej napędowy z zawartością 20% estrów metylowych kwasów tłuszczowych),
ester B100 (ester metylowy kwasów tłuszczowych stanowiący samoistne paliwo),
gaz ciekły.

2. Paliwa domowe:
- lekki olej opałowy.
3. Paliwa przemysłowe:
- cięŜki olej opałowy - zawartość siarki > 1 %,
- cięŜki olej opałowy - zawartość siarki < 1 %.
Sprawozdanie o cenach obowiązujących w 15. dniu kaŜdego miesiąca obejmuje zarówno ceny wolne
od podatków, jak równieŜ ceny łącznie z cłem i podatkami. Informacje naleŜy przekazać w terminie
do ostatniego dnia roboczego miesiąca sprawozdawczego.
Sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw obowiązujących w kaŜdy poniedziałek ogranicza
się do wypełnienia tylko kolumny 1 (ceny rzeczywiste łącznie z cłem i podatkami). Obowiązującym
terminem dostarczenia tych informacji jest poniedziałek, najpóźniej wtorek do godz. 1000.

