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Szanowny Panie Redaktorze,
W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie obowiązku
sprawozdawczego realizowanego na formularzu SP-3, w porozumieniu
z Departamentem
Programowania
i Koordynacji
Badań
po
konsultacjach
z Departamentem Przedsiębiorstw, uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.)
obowiązek sprawozdawczy na rzecz statystyki publicznej wynika z art. 30 pkt. 3, który
mówi o przekazywaniu jednorazowo, systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie
informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników
w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo
w programie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok oraz
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie programu
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 239, poz. 1594,
z późn. zm.), natomiast dla badań miesięcznych, kwartalnych i półrocznych jest to
rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie programu badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.).
Jednostki zostają objęte obowiązkami sprawozdawczymi realizowanymi na
poszczególnych formularzach ze względu na liczbę pracujących, którą przyjmuje się
według stanu na dzień 30 listopada – o czym mówią zapisy § 3 przywołanego
rozporządzenia oraz od rodzaju prowadzonej działalności, według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD). W myśl ustaleń § 5 ww. rozporządzenia, jeżeli w programie badań
jest wskazana wyłącznie forma elektroniczna przekazywania danych statystycznych,
podmioty są obowiązane do przekazywania ich w tej właśnie formie i tylko podmioty
o liczbie pracujących nie większej niż pięć osób, w wyjątkowych wypadkach mogą
przekazać dane statystyczne pisemnie.
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób składają
sprawozdania statystyczne obowiązkowo. Najczęściej są to badania pełne, dotyczące
całej zbiorowości podmiotów spełniających podane w przepisach prawnych kryteria.
Jednakże te podmioty mogą być także losowane do badań reprezentacyjnych.
Podmioty o liczbie 9 i mniej osób pracujących uczestniczą w reprezentacyjnych
badaniach statystycznych na zasadzie corocznego losowania, które jest przeprowadzone
w sposób zapewniający najbardziej reprezentatywną grupę podmiotów w danym
rodzaju działalności PKD, a także w układach regionalnych. Ponadto, wielkość próby
i sposób doboru podmiotów ustalone są w sposób niepozwalający na eliminowanie

podmiotu na żadnym etapie badania, a każdemu wylosowanemu do badania
podmiotowi przypisane są wagi uzależnione od liczby pracujących. W tym przypadku
każda odmowa złożenia sprawozdania przez wylosowany do badania podmiot
gospodarki narodowej ma wpływ na wynik ogólny badania, na jego wiarygodność
i rzetelność.
Zakres informacji zbierany na formularzu SP-3 „Sprawozdanie o działalności
gospodarczej przedsiębiorstw” jest niezbędny do wypełniania szeregu zobowiązań
informacyjnych wynikających zarówno z prawa krajowego jak również
międzynarodowego. Obserwacja wyników ekonomiczno – finansowych uzyskiwanych
przez przedsiębiorstwa, a także zmian zachodzących w wewnętrznej strukturze
rodzajowej działalności przedsiębiorstw i jej rozmieszczenia terytorialnego pozwala na
opracowanie szeregu informacji m.in. na potrzeby narodowych i regionalnych
rachunków narodowych, a także publikowania wskaźników, do których GUS jest
zobowiązany. Wyniki badania realizowanego na formularzu SP-3 stanowią również
element niezbędny do przygotowania informacji społeczno – gospodarczych oraz
monitoringu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dane te są wykorzystywane na
potrzeby statystyki międzynarodowej UE i OECD, w tym statystyki strukturalnej
przedsiębiorstw.
Pole „NAZWA” jak wskazują objaśnienia, wypełniają tylko Ci przedsiębiorcy, dla
których nastąpiła zmiana w tym zakresie i którzy nie dokonali aktualizacji w rejestrze
administracyjnym. Nie stanowi to więc duplikacji informacji zawartej na nalepce.

Pole „REGON” zamieszczono na formularzu ze względów organizacyjnych
badania. Bardzo często, z różnych powodów, przedsiębiorcy pobierają
niespersonalizowany formularz SP-3 (tj. bez danych identyfikacyjnych) ze strony
internetowej GUS i wypełniają formę papierową. Wypełnione pole REGON pozwala
zidentyfikować jednostkę, oznaczyć, że zrealizowała obowiązek statystyczny oraz
wykorzystać informacje zawarte w rejestrze statystycznym w celu wyliczenia dla niej
odpowiedniego estymatora. Brak informacji o numerze regon pozwalającej w sposób
jednoznaczny zidentyfikować jednostkę, z uwagi na reprezentacyjny charakter badania,
uniemożliwiałby wykorzystanie tych danych.
Statystyka publiczna jest elementem administracji publicznej i w ramach
obowiązującego prawa działa na równi z innymi podmiotami tejże administracji.
Statystyczne obowiązki oraz terminy ich realizacji nakładane są rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie Programu Badań Statystycznych statystki Publicznej na dany rok.

Uprzejmie informujemy, że terminy rozliczeń z Urzędem Skarbowym nie
determinują terminów składania sprawozdań statystycznych. Ponadto obowiązek
rozliczenia się z Urzędem Skarbowym w terminie do 30 kwietnia spoczywa tylko na
jednostkach prowadzących pełną rachunkowość lub podatkowe księgi przychodów
i rozchodów. Duża część jednostek wypełniających sprawozdanie SP-3 rozlicza się
płacąc podatek w formie ryczałtowej i dla tej grupy jednostek termin obowiązujący
w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym przypada na 31 stycznia. Termin wyznaczony
przez statystykę wynika z nałożonych na GUS obowiązków publikowania danych
statystycznych, które są oparte m.in. na wynikach badania SP-3.
Podkreślając, że statystyka publiczna nie rozlicza jednostek z podatku
dochodowego, a obserwuje zjawiska zachodzące w gospodarce oraz mając świadomość,
że prawo podatkowe nakłada dla część przedsiębiorstw obowiązek rozliczania się
w terminach późniejszych, staramy się pozyskiwać informacje tak, aby nie stanowiło to
obciążenia dla jednostek sprawozdawczych, np. w pytaniu o podatek dochodowy
możliwe jest podanie wysokości wpłaconych zaliczek (w przypadku braku rozliczenia
z Urzędem Skarbowym).

Główny Urząd Statystyczny wypełniając swoje zadania statutowe, ma na uwadze
poprawność uzyskanych wyników, bowiem pozyskane w badaniach statystycznych dane
stanowią źródło informacji dla różnego rodzaju opracowań, zestawień i analiz
gospodarki narodowej, wykorzystywanych przez instytucje naukowe i inne,
społeczeństwo zarówno polskie, jak i międzynarodowe, w tym także przez EUROSTAT.
Z tego też powodu statystyce publicznej zależy na uzyskaniu jak największej liczby
poprawnych odpowiedzi. W celu odciążenia podmiotów gospodarczych od wypełniania
sprawozdawczości, statystyka publiczna wraz z rozwojem systemów informatycznych
w swoich badaniach, poza danymi uzyskanymi od jednostek sprawozdawczych,
wykorzystuje na szeroką skalę zasoby administracyjnych źródeł danych. Jest to również
zgodne z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie
statystyk Wspólnoty. Artykuł 16 ww. Rozporządzenia mówi, że „W celu zmniejszenia
obciążenia respondentów […], władze krajowe oraz władze Wspólnoty mają dostęp do
administracyjnych źródeł danych, w zakresie działalności ich własnych administracji
publicznych w stopniu, w jakim dane te są niezbędne do tworzenia statystyk
Wspólnoty”. W celu unikania powtarzających się zapotrzebowań na informacje zawsze,
kiedy to możliwe, wykorzystuje się źródła administracyjne. Sukcesywnie podejmowane
są wzmożone wysiłki mające na celu zwiększenie potencjału statystycznego w oparciu
o ewidencje administracyjne i uniknięcie kosztownych badań bezpośrednich, które
również obciążają sprawozdawców.

Ponadto, statystyka publiczna podejmuje szereg działań mających na celu
zmniejszenie obciążeń respondentów obowiązkami sprawozdawczymi, a także
ułatwienie ich realizacji poprzez wprowadzenie między innymi sprawozdawczości
elektronicznej. Główny Urząd Statystyczny, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
respondentów wprowadził od roku 2009 obowiązek zbierania danych od
sprawozdawców za pośrednictwem Internetu. W Portalu są udostępnione aplikacje,
umożliwiające wypełnienie formularza on-line. Dla wybranych sprawozdań pod
adresem http://form.stat.gov.pl/formularze/2012/index.htm są na bieżąco również
udostępniane aplikacje off-line, które dają możliwość wypełnienia sprawozdań na
Państwa komputerze, bez konieczności bezpośredniego połączenia z Internetem.
Jest to jak na razie stosunkowo nowe rozwiązanie, aczkolwiek staramy się na
bieżąco i w miarę naszych możliwości a Państwa uwag ulepszać i modernizować go. Na
chwilę obecną istnieją jednak jeszcze pewne ograniczenia natury technicznej,
metodologicznej, ale przede wszystkim finansowej, które uniemożliwiają wprowadzanie
pewnych, czasem banalnych rozwiązań. W celu odciążenia podmiotów gospodarczych
od wypełniania sprawozdawczości, statystyka publiczna wraz z rozwojem systemów
informatycznych w swoich badaniach, poza danymi uzyskanymi od jednostek
sprawozdawczych, wykorzystuje na szeroką skalę zasoby administracyjnych źródeł
danych. W celu unikania powtarzających się zapotrzebowań na informacje zawsze, kiedy
to możliwe, wykorzystuje się źródła administracyjne. Sukcesywnie podejmowane są
wzmożone wysiłki mające na celu zwiększenie potencjału statystycznego w oparciu o
ewidencje administracyjne i uniknięcie kosztownych badań bezpośrednich, które
również obciążają sprawozdawców.
W przypadku problemów merytorycznych związanych z wypełnianiem
sprawozdań bądź różnego rodzaju problemów technicznych pomocą służą osoby
odpowiedzialne za konkretne badania. Lista osób do kontaktu w przypadku problemów
znajduje się na stronie http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm .
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