Newsletter INTRASTAT nr 01/2022
Informacja o publikacji nowej Instrukcji wypełniania i przesyłania
zgłoszeń INTRASTAT.
Szanowni Państwo,
Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że na Portalu PUESC
w zakładce „Usługi” > ”Cło, Granica i Statystyka” > ”Statystyka UE (Intrastat)” > ”Złóż
zgłoszenie INTRASTAT” > ”Powiązane dokumenty (zalecenia, instrukcje)” została
opublikowana nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja
1.14 ze stycznia 2022 roku.
W Instrukcji zostały wprowadzone następujące zmiany:


uwzględniono obowiązujące w 2022 roku progi statystyczne,



modyfikacje wynikające z nowelizacji ustawy Prawo celne, a także związane z
wejściem w życie w dniu 22 grudnia 2021 roku rozporządzenia w sprawie zgłoszeń
INTRASTAT,
w szczególności :
o
o

udostępnianie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
stronie internetowej GUS informacji o obowiązujących progach
statystycznych,
wprowadzenie obowiązku uzupełniania pola 16 - kod kraju
pochodzenia w obydwu kierunkach (wywóz/przywóz),



zmiana kodów rodzajów transakcji,



aktualizacja zapisów dot. sprzedaży towarów na odległość (WSTO), w
związku
z powstaniem tzw. punktów kompleksowej obsługi (OSS).

Nowa wersja Instrukcji uwzględnia ponadto zmiany o charakterze porządkującym
i dostosowującym w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń unijnych
w zakresie statystyki.

Przepisy, na podstawie których dostosowywano zapisy Instrukcji:


nowelizacja ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2021 r., poz.
1856),

Newsletter zostanie opublikowany na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
w sekcji Komunikaty MF SISC https://puesc.gov.pl/komunikaty-mf



rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń
INTRASTAT
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2258),



rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada
2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów
prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Dz. Urz. UE. L 327/1 z 17.12.2019
r.);



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 (Dz. U. L 271/1 z 18.8.2020
r.).

Dear Sir or Madam,
The Customs Department of the Ministry of Finance kindly informs that on the PUESC Portal
in the menu "Usługi" > "Cło, Granica i Statystyka" > "Statystyka UE (Intrastat)" > "Złóż
zgłoszenie INTRASTAT" > "Powiązane dokumenty (zalecenia, instrukcje)", has been
published a new version of the “Instructions for completing and sending INTRASTAT
declarations” (version 1.14 of January 2022).
The following changes have been made to the instruction:


information on the statistical thresholds applicable in 2022,



changes resulting from amendments to the Customs Law Act and entry into force on
22 December 2021 of the Regulation on INTRASTAT declarations, in particular on
the issues below:
o

information on the applicable statistical thresholds published by the President
of the Central Statistical Office on the GUS website,

o

an obligation to complete box 16 - country of origin code in both directions
(export/import),



changes to the transaction type codes,



updates of the provisions on distance selling (DTS), in relation to the establishment of
so-called “One-Stop Shops” (OSS).

The new version of the Instruction includes ordering and adjusting changes in connection
with the entry into force of new EU regulations in the field of statistics.

The provisions on the basis of which the adaptations of instruction were made


Act of 19 March 2004 Customs Law (Journal of Laws from 2021, item 1856),
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Regulation of the Ministry of Development and Finance of 25 November 2021 on
INTRASTAT declarations (Journal of Laws of 2021, item 2258),



Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council of 27
November 2019 on European business statistics, repealing 10 legal acts in the field
of business statistics (EU OJ L 327/1 of 17.12.2019),

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1197 of 30 July 2020 laying down technical
specifications and arrangements pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European
Parliament and of the Council on European business statistics repealing 10 legal acts in the
field of business statistics (EU OJ L 271/1 of 18.8.2020).

Informacja o zmianie terminu składania zgłoszeń INTRASTAT.
Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że zgłoszenia INTRASTAT,
począwszy od zgłoszenia za styczeń 2022 roku do odwołania, będą mogły być składane do
15. dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.
Złożenie zgłoszenia za dany miesiąc pomiędzy 10 a 15 dniem miesiąca następnego nie
będzie się wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla osób zobowiązanych do
dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.
O ewentualnej zmianie w zakresie przedmiotowego terminu poinformujemy Państwa w
odrębnym newsletterze.

The Customs Department of the Ministry of Finance kindly informs that INTRASTAT
statistical declarations, starting from a declaration for January 2022 until further notice, may
be submitted by the 15th day of the month following the reporting period.
Submitting a statistical declaration for a given month between the 10th and the 15th of the
following month will not have any negative consequences for the persons obliged to submit
INTRASTAT statistical declarations.
In case of changes, you will be informed in a separate newsletter.
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