Newsletter INTRASTAT nr 02/2022
Informacja o obowiązku podawania kraju pochodzenia

I.

towarów
Departament Ceł Ministerstwa Finansów przypomina, że począwszy od zgłoszeń
INTRASTAT za styczeń 2022 roku w wywozie obowiązkowo należy podawać informacje o
kraju pochodzenia towarów.
Do końca 2021 roku dana ta była wymagana wyłącznie w zgłoszeniach INTRASTAT w
przywozie.

English below
The Customs Department of the Ministry of Finance reminds that starting from INTRASTAT
declarations in export for January 2022 it is obligatory to provide information about the
country of origin of goods..
Until the end of 2021, this information was required only in INTRASTAT declarations in
import.

Informacja o prawidłowym podawaniu ID kontrahenta

II.

zagranicznego
Przypominamy, że w zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie w polu 22 należy podawać
informacje o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta zagranicznego.
Indywidualny numer identyfikacyjny VAT zawiera prefiks zgodny z kodem ISO - 3166 alpha 2
umożliwiający identyfikację państwa członkowskiego, które go nadało. Grecja może jednakże
stosować prefiks "EL". W przypadku Irlandii Północnej stosuje się prefiks "XI". [1]
Do celów przetwarzania w systemie informatycznym numer NIP należy zapisywać w jednym
ciągu (bez kropek, spacji, myślników, ukośników etc.). [2]

Podstawa prawna
1.

Art. 215 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1).

2.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Format i struktura numerów identyfikacji
podatkowej (NIP) w UE (2016/C 481/08).
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English below
We remind that in INTRASTAT declarations in export, box 22 should be filled in with
information on the tax identification number (TIN) of the foreign economic operator.
The individual VAT identification number contains a prefix compliant with the ISO code 3166 alpha 2 allowing the identification of the issuing Member State. Greece may however
use the prefix "EL". For Northern Ireland the prefix "XI" is used. [1]
For the purposes of processing in the IT system, the NIP number should be delivered in one
string (without dots, spaces, dashes, slashes, etc.). [2]

Legal basis
1.

Article 215 of the Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the
common system of value added tax (Journal of Laws UE.L.2006.347.1).

2.

Official Journal of the European Union - EU Taxpayer Identification Number (TIN)
Format and Structure (2016/C 481/08).

Informacja dotycząca tablic korelacyjnych do Taryfy celnej na

III.

rok 2022
Przypominamy, że w 2022 roku wprowadzono liczne zmiany kodów towarowych CN.
Na stronie Portalu podatkowego dostępne są:
•

tablice korelacyjne dotyczące kodów Taryfy celnej na rok 2022,

•

listy nowych i usuniętych kodów,

•

listy kodów ponownie użytych.

English below
We remind that in 2022 numerous changes to the CN commodity codes were made.
The following are available on the Tax Portal website:
•

correlation tables of the Customs Tariff codes for 2022,

•

lists of new and removed codes,

•

lists of reused codes.
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