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Nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT

Informujemy, że na portalu PUESC w zakładce Usługi > Cło, granica i statystyka >
Statystyka UE (Intrastat) > Złóż zgłoszenie INTRASTAT > Powiązane dokumenty (zalecenia,
instrukcje) opublikowaliśmy nową wersję Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń
INTRASTAT (wersja 1.15 z 27 lipca 2022 roku).
Najistotniejsza zmiana dotyczy obowiązku ujmowania w zgłoszeniach INTRASTAT obrotów
handlowych obejmujących wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
Obowiązek ten dotyczy podmiotów zobowiązanych bez względu na to, czy dokonują, czy też
nie dokonują rozliczenia podatku VAT za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi
(OSS).
Jeżeli są Państwo zarejestrowani jako podatnicy VAT w Polsce, po przekroczeniu
podstawowego progu statystycznego (z uwzględnieniem obrotów obejmujących podstawę
opodatkowania z deklaracji podatkowej WSTO OSS), powinni Państwo wszystkie transakcje,
które podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu deklarować w zgłoszeniach INTRASTAT.
Nowa wersja Instrukcji uwzględnia również zmiany wynikające z nowelizacji miejsc publikacji
niektórych aktów prawnych.
Zmiana terminu składania zgłoszeń INTRASTAT
Informujemy, że począwszy od zgłoszeń za sierpień 2022 roku powracamy do obowiązku
składania zgłoszeń INTRASTAT do 10. dnia miesiąca następującego po okresie
sprawozdawczym.
Jeżeli są Państwo zobowiązani do składania zgłoszeń INTRASTAT, dane statystyczne
o obrotach towarowych między krajami Unii Europejskiej za sierpień powinny zostać
zadeklarowane do 10 września 2022 roku.
Obowiązek ten wynika z postanowień § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
zgłoszeń INTRASTAT z dnia 25 listopada 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2258).
English below:
Publication of the Instruction for completion and sending of INTRASTAT declarations
We kindly inform that on the PUESC Portal in the menu "Usługi > Cło, granica i statystyka >
Statystyka UE (Intrastat) > Złóż zgłoszenie INTRASTAT > Powiązane dokumenty (zalecenia,
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instrukcje)", we published a new version of the “Instructions for completing and sending
INTRASTAT declarations” (version 1.15 of July 2022).
The most important change concerns the obligation to include in INTRASTAT declarations
trade turnover including Intra-UE Distance Sales of Goods. This obligation applies to both
entities that and do not settle VAT via the one-stop shop (OSS).
If you are registered as VAT taxpayer in Poland, after exceeding the basic threshold (with
consideration the turnover including the tax base from the WSTO OSS tax declaration), you
should declare all transactions that are subject to reporting obligation in INTRASTAT
declarations.
The new version of the Instruction includes also the changes resulting from the amendment
to the places of publication of certain legal acts.
New deadline for submitting INTRASTAT declarations
We kindly inform that starting from declarations for August 2022, we are returning to the
obligation to submit INTRASTAT declarations by the 10th day of the month following the
reporting period.
If you are obliged to submit INTRASTAT declarations, statistical data about the turnover of
goods between European Union countries for August should be declared by September 10th
2022.
This obligation results from the provisions of § 4 of the Regulation of the Minister of
Development and Finance of 25 November 2021 on INTRASTAT declarations (Journal of
Laws of 2021 item 2258).
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