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1. Wstęp 

 

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej towary przywożone z 

obszaru pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej albo wywożone na ich 

obszar nie są już objęte zgłoszeniami celnymi. Jest to konsekwencja funkcjonowania 

unii celnej pomiędzy wszystkimi krajami należącymi do Wspólnoty. 

W celu zapewnienia niezbędnych informacji o wymianie towarowej pomiędzy 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej zaistniała konieczność wprowadzenia 

systemu monitorującego obrót towarowy podmiotów mających swoją siedzibę w kraju 

i dokonujących obrotów towarowych z innymi państwami należącymi do Wspólnoty. 

Systemem, który zapewnia dopływ takich informacji, jest INTRASTAT. 

Wprowadzenie w Polsce systemu INTRASTAT zaowocowało nałożeniem na 

podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych obrotach, tj. o 

dokonanym przywozie towarów z terytorium innych państw Unii Europejskiej na 

terytorium Polski i wywozie towarów z terytorium Polski na terytorium innych państw 

należących do Wspólnoty. Informacje o obrocie towarami pomiędzy Polską a 

pozostałymi krajami Wspólnoty są zbierane przez Służbę Celną bezpośrednio od 

zobowiązanych podmiotów lub przedstawicieli reprezentujących te podmioty. 

Osobą zobowiązaną (podmiotem zobowiązanym) do przekazywania 

informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a 

także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest 

podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.  

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, których 

wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych 
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publikowanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej 

wprowadzanym w formie rozporządzenia Rady Ministrów.  

Podmioty zobowiązane do przekazywania danych dotyczących ich obrotów 

towarowych z krajami Unii Europejskiej są zobligowane do dokonywania zgłoszeń na 

DEKLARACJI INTRASTAT – PRZYWÓZ i/lub DEKLARACJI INTRASTAT – 

WYWÓZ. Jest to zbiorcza, miesięczna informacja o dokonanych w ciągu danego 

okresu sprawozdawczego przywozach i wywozach towarów. 

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego 

dokonano wewnątrzwspólnotowe wymiany towarowe (wywozu lub przywozu 

towarów). Istnieje możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż 

miesiąc w formie deklaracji częściowej, jednak te częściowe informacje muszą 

łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy. 

Podmiot, na którym ciąży obowiązek sprawozdawczy, a który nie będzie 

prawidłowo wykonywać nałożonych na niego obowiązków, będzie narażony na 

sankcje karne. 
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2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy systemu 

INTRASTAT 

2.1 Obroty objęte systemem INTRASTAT 

W systemie INTRASTAT w Polsce rejestrowany jest przywóz i wywóz 

towarów, czyli obrót towarowy między Polską a pozostałymi państwami 

członkowskimi UE. Innymi słowy rejestrowane są towary, które są wprowadzane na 

terytorium statystyczne Polski z terytorium statystycznego innego państwa 

członkowskiego (przywóz), lub wyprowadzane są z polskiego terytorium 

statystycznego na terytorium statystyczne innego państwa członkowskiego (wywóz). 

Rejestracji w systemie INTRASTAT podlegają tzw. towary wspólnotowe1. 

Wszystkie pozostałe towary uważa się za towary niewspólnotowe.  

Towary, które należy zgłaszać do systemu INTRASTAT, nie muszą być 

przedmiotem transakcji handlowych pociągających za sobą płatności. Jednym słowem 

z punktu widzenia statystyki handlu zagranicznego, w tym systemu INTRASTAT, 

ważne jest przemieszczenie towarów przez granicę niezależnie od form płatności, 

które zakłada transakcja handlowa. 

2.2 Obroty i towary wyłączone z systemu INTRASTAT2 

Z systemu INTRASTAT wyłączony jest obrót usługami, z wyjątkiem transakcji 

uszlachetniania.  

                                                 
1 Towary wspólnotowe zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. d rozporządzenia nr 638/2004 z dnia 31.03.2004 
to: 
(i) towary uzyskane w całości na obszarze celnym Wspólnoty, bez udziału towarów z krajów trzecich lub 
terytoriów zewnętrznych, które nie wchodzą w skład obszaru celnego Wspólnoty  
(ii) towary z krajów trzecich lub terytoriów zewnętrznych, które nie wchodzą w skład obszaru celnego 
Wspólnoty, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu w Państwie Członkowskim 
(iii) towary uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty, albo z towarów których mowa tylko w punkcie (ii) albo 
towarów, towarów których mowa w punkcie (i) i (ii). 
- 
2 Patrz, Załącznik 6, 
aneks „A” do Instrukcji wypełniania formularza – deklaracja INTRASTAT oraz dokonywania zgłoszeń 
INTRASTAT, stanowiącej załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 
sprawie zgłoszeń IINTRASTAT (Dz. U. Nr 282, poz. 289 z późn. zm)  
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Zgłoszeniu nie podlegają także towary w tranzycie, o ile w drodze do kraju 

przeznaczenia nie mają miejsca zatrzymania i operacje niezwiązane bezpośrednio z 

transportem towaru. 

 
 
 

◊ PRZYKŁAD: 

Polskie przedsiębiorstwo sprzedaje towar francuskiemu przedsiębiorstwu. Towar ten 

dostarczany jest z Polski do Francji przez terytorium Niemiec. Jeżeli nie wystąpi 

przerwa w transporcie na terenie Niemiec i nie nastąpi np. przeładunek towaru, 

przepakowanie lub podobna operacja nie mająca bezpośredniego związku z transportem 

lub zmieniająca status prawny towaru, to deklaracja INTRASTAT jest wystawiana tylko 

we Francji (przywóz) i  Polsce (wywóz). Jeżeli nastąpi przerwa w transporcie i 

wykonane zostaną określone czynności, wówczas do statystyki jest zgłaszany: we 

Francji przywóz z Niemiec, w Niemczech wywóz do Francji oraz w Niemczech 

przywóz z Polski, a w Polsce wywóz do Niemiec. 

 

◊ PRZYKŁAD: 

Towar jest kupiony przez polskie przedsiębiorstwo w Niemczech i sprzedany 

rosyjskiemu odbiorcy. Towar bezpośrednio z Niemiec jest transportowany tranzytem 

przed Polskę do Rosji (bez przerwy w transporcie). Deklaracja INTRASTAT nigdzie 

nie jest wystawiana. Podmiot niemiecki wystawia dokument SAD na wysłane, które 

przejeżdżają przez Polskę na dokumentach tranzytowych. Transakcja nie jest 

rejestrowana w polskiej statystyce. 

 

Oprócz opisanych wyżej generalnych wyłączeń istnieje jeszcze lista towarów 

i obrotów traktowanych w sposób szczególny, które nie podlegają zgłoszeniu 

w systemie INTRASTAT. Obejmuje ona następujące przypadki: 

• Legalne środki płatnicze i papiery wartościowe 

• Złoto monetarne 
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• Pomoc nadzwyczajna dla obszarów klęsk żywiołowych 

• Towary korzystające z immunitetu dyplomatycznego, konsularnego lub podobnego 

• Towary przeznaczone do użytku czasowego (z wyjątkiem transakcji 

uszlachetniania), pod warunkiem, że okres czasowego użytkowania nie przekracza 

24 miesięcy i dana transakcja nie podlega deklarowaniu jako 

wewnątrzwspólnotowe nabycie/dostawa do celów podatkowych. 

• Nośniki informacji (dyskietki, taśmy audio i video, CD-ROMy, filmy, 

oprogramowanie komputerowe, które tworzone są na zamówienie konkretnego 

klienta lub nie są przedmiotem transakcji handlowej). W ten zakres wchodzą także 

towary uzupełniające, takie jak uaktualnienia, kolejne wersje, na które odbiorca nie 

otrzymuje faktury. 

• Materiały reklamowe i próbki handlowe, pod warunkiem, że nie stanowią 

przedmiotu transakcji handlowej 

• Towary przekazywane do naprawy lub po naprawie, oraz części zamienne 

używane w transakcji naprawy 

• Towary wysyłane do krajowych sił zbrojnych stacjonujących poza terytorium 

statystycznym, towary otrzymane z innego państwa członkowskiego, które zostały 

przewiezione poza terytorium statystyczne przez krajowe siły zbrojne, a także 

towary, które zostały nabyte lub rozprowadzone na terytorium statystycznym 

państwa członkowskiego przez siły zbrojne innego państwa członkowskiego tam 

stacjonujące 

• Wyrzutnie statków kosmicznych  

• Sprzedaż nowych środków transportu przez osoby fizyczne lub prawne będące 

podatnikami VAT na rzecz osób prywatnych z innych państw członkowskich 

• Energia elektryczna (kod Nomenklatury Scalonej 27160000) i gaz ziemny (kody 

Nomenklatury Scalonej 27111100 i 27112100) 

2.3 Terytorium statystyczne objęte systemem INTRASTAT 
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Terytorium, na którym funkcjonuje system INTRASTAT swoim obszarem 

odpowiada terytorium statystycznemu Unii Europejskiej.  

Zasięg statystyki dotyczącej wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej 

obejmuje następujące państwa i obszary: 

 

Państwo Terytorium Statystyczne - Uwagi 

Austria  

Belgia  

Cypr  

Czeska Republika  

Dania  

Estonia  

Finlandia Włączając wyspy Alandzkie 

Francja Włącznie z Monako, Korsyką i francuskimi departamentami zamorskimi (Reunion, Gwadelupa, 
Martynika i Gujana Francuska) 

Grecja Włącznie z Górą Atos 

Hiszpania Włącznie z Balearami i Wyspami Kanaryjskimi, ale bez Ceuty i Melilli  

Irlandia  

Litwa  

Luksemburg  

Łotwa  

Malta  

Niderlandy  

Niemcy Włącznie z wyspą Helgoland, bez obszaru Busingen 

Polska  

Portugalia Włącznie z Azorami i Maderą 

Słowacja  

Słowenia  

Szwecja  

Węgry  
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Wielka Brytania Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia), Północna Irlandia, Channel Islands i Wyspa Man 

Włochy Włącznie z Livigno, bez Campione d’Italia 

 

Obrót z następującymi obszarami zaliczany jest do systemu INTRASTAT 

na podstawie dokumentu SAD: francuskie departamenty zamorskie (FR) (Reunion, 

Gwadelupa, Martynika i Gujana Francuska), Helgoland (DE), Wyspy Alandzkie (FI), Góra 

Atos (GR), Livigno (IT), Wyspy Kanaryjskie (ES), Channel Islands (GB). W nawiasie 

podano kod kraju, do którego zaliczane są obroty z danym obszarem. 

2.4 Źródła i zakres danych w systemie INTRASTAT 

Podstawowym źródłem informacji zasilającym system INTRASTAT jest 

deklaracja INTRASTAT. W Polce stosowane są dwa formularze, osobno dla 

przywozu i dla wywozu: Deklaracja INTRASTAT – Przywóz i Deklaracja 

INTRASTAT – Wywóz.3  

Formularze deklaracji INTRASTAT obejmują następujący zakres 

informacyjny: 

Pole 1 Okres sprawozdawczy 
Pole 2 Rodzaj deklaracji 
Pole 3 Kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT"; 

Pole 4 Odbiorca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo 
Nadawca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie 

Pole 5 Przedstawiciel - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT 
przez przedstawiciela 

Pole 6 Łączna wartość fakturowa w PLN 
Pole 7 Łączna wartość statystyczna w PLN 
Pole 8 Łączna liczba pozycji 
Pole 9 Numer pozycji 
Pole 10 Opis towaru 

Pole 11 
Kod kraju wysyłki - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie 
albo Kod kraju przeznaczenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w 
wywozie 

Pole 12 Kod warunków dostawy 

                                                 
3 Patrz. Załączniki nr 4 i nr 5 – wzory formularzy  
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Pole 13 Kod rodzaju transakcji 
Pole 14 Kod towaru 
Pole 15 Kod rodzaju transportu 

Pole 16 Kod kraju pochodzenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w 
przywozie 

Pole 17 Masa netto (w kg)  
Pole 18 Ilość w uzupełniającej jednostce miary  
Pole 19 Wartość fakturowa w PLN 
Pole 20 Wartość statystyczna w PLN 
Pole 21 Wypełniający 

 

Pole 17 – „masa netto” (w kg) jest polem obligatoryjnym dla wszystkich  

towarów. 

2.5 Podmioty zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT – system 

progów statystycznych. 

W myśl przepisów prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania 

informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, 

a także jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT 

i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.  

Jednakże, w celu zredukowania obciążeń wynikających z wypełniania 

obowiązku sprawozdawczego, wprowadzono system progów statystycznych, który 

w sposób wartościowy określa samo zobowiązanie do dokonywania zgłoszeń 

INTRASTAT jak również jego zakres informacyjny. Progi statystyczne ustalane są na 

dany rok sprawozdawczy i ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

Ich wartości publikowane są corocznie w programie badań statystycznych 

statystyki publicznej wprowadzanym w formie rozporządzenia Rady Ministrów. Progi 

ustala się osobno dla przywozu i wywozu, w związku z czym także obowiązek 

sprawozdawczy z nich wynikający musi być rozpatrywany niezależnie dla każdego 

rodzaju obrotu.  
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Pierwszym ze zdefiniowanych progów jest tzw. próg podstawowy. Wartości 

progu, kalkulowane osobno dla przywozu i wywozu, określone są w złotych polskich. 

Jeśli przywóz lub wywóz danego podmiotu przekroczy w danym roku 

sprawozdawczym lub przekroczył w roku poprzednim wartość progu podstawowego 

ustalonego dla danego rodzaju obrotu na aktualny rok sprawozdawczy, to podmiot 

zobowiązany jest do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT. Obowiązek dotyczy tego 

lub tych rodzajów obrotu, w których nastąpiło przekroczenie progu.  

W systemie progów zdefiniowano także próg szczegółowy. Tak jak 

w poprzednim przypadku, jego wartość ustalona jest oddzielnie dla przywozu 

i wywozu. Również zasady związane z przekroczeniem progu działają analogicznie. 

Przekroczenie tego progu oznacza dla podmiotu zobowiązanego konieczność 

wypełnienia wszystkich pól deklaracji INTRASTAT dla rodzaju obrotu, w którym 

nastąpiło przekroczenie.  

Podmioty, których wartość obrotów zawiera się pomiędzy progiem 

podstawowym a szczegółowym zwolnione są z wypełniania następujących pól na 

deklaracji INTRASTAT: 

• 7 - Łączna wartość statystyczna w PLN 

• 12 - Kod warunków dostawy 

• 15 - Kod rodzaju transportu 

• 20 - Wartość statystyczna w PLN  

Podmioty zawierające się w tym przedziale progowym powinny przy tym 

pamiętać, by wypełniając deklarację INTRASTAT pozostawić wymienione pola puste. 

Jednakże jeżeli w deklaracji INTRASTAT znajduje się pozycja towarowa, której 

przedmiotem jest towar przywożony lub wywożony w celu uszlachetniania lub po 

uszlachetnianiu, osoba zobowiązana wypełnia pole nr 20 - "Wartość statystyczna w 

PLN" dla tej pozycji towarowej oraz pole nr 7 - "Łączna wartość statystyczna w PLN". 

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany przekroczy próg statystyczny w 

trakcie danego roku sprawozdawczego, to wówczas dokonuje zgłoszeń INTRASTAT, 

poczynając od zgłoszenia za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych 
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przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla 

odpowiedniego progu statystycznego. Przykład:  

Firma A przekroczyła próg podstawowy dla przywozu w kwietniu 2006 r. odnotowując 

przywóz za okres styczeń – kwiecień 2006 o wartości 510 000 PLN. Firma A 

zobowiązana będzie zatem do dokonania zgłoszenia obrotów w przywozie 

obejmujących miesiąc sprawozdawczy kwiecień oraz za każdy kolejny miesiąc 2006 r. 

Co więcej, zakładając że w roku 2007 nie zostanie podwyższony próg podstawowy, to 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, firma A będzie objęta obowiązkiem 

sprawozdawczym przez cały kolejny rok sprawozdawczy 2007 nawet przy braku 

dalszych obrotów.  

 

W związku z przykładem opisanym powyżej pojawia się pytanie, jak powinna 

postąpić firma objęta w danym roku obowiązkiem sprawozdawczym, która w danym 

miesiącu sprawozdawczym nie zrealizowała żadnych obrotów w ramach systemu 

INTRASTAT. W takim przypadku osoba zobowiązana powinna przekazać służbom 

celnym tzw. zgłoszenie zerowe. W tego rodzaju deklaracji wypełniane są pola 

identyfikacyjne (pola od 1 do 4, 21 a także 5 w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje 

przedstawiciel osoby zobowiązanej). W polu 6 - łączna wartość fakturowa), 8 - łączna 

liczba pozycji i 7 - łączna wartość statystyczna (o ile podmiot jest zobowiązany do 

wypełniania tego pola) należy wpisać cyfrę 0 i pozostałe pola zostawić puste.  

Aktualne wartości progów statystycznych na dany rok sprawozdawczy dostępne 

są zawsze na witrynach internetowych GUS (www.stat.gov.pl) i Ministerstwa 

Finansów (www.mf.gov.pl) 

Obowiązek monitorowania wartości swoich wewnątrzwspólnotowych obrotów 

towarowych i określenia charakteru obowiązku sprawozdawczego spoczywa 

na potencjalnych sprawozdawcach. Jak sprawdzić, czy podlegamy obowiązkowi 

sprawozdawczemu i jaki jest jego charakter? W jaki sposób przyrównać swoje obroty 

do wartości progów? Przy tej kalkulacji należy zsumować transakcje 

wewnątrzwspólnotowych nabyć (lub odpowiednio wewnątrzwspólnotowych 

dostaw) w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). Innymi słowy 
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należy wziąć pod uwagę wartości transakcji, które stanowią podstawę opodatkowania 

przy naliczaniu podatku VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw (bez 

wartości samego podatku VAT). Jeśli w podstawie opodatkowania zawarty jest 

podatek akcyzowy, nie należy go brać pod uwagę przy kalkulacji. W przypadku 

transakcji, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT od 

wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw podmiot musi oszacować aktualną wartość 

danych towarów, która byłaby ustalona, gdyby dany towar był przedmiotem zwykłej 

transakcji kupna/sprzedaży.  

2.6 Okres sprawozdawczy  

Z punktu widzenia statystyki handlu zagranicznego istotny jest fakt fizycznego 

przemieszczenia towaru przez granicę. Z tego względu okresem sprawozdawczym 

jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wewnątrzwspólnotowej 

wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów).  

W niektórych, szczególnych przypadkach4 konieczne jest doprecyzowanie 

definicji przedstawionej powyżej.  

Na przykład, gdy bierzemy pod uwagę obrót statkami i samolotami, wówczas 

okres sprawozdawczy należy zdefiniować jako miesiąc kalendarzowy, w którym 

nastąpiło przeniesienie prawa własności dla danego statku lub samolotu. 

Innym przykładem jest przesyłka  wieloetapowa, gdzie okresem 

sprawozdawczym, za który należy dokonać zgłoszenia całości takiej przesyłki, jest 

miesiąc kalendarzowy, w którym została wysłana lub odebrana ostatnia partia towaru.  

                                                 
4 Więcej przykładów znajduje się w rozdziale: Przykłady realizacji obowiązku sprawozdawczego w ramach 
systemu INTRASTAT w praktyce str. 48  
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3. Jak dokonywać zgłoszeń INTRASTAT? 

Informacje techniczne i organizacyjne 

3.1 Termin dokonywania zgłoszeń INTRASTAT 

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno być dokonane 

nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy 

zgłoszenie INTRASTAT. Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego na dokonanie 

zgłoszenia INTRASTAT przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za 

ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

W przypadku częściowych zgłoszeń INTRASTAT ostatnie zgłoszenie 

częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10 

dnia miesiąca następującego po okresie, którego dane zgłoszenie dotyczy. 

3.2 Gdzie należy składać deklaracje INTRASTAT? 

Deklarację INTRASTAT osoba zobowiązana powinna przekazywać do izby 

celnej właściwej miejscowo ze względu na jej siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Wyjątek od tej zasady dotyczy osoby zobowiązanej nieposiadającej siedziby albo 

miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana 

w Polsce jako podatnik VAT UE – osoba taka dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w 

Izbie Celnej w Warszawie. 

Lista odpowiednich komórek zajmujących się w poszczególnych izbach 

celnych sprawami dotyczącymi zgłoszeń INTRASTAT znajduje się w załączniku 2. 

3.3 Formy zgłoszenia INTRASTAT 

◊ Forma pisemna (papierowa) 

Zgłoszenia INTRASTAT można dokonać w formie pisemnej wypełniając 

odpowiedni formularz. Wzory formularzy są odrębne dla przywozu i wywozu 

(Załączniki 4 i 5). Stanowią one załączniki 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. (DZ.U. 

Nr 89, poz. 846 z późniejszymi zmianami). Można je również pobrać z witryny 
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internetowej GUS www.stat.gov.pl/intrastat// oraz Ministerstwa Finansów 

www.mofnet.gov.pl/sluzba_celna/. Formularze te służą także do dokonywania 

korekt zgłoszeń INTRASTAT. Zgłoszenie INTRASTAT w formie pisemnej 

może być przesłane pocztą albo złożone osobiście w odpowiedniej komórce 

administracji celnej.  

◊ Pomiot wypełniający deklarację w formie papierowej musi pamiętać o 

kilku zasadach: 

• Przy tej formie zgłoszenia należy zadbać o czytelność 

poszczególnych wpisów.  

• W polach z liniami pomocniczymi należy te linie przy 

wypełnianiu formularza uwzględnić, chyba, że wartość liczbowa, 

która ma zostać wpisana, nie mieści się w kratkach 

wyznaczonych prze te linie.  

• W przypadku pomyłki należy skreślić nieprawidłową wartość 

i wpisać nową. Taką poprawkę należy parafować. Nie można 

zapisów w deklaracji wycierać i zamalowywać. 

• Komputerowe wydruki formularzy powinny być wykonane na 

papierze o gramaturze co najmniej 70 g/m2 o formacie A4. 

• Jeden arkusz deklaracji INTRASTAT pozwala na wpisanie 

jedynie 4 pozycji towarowych. Jeżeli dany podmiot przekroczy tę 

liczbę, to musi posłużyć się dodatkowymi arkuszami, numerując 

kolejno poszczególne pozycje towarowe (w polu 10). Jednakże 

łączna liczba pozycji nie może przekroczyć 9999.  

• Zgłoszenie INTRASTAT musi zawierać dane identyfikacyjne 

(adres i elementy identyfikacyjne osoby zobowiązanej i 

przedstawiciela, o ile został on ustanowiony i nie jest 

pracownikiem osoby zobowiązanej). Jeżeli zgłoszenie 

INTRASTAT nie zawiera danych identyfikacyjnych i organ celny 

nie ma możliwości ich ustalenia na podstawie posiadanych 
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danych, wówczas takie zgłoszenie pozostawia się bez 

rozpoznania. 

• Pojedyncze transakcje przeprowadzone w tym samym okresie 

sprawozdawczym, identyczne, co do takich cech jak: kod towaru, 

kraj wysyłki i pochodzenia (dla przywozu) / kraj przeznaczenia 

(dla wywozu), warunki dostawy, rodzaj transakcji, rodzaj 

transportu (czyli każde z tych pól zawiera identyczny kod), należy 

zsumować do jednej pozycji deklaracji. 

• Kopie złożonych deklaracji należy przechowywać przez okres 

dwóch lat (dotyczy to również zgłoszeń elektronicznych), licząc 

od końca roku sprawozdawczego, którego dane zgłoszenie 

dotyczyło. 

Wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych pól deklaracji znajdują się 

w Rozdziale 4. 

◊ Forma elektroniczna – za pośrednictwem Systemu Obsługi Deklaracji 

CELINA (web, dyskietki, CD-ROM) 

• Forma elektroniczna jest preferowaną przez administrację celną 

formą dokonywania zgłoszeń INTRASTAT. Z takiego trybu 

można korzystać za pośrednictwem strony internetowej Polskiej 

Administracji Celnej: 

www.celina.krakow.uc.gov.pl/AppCel/index.jsp  

• Zgłoszenie w formie elektronicznej może polegać także na 

dostarczeniu do właściwej miejscowo izby celnej na nośniku 

informacji takim jak dyskietka lub CD_ROM pliku w formacie 

XML zawierającego wszystkie niezbędne informacje. 

Specyfikację XML dla INTRASTAT oraz aktualną, darmową 

wersję programu do tworzenia deklaracji INTRSTAT w formie 

elektronicznej w formacie XML można pobrać ze strony 

internetowej Ministerstwa Finansów i GUS. 
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• Podmiot, który chce skorzystać z elektronicznego trybu 

dokonywania zgłoszeń musi wcześniej uzgodnić to z dyrektorem 

izby celnej właściwej miejscowo, tzn. powinien złożyć wniosek o 

nadanie mu kodu identyfikacyjnego stanowiącego formę podpisu 

na deklaracji. Uzgadniania jest także forma zgłoszenia i wszelkie 

formy zabezpieczeń z nim związane. Szczegółową instrukcję 

postępowania i wzór wniosku o nadanie kodu identyfikacyjnego 

można znaleźć na stronach internetowych GUS 

(www.stat.gov.pl/intrastat/deklaracje/instr_nadanie_kodu.pdf) i 

Ministerstwa Finansów 

(www.mofnet.gov.pl/_files_/sluzba_celna/intrastat/instr_nadanie_

kodu.pdf)   

• Zgłoszenie elektroniczne można uznać za przyjęte po 

potwierdzeniu tego faktu przez administrację celną.  

3.4 Dokonywanie zgłoszeń przez przedstawiciela osoby zobowiązanej 

Podmiot zobowiązany do dostarczania danych może wypełnić ten obowiązek 

osobiście lub przez przedstawiciela. Przedstawiciel osoby zobowiązanej, który będzie 

w jej imieniu dokonywał zgłoszeń INTRASTAT, musi zostać do tej czynności 

upoważniony w formie pisemnej. Przedstawicielem osoby zobowiązanej może zostać 

wyłącznie: pracownik podmiotu zobowiązanego lub jego prokurent, agent celny lub 

osoba, w imieniu której czynności przed organem celnym dokonuje upoważniony 

pracownik wpisany na listę agentów celnych, adwokat, radca prawny lub doradca 

podatkowy.  

Przy wyborze tego trybu dokonywania zgłoszeń należy jednak pamiętać, 

że odpowiedzialność za kompletność i poprawność składanych deklaracji 

INTRASTAT spoczywa nadal na  osobie zobowiązanej. 

Osoba zobowiązana ma prawo upoważnić więcej niż jednego przedstawiciela 

do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.  

3.5 Zasady dokonywania korekt zgłoszeń INTRASTAT 
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Zdarza się, że informacje przekazane przez osobę zobowiązaną są błędne. Takie 

błędy osoba zobowiązana może zauważyć sama lub mogą być wykryte przez organ 

celny lub statystyczny. Jeśli okaże się to konieczne, należy dokonać korekty 

zgłoszenia INTRASTAT. 

Nie każdy błąd powoduje konieczność dokonania zgłoszenia korygującego. 

Korekty nie dokonuje się w następujących przypadkach: 

• błąd dotyczy pól 1-9 lub 21 lub 

• wartość podana pierwotnie w polu 19 „wartość fakturowa” lub 20 

„wartość statystyczna” zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż 

o równowartość 1000 EURO lub  

• dane podane pierwotnie w polu 17 „masa netto” lub 18 „ilość 

w uzupełniającej jednostce miary” zmieniłyby się w wyniku korekty 

nie więcej niż o 5% lub 

• dane, które miałyby podlegać korekcie w polach od 10 do 18, dotyczą 

towaru, dla którego w polach 19 lub 20 podano wartość równą lub niższą 

od równowartości 1000 EURO. 

Ponadto korekty nie dokonuje się, gdy minęły dwa lata, licząc od końca roku 

sprawozdawczego, w którym popełniono błąd. 

W pozostałych przypadkach, gdy administracja celna stwierdzi, że zgłoszenie 

nie odpowiada stawianym wymogom bądź uzna, że dane zawarte w zgłoszeniu są 

błędne lub niekompletne, należy dokonać korekty. Może ona polegać na zamianie 

całego zgłoszenia (co powoduje zastąpienie całości poprzedniej wersji, zmianie 

poszczególnych danych w pozycji lub całej pozycji w zgłoszeniu, dodaniu nowych 

pozycji do zgłoszenia lub anulowaniu pozycji zawartych w pierwotnym zgłoszeniu.   

◊ Zamiana zgłoszenia 

Deklarację INTRASTAT zostaje wypełniona w taki sam sposób jak zwykłe 

zgłoszenie. 

◊ Zmiana poszczególnych danych w pozycji lub całej pozycji 
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Wypełniane są pola od 1 do 4 (pola identyfikacyjne), 5 (o ile zgłoszenia 

dokonuje przedstawiciel) oraz pola od 9 do 21. W tym przypadku pole 6 - 

łączna wartość fakturowa w PLN, pole 7 - łączna wartość statystyczna w PLN 

oraz pole 8 - łączna liczba pozycji, pozostawiamy puste. W polu nr 9 – „numer 

pozycji” należy wpisać numer pozycji korygowanej 

◊ Dodanie nowych pozycji 

Wypełniane są pola od 1 do 4 (pola identyfikacyjne), 5 (o ile zgłoszenia 

dokonuje przedstawiciel) oraz pola od 9 do 21. W polu 9 - „numer pozycji” 

wpisujemy numer pozycji kolejny w stosunku do tego, na którym zakończyła 

się deklaracja pierwotna. 

◊ Anulowanie pozycji 

W tym przypadku wypełniamy pola identyfikacyjne (od 1 do 4, 5 – jeśli to 

konieczne, i 21). W polu 9 wpisuje się numery anulowanych pozycji a pola od 

10 do 20 pozostają niewypełnione. 

Korekty dokonujemy na odpowiednich formularzach deklaracji INTRASTAT 

lub elektroniczne, za pośrednictwem Systemu CELINA (o ile podmiot spełnia 

wszystkie warunki konieczne do dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej) 

3.6 System kar i upomnień 

Jeżeli organ administracji celnej wykryje błędy lub inne nieprawidłowości 

w zgłoszeniu INTRASTAT, może wezwać podmiot zobowiązany do złożenia 

wyjaśnień lub skorygowania zgłoszenia. Wezwania można dokonać telefonicznie, 

faxem, lub w każdy inny dostępny sposób kontaktując się ze sprawozdawcą. 

Sprawozdawca jest jednocześnie informowany, które elementy zgłoszenia i z jakich 

powodów wzbudziły wątpliwości pracownika administracji celnej, jednocześnie 

wyznaczany jest przez administrację celną termin dokonania korekty. Administracja 

celna ma prawo do odstąpienia od wezwania, jeśli uzna, że nakłady, jakie trzeba 

ponieść dla osiągnięcia zamierzonej korekty są niewspółmiernie wysokie w stosunku 

do korzyści płynących z jej dokonania. Wyjaśnienia powinny być udzielone przez 

zobowiązanego na piśmie. Jednakże administracja może uznać wyjaśnienia 
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telefoniczne (lub innego sposobu kontaktu np: e-mail) za wystarczające. W tym 

przypadku dokonywane są odpowiednie adnotacje dotyczące ustaleń z podmiotem 

w Podsystemie INTRASTAT. 

Administracja celna reaguje również w sytuacjach, gdy osoba zobowiązana nie 

dokonała zgłoszenia INTRASTAT w terminie lub nie wywiązała się z terminu 

dokonania korekty. Podmiot otrzymuje w tej sytuacji pisemne upomnienie 

i zobowiązany jest do wypełnienia zaległego obowiązku sprawozdawczego w terminie 

7 dni od dnia otrzymania upomnienia. W przypadku prawidłowego doręczenia 

pierwszego upomnienia i braku reakcji ze strony osoby zobowiązanej, wysyłane jest 

do niej drugie upomnienie z terminem 7 dniowym od jego doręczenia na złożenie 

zaległej deklaracji. Jeśli i to upomnienie nie poskutkuje, organ celny wysyła ostatnie, 

trzecie pismo upominawcze.  

Na osobę zobowiązaną, która, pomimo trzykrotnego upomnienia, nie dokona 

zgłoszenia INTRASTAT lub wymaganej korekty zgłoszenia, administracja celna może 

nałożyć karę pieniężną w wysokości 3 000 PLN za każdy okres sprawozdawczy 

w odniesieniu do każdego rodzaju obrotu. Należność z tytułu wyżej wymienionej kary 

należy uiścić w terminie 10 dni od daty doręczenia decyzji o jej nałożeniu przez organ 

celny. 

3.7 Pomoc dla podmiotów zobowiązanych do wypełniania deklaracji 

INTRASTAT – ogólnopolski Help Desk.  

Jakość danych w systemie INTRASTAT zależy w największej mierze od 

podmiotów zobowiązanych. W celu zapewnienia im fachowej pomocy przy 

wypełnianiu deklaracji INTRASTAT, co ważne jest zwłaszcza w przypadku 

skomplikowanych transakcji, uruchomiono ogólnopolski Help Desk, do którego 

można zwracać się ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami związanymi z systemem 

INTRASTAT.  

Help Desk prowadzony jest przez Wydział INTRASTAT Izby Celnej 

w Katowicach. Do jego zadań należy udzielanie pomocy w zakresie informatycznych 

i merytorycznych spraw związanych z obowiązkiem dokonywania zgłoszeń 

INTRASTAT 
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Ogólnopolski Help Desk INTRASTAT 

Izba Celna w Katowicach - Wydział INTRASTAT; 

ul. Bielska 47a; 43-400 Cieszyn; z dopiskiem "Help Desk" 

Telefony: (0-33) 85-76-200; 85-76-300; fax 85-76-210 

e-mail: helpdesk.intrastat@kat.mofnet.gov.pl 
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4. Wypełnianie poszczególnych pół formularza 

deklaracji INTRASTAT – Przywóz i deklaracji 

INTRASTAT – Wywóz  

4.1 Pole 1 – okres sprawozdawczy 

 

  

Oznaczenie okresu sprawozdawczego oraz numeracja zgłoszeń i ich wersji 

przebiega niezależnie dla każdego rodzaju obrotu. Pole 1 składa się z czterech części: 

◊ Miesiąc sprawozdawszy 

W to miejsce należy wpisać dwucyfrowe oznaczenie miesiąca 

sprawozdawczego, którego dotyczy dana deklaracja (np. dla stycznia 01, dla 

czerwca 06, dla listopada 11) 

◊ Rok sprawozdawczy 

Należy wpisać dwucyfrowe oznaczenie roku sprawozdawczego, którego 

dotyczy wypełniana deklaracja (np. rok 2006 – 06, rok 2007 – 07) 

◊ Numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym 

W tym miejscu podajemy numer zgłoszenia INTRASTAT. Taki numer nie 

może się potworzyć w danym rodzaju obrotu. W tym podpolu liczb nie należy 

poprzedzać zerami. Jeżeli podmiot dokona jednego zgłoszenia za dany miesiąc 

sprawozdawczy, to w tym podpolu znajdzie się jedynie cyfra 1, natomiast jeżeli 

podmiot dokona na przykład trzech zgłoszeń częściowych za dany okres, to 

każde z tych częściowych zgłoszeń będzie numerowane kolejno jako 1, 2 i 3. 

 

1. Okres sprawozdawczy 
   Miesiąc Nr zgłoszenia w okresie spr. 
 

  
  

   
 

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 
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◊ Numer wersji zgłoszenia  

W tym podpolu podajemy numer wersji danego zgłoszenia. Jeśli jest to 

zgłoszenie pierwotne, w tym miejscu wstawiamy cyfrę 1, każdy kolejny 

dokument odnoszący się do tej pierwotnie zgłoszonej deklaracji (np. korekta) 

powinien być oznaczony kolejnymi numerami. W tym podpolu liczb nie należy 

poprzedzać zerami. 

◊ PRZYKŁAD: 

Podmiot złożył w przywozie za maj 2006 r. 4 deklaracje częściowe, do drugiej i trzeciej 

deklaracji częściowej złożył korekty. W korekcie trzeciej deklaracji częściowej wykryto 

błąd i konieczne było zgłoszenie kolejnej. Numeracja poszczególnych dokumentów 

wygląda następująco”  

pierwsza deklaracja częściowa 

 

 

 

 

druga deklaracja częściowa 

 

 

 

 

trzecia deklaracja częściowa 

 

 

 

 

czwarta deklaracja częściowa 

 

 

 

 

 

 

1. Okres sprawozdawczy 
   Miesiąc Nr zgłoszenia w okresie spr. 
 0 5     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 
 0 6     1  

  

1. Okres sprawozdawczy 
   Miesiąc Nr zgłoszenia w okresie spr. 
 0 5     2  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 
 0 6     1  

  

1. Okres sprawozdawczy 
   Miesiąc Nr zgłoszenia w okresie spr. 
 0 5     3  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 
 0 6     1  

  

1. Okres sprawozdawczy 
   Miesiąc Nr zgłoszenia w okresie spr. 
 0 5     4  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 
 0 6     1  
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pierwsza korekta drugiej deklaracji częściowej 

 

 

 

 

pierwsza korekta trzeciej deklaracji częściowej 

 

 

 

 

druga korekta trzeciej deklaracji częściowej 

 

 

 

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany wywiązuje się z obowiązku 

sprawozdawczego poprzez więcej niż jednego przedstawiciela, może wystąpić 

problem z ciągłością i dublowaniem numeracji w podpolu „numer zgłoszenia”. Aby 

uniknąć zdublowania numeru w tym podpolu w deklaracjach złożonych za jeden okres 

sprawozdawczy przez różnych przedstawicieli można przydzielić każdemu 

z przedstawicieli konkretny zakres numerów, z którego będzie  korzystał w tym polu 

(np. przedstawiciel A korzysta z numerów od 1 do 50 natomiast przedstawiciel B od 

51 do 100). Kolejność numeracji nie jest z punktu widzenia systemu CELINA 

kluczowa, natomiast ważne jest, by nie następowało dublowanie numerów w tym 

podpolu.  

4.2 Pole 2 – rodzaj deklaracji 

W tym polu oznaczamy znakiem X umieszczonym w odpowiednim podpolu, 

czy dany formularz służy do dokonania zgłoszenia INTRASTAT, korekty polegającej 

na zamianie zgłoszenia, czy też korekty dotyczącej konkretnych danych. Zamiana 

1. Okres sprawozdawczy 
   Miesiąc Nr zgłoszenia w okresie spr. 
 0 5     2  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 
 0 6     2  

  

1. Okres sprawozdawczy 
   Miesiąc Nr zgłoszenia w okresie spr. 
 0 5     3  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 
 0 6     2  

  

1. Okres sprawozdawczy 
   Miesiąc Nr zgłoszenia w okresie spr. 
 0 5     3  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 
 0 6     3  
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zgłoszenia jest równoznaczna z całkowitym zastąpieniem zgłoszenia pierwotnie 

złożonego (łącznie z jego korektami). 

 

◊ PRZYKŁAD: 

Podmiot stwierdził, że w wyniku błędów w jego systemie informatycznym zgłoszenie 

dokonane przez niego w danym miesiącu było całkowicie błędne. Postanowił zastąpić 

zgłoszenie pierwotne nowym. Nowe zgłoszenie będzie miało w polu 2 następujące 

oznaczenie: 

2. Rodzaj deklaracji  

Zgłoszenie INTRASTAT  

Zamiana zgłoszenia 
INTRASTAT X 

Korekta zgłoszenia 
INTRASTAT  

4.3 Pole 3 – kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja 

INTRASTAT 

W tym polu należy podać 6 – cyfrowy kod izby celnej, do której adresowana 

jest deklaracja, zgodnie z listą kodów zamieszczoną w Załączniku 3. Jest to kod izby 

celnej właściwej miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę osoby 

zobowiązanej.  

Osoby zobowiązane, które nie mają siedziby albo miejsca zamieszkania na 

terytorium Polski, a które są zarejestrowane w Polsce do celów podatku VAT UE, 

dokonuje zgłoszeń INTRASTAT do Izby Celnej w Warszawie. 

◊ PRZYKŁAD: 

Firma francuska została zarejestrowana jako podatnik podatku VAT UE w Polsce i 

otrzymała numer NIP-PL. Spółka ma swoją siedzibę i zarejestrowaną działalność 

gospodarczą we Francji. Firma ta dokonuje przywozów z krajów UE do Polski. 

Właściwą miejscowo izbą celną będzie dla niej Izba Celna w Warszawie, pole 3 

powinno być wypełnione w sposób następujący: 

 

 

 

3. Kod izby celnej, do 
której adresowana jest 
deklaracja INTRASTAT 

4 4 0 0 0 0 
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4.4 Pole 4 – odbiorca 

W tym polu powinno się znaleźć imię i nazwisko lub nazwa oraz pełny adres 

osoby zobowiązanej. Podaje się także 10 cyfrowy numer NIP i 14 cyfrowy numer 

REGON osoby zobowiązanej. Jeśli 

dany podmiot posiada REGON 9-

cyfrowy, wówczas pięć pozostałych 

pól uzupełnia się zerami (tak jak 

przedstawiono w przykładzie poniżej).  

 

 

 

 

W przypadku podmiotów zagranicznych, które nie mają zarejestrowanej 

działalności gospodarczej w Polsce, natomiast zarejestrowane są w Polce do celów 

podatkowych VAT UE, nie podaje się numeru REGON. 

Pole musi być wypełnione, nawet w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje 

przedstawiciel. 

4.5 Pole 5 – przedstawiciel 

Pole należy wypełnić, jeśli zgłoszenia lub jego korekty dokonuje przedstawiciel 

osoby zobowiązanej. Przedstawiciel wpisuje tu swoje nazwisko i imię (lub nazwę), 

adres oraz numery NIP i REGON (jeśli REGON jest 9 – cyfrowy, uzupełnia się go do 

14 cyfr zerami).  

W przypadku, gdy rolę przedstawiciela pełni pracownik osoby zobowiązanej, 

pole to nie jest wypełniane. 
                                                 
5 W celach szkoleniowych pole wypełniono przykładowymi, fikcyjnymi danymi. 

4. Odbiorca5 
INTRA Sp. z o.o. 
ul. Kwiatowa 10 
01-950 Warszawa 
  
NIP   P L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

  

 

REGON  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0
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4.6 Pole 6 – łączna wartość 

fakturowa 

W to pole należy wpisać łączną sumę w PLN wszystkich pozycji towarowych, 

jakie zawiera dane zgłoszenie (komplet wszystkich stron wypełnionego formularza). 

Jest to suma wszystkich pól 19 – „wartość fakturowa” danego zgłoszenia. Jeżeli 

zgłoszenie składa się z kilku stron, to pole wypełniane jest jedynie na pierwszej z nich 

na pozostałych należy je pozostawić puste.  

Jeśli dokonywanie jest tzw. zgłoszenie zerowe, to w tym polu należy wpisać 

cyfrę „0”. 

◊ Przykład: 

Zgłoszenie INTRASTAT dla wywozu firmy X składa się z 5 pozycji o wartościach 

fakturowych w polu 19: 500 tys., 500 tys., 400 tys., 350 tys. i 250 tys. PLN. Pole 6 

stanowi sumę wartości cząstkowych i powinno zostać wypełnione następująco: 
6. Łączna wartość fakturowa w PLN 

  2 0 0 0 0 0 0 
 

Na drugim arkuszu (zgłoszenie składa się z 5 pozycji) pole pozostaje niewypełnione. 

4.7 Pole 7 – łączna wartość statystyczna 

Pole to jest obligatoryjne dla podmiotów, których obroty w przywozie bądź 

w wywozie przekraczają próg szczegółowy. Należy w nim wpisać sumę wartości 

statystycznych wpisanych we wszystkich pozycjach zgłoszenia w polu 20.  

Jeżeli zgłoszenie składa się z kilku arkuszy, to pole wypełniane jest jedynie 

na pierwszej stronie zgłoszenia, na pozostałych należy je pozostawić puste.  

Jeśli dokonywanie jest tzw. zgłoszenie zerowe, to w tym polu należy wpisać 

cyfrę „0”. 

◊ PRZYKŁAD: 

5.  Przedstawiciel 
Tadeusz Nowak  
ul Konwaliowa 15 
01-950 Warszawa 
NIP   1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

    

 

REGON  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
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Zgłoszenie INTRASTAT dla wywozu firmy Y składa się z 6 pozycji o wartościach 

statystycznych w polu 20: 500 tys., 1500 tys., 1400 tys., 1300 tys. i 200 tys. PLN. Pole 7 

stanowi sumę wartości cząstkowych i powinno zostać wypełnione następująco: 

 
 7. Łączna wartość statystyczna w PLN 

  4 9 0 0 0 0 0 

4.8 Pole 8 – łączna liczba pozycji 

W tym polu należy wpisać łączną liczbę pozycji, która została zgłoszona w 

danej deklaracji. Maksymalna liczba pozycji, którą można zadeklarować za pomocą 

jednego zgłoszenia, wynosi 9999. Liczb nie poprzedzamy zerami. Pole wypełniamy 

jedynie na pierwszej stronie zgłoszenia (na pozostałych stronach pozostaje ono puste).  

W przypadku braku obrotów w zgłoszeniu zerowym należy w tym polu wpisać 

cyfrę „0”.  

Jeśli formularz służy do korekty polegającej na zmianie, dodaniu lub 

anulowaniu pozycji, pole zostawiamy niewypełnione.  

◊ PRZYKŁAD: 

Firma A dokonała za dany okres sprawozdawczy dwóch zgłoszeń częściowych 

w wywozie. Pierwsze zgłoszenie częściowe zawierało 9999 pozycji towarowych, drugie 

56 pozycji. Pole 8 powinno zostać wypełnione następująco: 
 8. Łączna liczba pozycji 
 9 9 9 9 

Pierwsza deklaracja częściowa 
8. Łączna liczba pozycji 
   5 6 

Druga deklaracja częściowa 

4.9 Pole 9 – numer pozycji 

Pole to wypełniamy kolejnymi numerami pozycji towarowych zawartych 

w zgłoszeniu (łączna liczba pozycji w jednym zgłoszeniu nie może przekroczyć 9999). 

Ostatni numer pozycji zawartej w zgłoszeniu musi być zgodny z liczbą podaną w polu 

8 – łączna liczba pozycji.  
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W przypadku korekty, w której zmieniamy dane w wybranych pozycjach, lub 

dodajemy bądź anulujemy poszczególne pozycje, w polu 9 wpisujemy tylko te numery 

pozycji, które podlegają korekcie. Należy przy tym pamiętać o zasadzie, że każdej 

dodanej w korekcie pozycji nadajemy kolejny numer, licząc od numeru pozycji, na 

którym zakończyła się deklaracja pierwotnie złożona.  

Na każdym arkuszu znajdują się cztery pola nr 9. Numery poszczególnych 

pozycji umieszczamy osobno (każdy w osobnym polu 9). Nie należy do tego pola 

wpisywać zakresu korygowanych pozycji.  

◊ Przykład: 

Firma X postanowiła dokonać korekty zgłoszenia w wywozie, polegającej na dodaniu 

dwóch pozycji. W pierwotnym zgłoszeniu firma zadeklarowała wywóz 9 pozycji 

towarowych. Dwa pola 9 w zgłoszeniu korygującym polegającym na dodaniu pozycji, 

będą wypełnione następująco: 

9. Nr pozycji 

  1 0 
Pierwsza dodana pozycja w korekcie 

9. Nr pozycji 

  1 1 
Druga dodana pozycja w korekcie  

4.10 Pole 10 – opis towaru 

W to pole należy wpisać zwyczajową nazwę handlową danego towaru. Ważne 

jest, by opis ten umożliwiał identyfikację towaru, czyli przypisanie mu 8-znakowego 

kodu Nomenklatury Scalonej.  

Jeżeli zwyczajowa nazwa handlowa nie pozwala na sklasyfikowanie towaru wg 

Nomenklatury Scalonej na poziomie 8 znaków, należy opis uzupełnić o informacje, 

które pozwolą przypisać do danego towaru odpowiedni kod (np. informacje dotyczące 

rodzaju materiału, sposobu obróbki, celu wykorzystania i innych, które służą jako 

kryteria klasyfikacji towaru wg Nomenklatury Scalonej) 

 

◊ PRZYKŁAD: 



 
INTRASTAT – PODRĘCZNIK DLA PODMIOTÓW 
 

 31

Firma sprowadziła w ramach przywozu nowy minibus z 12 miejscami dla pasażerów 

z silnikiem Diesla (tłokowy wewnętrznego spalania, o zapłonie samoczynnym) o 

pojemności skokowej 3000cm3. Towar sklasyfikowano prawidłowo pod kodem 8702 10 

11.  

Spójrzmy na interesujący nas fragment klasyfikacji Nomenklatury Scalonej: 

 

8702 

8702 10 

 

 

8702 10 11 

8702 10 19 

 

8702 10 91 

8702 10 91 

8702 90 

 

 

8702 90 11 

8702 90 19 

 

8702 90 31 

8702 90 39 

8702 90 90  

Pojazdy mechaniczne do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą 

- Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym 

(wysokoprężne i średnioprężne): 

-- O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 

--- Nowe 

--- Używane 

-- O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 

--- Nowe 

--- Używane 

- Pozostałe 

-- Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym 

--- O pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3 

---- Nowe 

---- Używane 

--- O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3 

---- Nowe 

---- Używane 

-- Wyposażone w silniki innego typu 

 

Opis towaru w postaci „minibus” byłby niewystarczający. Na podstawie opisów 

towarów w klasyfikacji można wywnioskować, że w opisie powinny się znaleźć 

następujące informacje: 

 

 

 

 

4.11 Pole 11 – kod kraju wysyłki (dla przywozu) / przeznaczenia (dla wywozu) 

◊ kod kraju wysyłki (dla przywozu) 

10. Opis towaru: 
 
Nowy minibus z 12 miejscami 
i silnikiem typu diesel o pojemności 
skokowej 3 000 cm3 
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Kraj wysyłki to kraj, z którego nastąpiło wysłanie towarów do Polski, bez 

jakichkolwiek transakcji handlowych ani innych operacji zmieniających status 

prawny towarów, w jakimkolwiek kraju pośrednim. Jeśli w trakcie transportu 

do Polski na terytorium pośredniego państwa członkowskiego towary podlegają 

transakcjom lub operacjom nie związanym bezpośrednio z transportem, to 

wtedy takie państwo pośrednie powinno być przyjęte jako kraj wysyłki.  

Pole należy wypełnić dwuliterowym kodem zgodnym z listą zamieszczoną 

w Załączniku 1. Jeżeli państwo członkowskie wysyłki nie jest znane, pole 

należy wypełnić kodem kraju zakupu towaru. Kraj, w którym dokonano 

zakupu towaru, to kraj, w którym sprzedający (partner umowy, na podstawie 

której realizowany jest przywóz towaru do Polski) ma swoją siedzibę. 

W przypadku towarów przeznaczonych dla operatorów obsługujących 

instalacje morskie i towarów niezbędnych do działania silników, maszyn i 

innego sprzętu funkcjonującego na tych instalacjach, istnieje możliwość 

zastosowania uproszczonego kodu towarowego „QV” 

◊ PRZYKŁAD: 

Towar zakupiony od francuskiego przedsiębiorcy przez polskiego przedsiębiorcę 

transportowany jest drogą lądową z Francji przez terytorium Niemiec. Na terytorium 

Niemiec towar jest przeładowywany z jednego środka transportu na kolejny, którym 

towar trafi już bezpośrednio do Polski. Przerwa w Niemczech związana była 

bezpośrednio z transportem, towar nie zmienił swojego statusu prawnego. Pole 11 

powinno zostać wypełnione następująco: 

 
11. Kod kraju wysyłki 
 F R  

 

◊ kod kraju przeznaczenia (dla wywozu) 

Kraj przeznaczenia - jest krajem, do którego następuje wywóz towarów 

z Polski i w którym nastąpi ostateczna konsumpcja, zużycie, obróbka lub 

przetworzenie wysłanego towaru.  
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Jeśli ostateczny kraj przeznaczenia towarów nie jest znany wysyłającemu, 

należy w to pole wpisać ostatni znany w momencie wywozu kraj członkowski, 

na którego terytorium towary zostały fizycznie wprowadzone.  

Wypełniając pole 11 należy posłużyć się listą kodów znajdującą się 

w Załączniku 1.  

W przypadku kodu kraju przeznaczenia istnieje możliwość zastosowania 

uproszonych kodów: 

Dla towarów przeznaczonych na zaopatrzenie statków wodnych i powietrznych 

dopuszcza się użycie kodu uproszczonego „QR”. 

Dla towarów przeznaczonych dla operatorów instalacji morskich oraz towarów 

niezbędnych to zapewnienia funkcjonowania takiej instalacji (niezbędnych 

dla funkcjonowania silników, maszyn i innego sprzętu działającego na 

instalacji) dopuszczalne jest użycie uproszczonego kodu „QV”. 

◊ PRZYKŁAD: 

Towary wyprodukowane w Polsce przez firmę X zakupione zostały przez kontrahenta 

z Austrii. Jednakże „po drodze” do Austrii, gdzie będą przedmiotem handlu 

detalicznego, zostaną poddane (na mocy kontraktu zawartego przez polskiego 

producenta z firmą czeską) na terytorium Czech procesowi uszlachetniania. Polski 

producent wypełni pole 11 następująco: 

 
11. Kod kraju przeznaczenia 
 C Z  

4.12 Pole 12 – kod warunków dostawy 

Pole to jest obowiązkowe do wypełnienia dla podmiotów, których obroty 

przekroczyły próg szczegółowy dla danego rodzaju obrotu. Wypełniamy je 

trzyliterowym kodem warunków dostaw zgodnym z INCOTEMRS 2000 (Załącznik 

7). Jeżeli warunki umowy handlowej nie odpowiadają warunkom sprecyzowanym 

w INCOTERMS 2000, należy wpisać kod, którego znaczenie jest najbardziej zbliżone 

do warunków rzeczywiście zawartej umowy handlowej. 
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Warunki dostaw INCOTERMS precyzują najważniejsze aspekty umowy 

handlowej, między innymi kwestie związane z kosztami i organizacją transportu 

i ubezpieczenia.  

Szczegółowe opisy poszczególnych warunków dostaw wg INCOTERMS 2000 

znajdują się w Załączniku 7 do niniejszego opracowania.  

Natomiast na schemacie znajdującym się na stronie 35 przedstawiony jest 

uproszczony algorytm pozwalający na łatwą identyfikację zawartych w umowie 

warunków dostaw według INCOTERMS 2000. 

 

◊ PRZYKŁAD: 

Polski producent zawarł transakcję z kontrahentem z Niemiec. Zgodnie z warunkami 

umowy producent udostępni towar kupującemu na rampie swojego magazynu. 

Transport (łącznie z załadunkiem na samochód w siedzibie sprzedającego) organizuje 

kupujący. Ponosi on całkowite koszty transportu i ubezpieczenia.  

Opisane warunki umowy pasują do warunków EX WORKS (odbiór w oznaczonym 

miejscu w siedzibie producenta – kod EXW). Pole 12 powinno zostać wypełnione 

następująco: 

12.Kod warunków dostawy 

E X W  
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WARUNKI DOSTAW INCOTERMS 2000 
 

 

Sprzedawca przejmuje na siebie wszystkie koszty transportu i ryzyko do chwili dostarczenia towaru 

NIE TAK 

Wszystkie koszty związane z transportem ponosi kupujący 
Transport morski lub żegluga śródlądowa 

NIE 

NIE TAK 
EXW Sprzedawca odpowiada za transport na 

zasadniczej drodze przewozu 

Transport morski lub 
żegluga śródlądowa 

Transport morski lub 
żegluga śródlądowa 

FCA 

NIE NIE TAK 

TAK 

TAK 

Ryzyko przechodzi 
na nabywcę w 
chwili dostarczenia 
towaru na statek 

Sprzedawca jest 
zobowiązany do 
zawarcia  umowy 
ubezpieczenia 
towaru. 

Sprzedawca jest 
zobowiązany do 
zawarcia  umowy 
ubezpieczenia 
towaru. 

NIE NIE NIE TAK TAK TAK 

FAS FOB CIF CFR CIP CPT 

TAK NIE 

Towary stawiane są do 
dyspozycji kupującego na 
nabrzeżu w porcie 
przeznaczenia 

Towary są stawiane do 
dyspozycji kupującego na 
uzgodnionej granicy 

TAK NIE 

DEQ DES 

TAK NIE 

Kupujący 
opłaca cło 
importowe 

NIE TAK 

DDP DDU 

DAF 
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4.13 Pole 13. Kod rodzaju transakcji 

W polu 13 należy podać dwucyfrowy kod rodzaju transakcji zgodnie 

z Załącznikiem 8.  

◊ PRZYKŁAD (centrum dystrybucyjne):  

Towary wysyłane są z Polski do centrum dystrybucyjnego polskiego producenta 

w Niemczech (zarejestrowanego w Niemczech do celów podatku VAT) z zamiarem ich 

sprzedaży na terytorium Niemiec różnym kontrahentom z tego kraju członkowskiego. 

Ponieważ ta transakcja dotyczy zamierzonego przeniesienia prawa własności na mocy 

transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy Polską a Niemcami, zarówno polski producent 

w polskim systemie INTRASTAT, jak i centrum dystrybucyjne w niemieckim systemie 

INTRASTAT, powinni zarejestrować ten przepływ towaru pod kodem rodzaju 

transakcji 11. Pole 13 w zgłoszeniu wywozowym polskiego producenta będzie 

wyglądać następująco: 
13. Kod rodzaju transakcji 

1 1   
 

Załóżmy jednak, że centrum dystrybucyjne w Niemczech nie zaopatruje klientów 

niemieckich, tylko towar przeznaczony jest do sprzedaży dla kontrahentów z Francji. 

Wtedy przywóz do Niemiec powinien być zgłoszony pod kodem rodzaju transakcji 90 

(Inne), gdyż partnerem transakcji kupna/sprzedaży dla polskiego producenta, który 

wysłał towar do centrum dystrybucyjnego, nie będzie żaden podmiot niemiecki. 

 

◊ PRZYKŁAD (leasing operacyjny przekraczający 24 miesiące) 

W ramach kontraktu leasingu operacyjnego polskie przedsiębiorstwo sprowadza 

z Czech maszynę specjalistyczną do wykorzystania we własnej produkcji. Kontrakt 

zawarto pierwotnie na okres 24 miesięcy. Po tym okresie przedsiębiorstwo zdecydowało 

się jednak przedłużyć umowę z czeskim partnerem na kolejne 12 miesięcy 

(przekroczono okres 24 miesięcy i transakcja musi być zgłoszona do systemu 

INTRASTAT). W zgłoszeniu przywozowym strony polskiej pole 13 będzie wypełnione 

następująco.  
13. Kod rodzaju transakcji 

9 0   
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4.14 Pole 14 – kod towaru 

To pole należy wypełnić 8-cyfrowym kodem towaru (zgodnym z podanym w 

polu 10 opisem towaru) zgodnie z Nomenklaturą Scaloną. Z dniem 1 stycznia 2006 r. 

weszło w życie rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1549/2006 z dnia 17 października 

2006 r., zmieniające załącznik Nr I do Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 

w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy 

Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  Nr L 301 z dnia 31 października 2006 

r.). Przy wypełnianiu deklaracji należy pamiętać, by korzystać z wersji Nomenklatury 

Scalonej obowiązującej dla danego okresu sprawozdawczego, za który dokonywane 

jest zgłoszenie.  

Aktualna wersja Nomenklatury Scalonej jest zawsze możliwa do pobrania 

w formacie PDF ze strony internetowej GUS. Warto również sięgnąć do: 

- serwera Eurostatu RAMON (Eurostat’s Classification Server), na którym można 

znaleźć wiele klasyfikacji łącznie z ich wszystkimi rewizjami: 

 http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon 

- serwera „Systemu ISZTAR – Informacja Taryfowa”, które jest źródłem kodów 

Nomenklatury Scalonej gdzie dla potrzeb systemu INTRASTAT należy stosować 

jedynie 8 pierwszych cyfr z kodu zawartego w systemie ISZTAR: 

http://isztar.mf.gov.pl 

 Przed przystąpieniem do sklasyfikowania towaru warto zapoznać się 

z „Ogólnymi regułami” stanowiącymi Sekcję I „Przepisów Wstępnych” dotyczących 

Nomenklatury Scalonej. Warto także przestudiować „Uwagi” umieszczone przed 

każdym Działem Nomenklatury Scalonej 

. Znajomość ogólnych zasad ułatwi późniejsze sklasyfikowanie towaru, 

zwłaszcza w przypadku towarów złożonych z wielu elementów lub materiałów. 

Klasyfikując taki złożony towar warto się najpierw zastanowić, jakie potrzeby 

konsumentów on zaspokaja i który z jego elementów nadaje mu właściwy charakter i 

jest najbardziej znaczący pod względem ilości, wagi bądź wartości. W przypadku, gdy 
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nie jest możliwe ocenienie wyżej wymienionych cech, co może mieć miejsce 

zwłaszcza w przypadku zestawów towarów pakowanych razem np. do celów 

promocyjnych w sprzedaży detalicznej, obowiązuje zasada kodowania danego zestawu 

pod kodem tego elementu, który jest ostatni w klasyfikacji w porządku numerycznym.  

◊ PRZYKŁAD: 

Przedsiębiorstwo polskie dokonało wywozu zestawów przypraw z szklanych słoiczkach 

ułożonych na drewnianej, ozdobnej półce kuchennej. Ciężko w tym przypadku 

oszacować, który z elementów ma największe znaczenie (przyprawy, szklane słoiki 

(można je przecież potem ponownie napełnić przyprawami, czy ozdobna półka). Każdy 

z konsumentów dokona zakupu tego towaru z innego powodu. Znajdzie tu zastosowanie 

zasada przyporządkowania ostatniego kodu w kolejności numeryczne. Przyprawy 

znajdują się w Dziale 09, pojemniki szklane w dziale 70 natomiast w Dziale 94 

sklasyfikowane są drewniane meble stosowane w kuchni. Zatem prawidłowym kodem 

będzie kod z Działu 94: 9403 40 09 – Meble drewniane w rodzaju stosowanych w 

kuchni, pozostałe. Pole 14 powinno zostać wypełnione w następujący sposób: 
14. Kod towaru 

9 4 0 3 4 0 9 0 

 

W przypadku pola 14 możliwe jest zastosowanie pewnych uproszczeń6. 

4.15 Pole 15 – kod rodzaju transportu 

Pole to wypełnia podmiot w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT, 

którego suma wartości dokonywanych przywozów/wywozów przekroczyła wartość 

ustaloną dla statystycznego progu specyficznego w przywozie/wywozie.  

Należy pamiętać, że chodzi tu o tzw. aktywny rodzaj środka transportu, czyli 

taki, za pomocą którego towar opuścił (w wywozie) bądź został wprowadzony 

(w przywozie) na terytorium statystyczne Polski.  

Jeśli do transportu towaru używany jest tzw. transport kombinowany, to 

aktywnym środkiem transportu jest ten, który porusza cały zestaw. (np.: ciężarówka na 

                                                 
6 Patrz Rozdział 5  
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statku morskim” – aktywnym środkiem transportu jest statek, w przypadku „ciągnika z 

naczepą” aktywnym środkiem jest ciągnik). 

Wykaz jednocyfrowych kodów rodzajów transportu znajduje się w Załączniku 

9.  

 

 

◊ PRZYKŁAD 

Polska firma sprowadziła towar z Chin. Towar przypłynął do portu w Hamburgu, gdzie 

został oclony, załadowany na ciężarówki i następnie przewieziony drogą lądową do 

Polski. Prawidłowym kodem będzie kod 3 – transport drogowy. Polska firma zgłosi ten 

towar w polu 15 następująco: 
 15. Kod rodzaju transportu 
 3  

4.16 Pole 16 – kod kraju pochodzenia (tylko dla przywozu) 

To pole dotyczy tylko przywozu. Pole to należy wypełnić zgodnie 

z dwuliterowymi kodami zawartymi w Załączniku 10 do niniejszego opracowania.  

Kraj pochodzenia – to kraj, w którym towar został całkowicie wyprodukowany 

lub uzyskany. Towar, w produkcję którego zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, 

jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, 

ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało 

wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w 

przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. W przypadku mieszanek towarów, 

np. kawy, krajem pochodzenia jest to państwo, którego udział jest jak największy. 

 Jeśli podmiot zobowiązany nie zna kraju pochodzenia sprowadzonego 

towaru, w polu tym należy wpisać kraj członkowski wysyłki.  

◊ PRZYKŁAD:  

Polski przedsiębiorca sprowadza odzież całkowicie wyprodukowaną w Chinach. Towar 

ten kupowany jest od chińskiego producenta a następnie podlega ocleniu poprzez 

przedstawiciela polskiego przedsiębiorcy w Niemczech w porcie w Hamburgu (towar 

uzyskuje tam status towaru wspólnotowego). Firma polska zobowiązana jest do złożenia 
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deklaracji INTRASTAT w przywozie, gdzie krajem wysyłki będą Niemcy, natomiast 

krajem pochodzenia danego towaru będą Chiny. Pole 16 będzie wypełnione 

następująco: 
16. Kod kraju pochodzenia 
 C N  

 

 

 

4.17 Pole 17 – masa netto (w kilogramach) 

Pole to jest obowiązkowe dla wszystkich pozycji towarowych Masę wpisujemy 

w pełnych kilogramach, zaokrąglając wartości zgodnie z zasadami matematycznymi 

(jeśli np. masa danej pozycji towarowej nie przekracza 0,5 kg, w polu 17 należy 

wpisać 0). Jeżeli pole nie jest w przypadku danej pozycji wymagane, należy je 

pozostawić niewypełnione.  

W polu wpisujemy masę netto towaru, czyli bez opakowania (chyba, 

że opakowanie stanowi integralną część towaru, bez którego dany towar nie może 

funkcjonować) 

◊ PRZYKŁAD:  

Polski producent dokonał wywozu towaru na 10 paletach (na każdej palecie znajdował 

się ten sam towar, sklasyfikowany pod jednym kodem Nomenklatury Scalonej). Waga 

drewnianej palety wynosiła ok. 20 kg, Na 9 paletach wywieziono po 1200 kg towaru na 

każdej palecie, natomiast dziesiąta paleta załadowana była towarem o masie 200,4 kg. 

Pole 17 dla tej pozycji towarowej powinno zostać wypełnione następująco: 
17. Masa netto (w kg) 

  1 1 0 0 0  

 

Przy obliczaniu wartości pola masa opakowania (palet) nie była brana pod uwagę.  

4.18 Pole 18 – ilość wyrażona w uzupełniającej jednostce miary 
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Pole to wypełniamy jedynie w przypadku tych pozycji towarowych, dla których 

Nomenklatura Scalona przewiduje uzupełniającą jednostkę miary (np. sztuki, metry 

sześcienne, metry kwadratowe itp). Jeśli taka jednostka nie jest przewidziana, pole 

pozostawiamy niewypełnione.  

Wartości w tym polu należy podawać w liczbach całkowitych, zaokrąglając 

zgodnie z zasadami matematycznymi. Jeżeli ilość w uzupełniającej jednostce miary 

jest mniejsza od 0,5 (np. 0,4 m3), to pole 18 wypełniamy cyfrą „0”.   

 

 

◊ PRZYKŁAD: 

Polski importer sprzętu sportowego sprowadził z Norwegii 50 par snowbordowych 

butów narciarskich. (kod Nomenklatury Scalonej 64031200). Odszukujemy kod 

w aktualnej Nomenklaturze Scalonej. 

Kod  Wyszczególnienie 
Stawka Celna 
konwencyjna 

(%) 

Uzupełniająca 
jednostka miary 

1 2 3 4 

6403 
 
 
 
6403 12 00 
 
6403 19 00 

Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, 
tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry 
wtórnej ze skóry wyprawionej 
- obuwie sportowe: 
-- Buty narciarskie, buty do biegów narciarskie oraz 
buty snowbordowe 
--  Pozostałe 

 
 
 
 

g 
 

g 

 
 
 
 

para 
 

para 

  

Nomenklatura Scalona przewiduje dla tego towaru jednostkę uzupełniającą, należy 

wpisać ilość par sprowadzonego obuwia: 
18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

     5 0  

4.19 Pole 19 – wartość fakturowa w PLN 

Należy wpisać wartość fakturową netto wszystkich transakcji objętych jedną 

pozycją (tj. bez uwzględniania podatku VAT i podatku akcyzowego). 
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Jeżeli wartość przywożonych towarów nie jest fakturowana, należy podać 

wartość towarów, która byłaby zafakturowana gdyby towary podlegały dowolnej 

transakcji kupna- sprzedaży. 

Wartość fakturową podaje się w pełnych złotych polskich. Zaokrąglenie do 

pełnych złotych następuje w ten sposób, ze końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a 

końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych. 

Jeżeli wartość na fakturze podana jest w innej walucie, kwotę faktury należy 

przeliczyć na walutę polską. Przeliczenie powinno nastąpić na podstawie kursu waluty 

ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług, a w 

przypadku ich braki, według zasad określonych dla celów celnych. 

PRZYKŁAD: 

Firma X dokonała zakupu towarów w Niemczech. Firma Niemiecka wystawiła fakturę, 

na której uwzględniła również koszty palet i transportu. Faktura opiewała łącznie (po 

przeliczeniu z EUR) na 50 000 PLN. Koszty palet i transportu nie były wyszczególnione 

jako odrębne pozycje. Pole 19 w deklaracji przywozu będzie wypełnione przez Firmę X 

następująco: 
19. Wartość fakturowa w PLN 

  5 0 0 0 0  

 

W przypadku, gdy towary zostały otrzymane bezpłatnie lub nie została do nich 

wystawiona faktura handlowa, należy wpisać wartość, która figurowałaby na 

fakturze, gdyby towary były przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży.  

Jeśli dokonujemy zwrotu uprzednio sprowadzonego towaru, to w polu 19 

w zgłoszeniu wywozu należy wpisać identyczną wartość, która była podana uprzednio 

w zgłoszeniu przywozu do Polski.  

W przypadku transakcji leasingu finansowego nie należy deklarować 

kolejnych rat leasingowych w odrębnych miesiącach sprawozdawczych. Taką 

transakcję zgłaszamy jednorazowo podając w polu 19 jej cała wartość.  

Jeśli obiektem transakcji jest sprzęt komputerowy, dostarczony łącznie 

z oprogramowaniem i licencjami do niego, podajemy wartość z uwzględnieniem 
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wartości oprogramowania i licencji. Jeśli przedmiotem transakcji jest 

oprogramowanie produkowane masowo, dostarczone łącznie z podręcznikami 

i licencjami, podajemy całościową wartość towaru (licencja, nośniki danych, 

podręczniki) 

W przypadku transakcji uszlachetniania: 

• Jeśli towary są wywożone lub przywożone w celu uszlachetniania, należy podać 

wartość powierzonego surowca 

• Jeśli towary są wywożone lub przywożone po operacji uszlachetnienia (usługa 

została wykonana i pojawiła się wartość dodana), należy zgłosić wartość 

powierzonego surowca łącznie z wartością wykonanej usługi uszlachetniania.  

 

 

◊ PRZYKŁAD: 

Firma niemiecka wysyła do firmy polskiej bawełniane T-shirty w celu wykonania na 

nich nadruku (logo niemieckiej firmy). Wartość powierzonego surowca (T-shirtów) 

wynosi 30 tys PLN. Firma polska za wykonanie nadruku wystawiła fakturę na 3 tys 

PLN. Opisana transakcja jest transakcją uszlachetniania. Polska firma jest zobowiązana 

do zgłoszenia przywozu powierzonego materiału oraz wywozu T-shirtów z wykonanym 

nadrukiem (po uszlachetnianiu); (o ile jest osobą zobowiązaną, tj. przekroczyła próg 

podstawowy) 

Pole 19 będzie wypełnione następująco: 

• w przywozie:  

• w wywozie:  

 

4.20 Pole 20 – wartość statystyczna w PLN 

Pole jest obligatoryjne dla pomiotów, które przekroczyły próg szczegółowy (dla 

tego rodzaju obrotu, dla którego próg szczegółowy został przekroczony) oraz, 

19. Wartość fakturowa w PLN 
  3 0 0 0 0  

19. Wartość fakturowa w PLN 
  3 3 0 0 0  
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niezależnie od przekroczenia progu szczegółowego, dla wszystkich pozycji będących 

przedmiotem transakcji uszlachetniania (kody 41, 51).  

Wartość statystyczną pozycji towarowej należy podać w pełnych złotych 

polskich (PLN), bez miejsc po przecinku. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje 

w ten sposób, ze końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i 

więcej groszy podnosi się do pełnych złotych. 

Wartość statystyczna nie obejmuje podatków i opłat takich jak VAT, akcyza 

i innych opłat o podobnym charakterze. 

W przypadku transakcji uszlachetniania należy pamiętać, by dla towarów 

przeznaczonych do uszlachetnienia wartość statystyczną kalkulować na bazie wartości 

powierzonego surowca lub materiału. Natomiast w przypadku towarów już poddanych 

procedurze uszlachetnienia (zarówno w przywozie jak i w wywozie) należy pamiętać 

o tym, by oprócz wartość surowca uwzględnić również wartość wykonanej usługi 

uszlachetniania. 

 

◊ Wartość statystyczna w przywozie 

Jest to wartość towaru na bazie CIF, innymi słowy jest to wartość towaru w 

chwili i miejscu wprowadzenia go na polskie terytorium statystyczne. Oblicza 

się ją na bazie wartości fakturowej lub ( w przypadku innych rodzajów 

transakcji niż kupno/sprzedaż) na bazie wartości, która byłaby zafakturowana.  

Oprócz wartości samego towaru (wyodrębnionego najczęściej na fakturze), 

wartość statystyczna uwzględnia wszystkie dodatkowe koszty dotyczące tej 

części przewozu, która odbywa się poza polskim obszarem statystycznym 

(koszty poniesione do granicy terytorium statystycznego Polski). Należy więc 

doliczyć następujące koszty, które poniesiono poza polskim terytorium 

statystycznym: 

• koszty opakowania 

• opłaty transportowe 

• opłaty za dokowanie 
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• opłaty za załadunek na  środki transportu i magazynowanie 

• wszelkie inne koszty, zyski i wydatki (również ubezpieczenia i prowizje), 

powstałe do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru 

statystycznego (dostawy na pokład statku lub samolotu) 

Jeżeli na fakturze wyodrębnione są koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione 

na polskim obszarze statystycznym, to kosztów tych nie ujmujemy w wartości 

statystycznej.  

Jeżeli wartość fakturową ustalono na bazie warunków dostaw CPT, CIP, DDU 

lub DDP a miejsce przeznaczenia towaru, o którym mowa w warunkach 

dostaw, zlokalizowane jest na polskim obszarze statystycznym, można przyjąć, 

że wartość ta ustalona jest na bazie CIF po warunkiem, że zagraniczny 

kontrahent nie wyodrębnił na fakturze kosztów frachtu i ubezpieczenia 

ponoszonych na obszarze Polski na fakturze.  

◊ PRZYKŁAD: 

Polska firma dokonała przywozu towaru z Niemiec. Wartość towaru okreslona na 

warunkach EXW i wyszczególniona na fakturze przez niemieckiego sprzedawcę w EUR 

to równowartość 10 300 PLN. Wszystkie koszty transportu zorganizowanego 

całkowicie przez kupującego wyniosły 1 000 PLN, przy czym oszacowano, że na 

terytorium statystyczne polski przypadła połowa tej kwoty. Polski przedsiębiorca 

przekroczył próg szczegółowy w przywozie. Pole 20 zostanie wypełnione przez niego 

następująco: 
  20. Wartość statystyczna w PLN 
  1 0 8 0 0  

 

◊ Wartość statystyczna w wywozie 

Jest to wartość towaru na bazie FOB, czyli w chwili i miejscu, w którym 

opuszcza on statystyczne terytorium Polski. Oblicza się ją na bazie wartości 

fakturowej, lub (przypadku innych rodzajów transakcji niż kupno/sprzedaż) na 

bazie wartości, która byłaby zafakturowana w przypadku dowolnej transakcji o 

kodzie 11. 
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Obliczając wartość statystyczną należy wartość fakturową skorygować tak, by 

uwzględnić koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się na polskim 

terytorium statystycznym. Należy wiec wziąć pod uwagę następujące koszty 

w stopniu, w jakim dotyczyły przewozu towaru do granicy Polski: 

• koszty opakowania 

• opłaty transportowe 

• opłaty za dokowanie 

• opłaty za załadunek na  środki transportu i magazynowanie 

• wszelkie inne koszty, zyski i wydatki (również ubezpieczenia i prowizje), powstałe 

do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego (dostawy na 

pokład statku lub samolotu). Jeśli wartość fakturowa zawiera wyodrębnione koszty 

frachtu i ubezpieczenia poniesione poza polskim obszarem statystycznym, to 

kosztów tych nie należy uwzględniać przy kalkulacji wartości statystycznej.  

Jeśli warunki dostawy, na których została zawarta transakcja odpowiadają 

warunkom EXW, FCA, i FAS z podaną miejscowością Polską, to można 

przyjąć, że są one równoważne z FOB.  

 

 

◊ PRZYKŁAD: 

Polski przedsiębiorca, który przekroczył szczegółowy próg statystyczny w wywozie, 

dokonał wywozu towaru do Niemiec po wykonaniu. Firma polska wystawia fakturę  

niemieckiemu kontrahentowi na kwotę 5000 PLN. (kwota na fakturze obejmuje wartość 

towaru a także wszelkie koszty związane z transportem towaru do Niemiec, które 

poniosła firma polska dostarczając towar kupującemu). Firma oszacowała, że koszty 

transportu, które zostały poniesione poza granicą Polski na terytorium statystycznym 

Niemiec, wyniosły 240,10 PLN. Pole 20 zgłoszenia wywozu powinno zostać 

wypełnione następująco. 
  20. Wartość statystyczna w PLN 
   4 7 6 0  

4.21 Pole 21 – wypełniający  
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 W to pole wpisujemy imię, nazwisko, telefon, fax i e-mail osoby 

odpowiedzialnej za wypełnienie deklaracji INTRASRAT. Podajemy też datę 

sporządzenia deklaracji i miejscowość. Jeżeli deklarację wypełnia agent celny, obok 

informacji o imieniu i nazwisku osoba taka powinna podać dodatkowo numer wpisu 

na listę agentów celnych. 

Należy pamiętać, by po wypełnieniu deklaracji osoba, która ją sporządziła, 

złożyła swój czytelny podpis w polu nr 21.  

21. Wypełniający: 
Imię i nazwisko wypełniającego:  Tadeusz Nowak 

 

Telefon : 
 

(022) 445 78 95 Fax : (022) 445 78 95 
 
Warszawa, 02.02.2006 r.      
Tadeusz Nowak 
  

E-mail : tnowak@intra.pl Miejscowość, data, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uproszczenia 

5.1.  Stosowanie uproszczonych kodów Działu 99 Nomenklatury Scalonej 

Na terytorium Polski stosuje się Dział 99 Nomenklatury Scalonej. Dział 99 

służy do uproszczonego kodowania w zakresie kodów towarowych w ściśle 

określonych przypadkach7:  

                                                 
7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 w sprawie Nomenklatury Scalonej (Dz. U. Nr 246, 
poz.1794) 
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W przypadku wywozu towarów przeznaczonych na zaopatrzenie statków 

wodnych lub powietrznych istnieje możliwość zastosowania następujących 

uproszczonych kodów towarowych:  

• 99 30 24 00 - towary wymienione w działach od 01 do 24  Nomenklatury Scalonej  

• 99 30 27 00 - towary wymienione w dziale 27 Nomenklatury Scalonej  

• 99 30 99 00 - towary wymienione w pozostałych działach Nomenklatury Scalonej 

W przypadku przywozu lub wywozu towarów przeznaczonych dla operatorów 

obsługujących instalacje morskie i towarów niezbędnych do działania silników, 

maszyn i innego sprzętu działających na tych instalacjach istnieje możliwość 

zastosowania następujących uproszczonych kodów towarowych:  

• 99 31 24 00 - towary wymienione w działach od 01 do 24  Nomenklatury Scalonej  

• 99 31 27 00 - towary wymienione w dziale 27 Nomenklatury Scalonej 

• 99 31 99 00 - towary wymienione w pozostałych działach Nomenklatury Scalonej  

Dopuszczalne jest stosowanie uproszczonego kodu 99 50 00 00 w przypadku 

pojedynczych transakcji, których wartość jest mniejsza niż 200 euro i które zostały 

dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego z lub do jednego państwa 

członkowskiego Wspólnoty.  

Ilość towarów będących przedmiotem transakcji zgłaszanej do systemu 

INTRASTAT musi być określona przez podanie ich masy netto, a także – w wielu 

podpozycjach Nomenklatury Scalonej – przez podanie ilości w uzupełniających 

jednostkach miary (np. w sztukach, litrach, metrach kwadratowych). 

Dane należy zgłaszać do systemu INTRASTAT zgodnie z obowiązującą w 

danym roku wersją Nomenklatury Scalonej.  

5.2 Inne uproszczenia 
 

Inne uproszczenia opisane są w rozdziałach: 

 2.2. Obroty i towary wyłączone z systemu INTRASTAT 

 2.5. Podmioty zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT – 

system progów statystycznych 
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 4.11.Pole 11 - kod kraju wysyłki (dla przywozu) / przeznaczenia (dla 

wywozu) 

 4.16. Pole 16 – kod kraju pochodzenia (tylko dla przywozu) 
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6. Przykłady realizacji obowiązku sprawozdawczego 

w ramach systemu INTRASTAT w praktyce  

I. Sprzedaż towaru (wywóz, handel dwustronny) 52 

II.Zakup towaru (przywóz, handel dwustronny) 54 

III.Sprzedaż towaru – zgłoszenia częściowe (przywóz, handel dwustronny) 56 

IV.Zakup towaru (przywóz, handel trójstronny) 58 

V.Zakup towaru w kraju trzecim i odprawa celna po drodze w innym państwie 
członkowskim (przywóz, handel dwustronny) 60 

VI.Dostawa towaru na próbę (wywóz, handel dwustronny) 62 

VII.Komis towaru, sprzedaż w Polsce i eksport do kraju trzeciego (przywóz, handel 
trójstronny) 64 

VIII. Komis towaru i wywóz do innego państwa członkowskiego (przywóz – wywóz, 
handel trójstronny) 66 

IX.Barter towaru – handel kompensacyjny (przywóz – wywóz, handel dwustronny) 68 

X.Leasing finansowy towaru (przywóz, handel dwustronny) 70 

XI.Zwrot uprzednio sprzedanego towaru (wywóz – przywóz, handel dwustronny) 72 

XII.Rekompensata za towar, który został zwrócony (wywóz – przywóz, handel dwustronny) 
74 

XIII. Rekompensata za towar, który nie został zwrócony (przywóz –wywóz, handel 
dwustronny) 76 

XIV. Bezpłatna dostawa towarów (wywóz, handel dwustronny) 78 

XV.Dostawa towaru w celu uszlachetniania i po uszlachetnieniu (przywóz – wywóz, handel 
trójstronny) 80 
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XVI. Dostawa towaru w celu uszlachetniania i eksport do kraju trzeciego (przywóz, handel 
trójstronny) 82 

XVII.Dostawa towaru po uszlachetnieniu z częściowym zwrotem materiałów powierzonych 
(wywóz, handel dwustronny) 84 

XVIII.Dostawa towaru w ramach realizacji umowy budowlanej (wywóz, handel 
dwustronny) 86 

XIX. Kradzież zakupionego towaru w drodze na polskim obszarze statystycznym (przywóz, 
handel trójstronny) 88 

XX.Dzierżawa towaru (przywóz, handel dwustronny) 90 

XXI. Przywóz towaru o wartości mniejszej niż równowartość 200 EUR (przywóz, handel 
dwustronny) 92 

XXII.Korekta przez zmianę danych w pozycji zgłoszenia (wywóz, handel dwustronny) 94 

XXIII. Korekta przez zamianę zgłoszenia  (wywóz, handel dwustronny) 96 

XXIV. Korekta przez dodanie pozycji w zgłoszeniu (przywóz, handel dwustronny) 98 

XXV. Korekta przez anulowanie pozycji w zgłoszeniu (przywóz, handel dwustronny). 101 

XXVI. Sprzedaż towaru – 5 pozycji towarowych na zgłoszeniu (wywóz, handel 
dwustronny) 104 
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I. PRZYKŁAD: Sprzedaż towaru (wywóz, handel dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. śląskim) sprzedała 190 000 kg świeżych ogórków 
czeskiej firmie „CZ1”. W lipcu 2006 r. towar dostarczony zastał przez przewoźnika 
transportem drogowym, bezpośrednio z firmy „PL1” w Polsce do firmy „CZ1” w Czechach. 
Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość towaru (na warunkach EXW siedziba „PL1”): 171 000 zł;  
- opisana transakcja stanowiła całość wywozów, jakie firma „PL1” dokonała w danym 

miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg szczegółowy w wywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 
 

CZ1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ 
PL1 

 
CZ 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  
PRZYWÓZ 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 

zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza 
(pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 7     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 3 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

  1 7 1 0 0 0    1 7 1 0 0 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  C Z    E X W  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 7 0 7 0 0 0 5  3    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

 1 9 0 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Ogórki świeże 

 1 7 1 0 0 0    1 7 1 0 0 0

 W Czechach firma „CZ1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 
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II. PRZYKŁAD: Zakup towaru (przywóz, handel dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. dolnośląskim) zawarła umowę kupna-sprzedaży z 
węgierską firmą „HU1” na dostawy odzieży bawełnianej. We wrześniu 2006 r. firma „HU1” 
realizując umowę dostarczyła z Węgier do Polski następujące towary: 5 200 sztuk spodni 
damskich z dzianiny bawełnianej (o łącznej wadze 3 640 kg), 1 050 sztuk swetrów męskich z 
dzianiny bawełnianej (o łącznej wadze 525 kg). Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość towaru: spodnie damskie 205 000 zł, swetry męskie 63 000 zł; 
- wszystkie towary zostały wyprodukowane w Turcji; 
- opisana transakcja stanowiła całość przywozów, jakie firma „PL1” dokonała w 

danym miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg podstawowy w przywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 
 

HU1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

PL1 

 
HU 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  

WYWÓZ 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 

zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza 
(pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 9     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

4 5 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

  2 6 8 0 0 0              2   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  H U        1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

6 1 0 4 6 2 0 0      T R  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

   3 6 4 0     5 2 0 0
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Spodnie damskie z dzianiny 
bawełnianej 

 2 0 5 0 0 0          
9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   2  H U        1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

6 1 1 0 2 0 9 1      T R  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

    5 2 5     1 0 5 0
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Swetry męskie z dzianiny 
bawełnianej 

  6 3 0 0 0          

 Na Węgrzech firma „HU1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 
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III. PRZYKŁAD: Sprzedaż towaru – zgłoszenia częściowe (przywóz, handel 
dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. pomorskim) zawarła umowę kupna-sprzedaży z 
brytyjską firmą „GB1” na dostawę 25 używanych kontenerów morskich do przewozu 
towarów, o wadze 4 800 kg każdy kontener. W styczniu 2006 r. firma „PL1” realizując 
umowę wywiozła towar transportem morskim, bezpośrednio z Polski do Wielkiej Brytanii, w 
ramach dwóch dostaw: najpierw 15 kontenerów, a następnie 10 kontenerów. Pozostałe 
szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość całości dostarczonego towaru (na warunkach CFR Dover): 212 500 zł (koszt 
1 kontenera 8 500 zł); 

- łączne koszty frachtu poniesione przez firmę „PL1” poza polskim obszarem 
statystycznym: 2 750 zł (koszty proporcjonalnie według ilości: 1 kontener 110 zł); 

- opisana transakcja stanowiła całość wywozów, jakie firma „PL1” dokonała w danym 
miesiącu sprawozdawczym; 

- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 
która przekroczyła próg szczegółowy w wywozie i która na tym kierunku złożyła 
dwa częściowe zgłoszenia INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 

 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

PL1 

 
PL 

Zgłoszenia 
INTRASTAT 

WYWÓZ 
częściowe 

 
GB 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 

GB1 

 
PL 

Zgłoszenia 
INTRASTAT 

WYWÓZ 
częściowe 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując dwóch 

częściowych zgłoszeń INTRASTAT – WYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 
formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 1     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 2 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

  1 2 7 5 0 0    1 2 5 8 5 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  G B    C F R  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

8 6 0 9 0 0 9 0  1    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  7 2 0 0 0       1 5
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Używane kontenery morskie 
do przewozu towarów, 
40 stopowe 

 1 2 7 5 0 0    1 2 5 8 5 0

 
1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 1     2  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 2 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   8 5 0 0 0     8 3 9 0 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  G B    C F R  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

8 6 0 9 0 0 9 0  1    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  4 8 0 0 0       1 0
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Używane kontenery morskie 
do przewozu towarów, 
40 stopowe 

  8 5 0 0 0     8 3 9 0 0

 W Wielkiej Brytanii firma „GB1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, 
dokonując zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem 
prawnym. 
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IV. PRZYKŁAD: Zakup towaru (przywóz, handel trójstronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. lubuskim) zawarła umowę kupna-sprzedaży z 
portugalską firmą „PT1” na dostawę 21 600 sztuk sadzonek tulipanów (w stanie uśpienia 
roślin), o łącznej wadze 1 080 kg. Firma „PT1” w celu realizacji tej umowy zakupiła 
potrzebne sadzonki od francuskiej firmy „FR1”. W sierpniu 2006 r. zakupiony towar został, 
zgodnie z dyspozycją firmy „PT1”, dostarczony transportem drogowym przez firmę „FR1”, 
bezpośrednio z Francji do Polski. Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość towaru (na warunkach CPT siedziba „PL1”): 8 640 zł; 
- na fakturze nie wyodrębniono kosztów frachtu poniesionych przez dostawcę na 

polskim obszarze statystycznym; 
- towar został wyprodukowany w Holandii; 
- opisana transakcja stanowiła całość przywozów, jakie firma „PL1” dokonała w 

danym miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg szczegółowy w przywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 

FR1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

PL1 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ  

FR 
Zgłoszenie 

INTRASTAT 
WYWÓZ 

PT1 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 

zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza 
(pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 8     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

4 1 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

    8 6 4 0      8 6 4 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  F R    C P T  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 6 0 1 1 0 3 0  3    N L  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

   1 0 8 0    2 1 6 0 0
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Sadzonki tulipanów, w stanie 
uśpienia roślin 

   8 6 4 0      8 6 4 0

 We Francji firma „FR1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 

 W Portugalii firma „PT1” nie wykazała transakcji w systemie INTRASTAT. 
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V. PRZYKŁAD: Zakup towaru w kraju trzecim i odprawa celna po drodze w 
innym państwie członkowskim (przywóz, handel dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. kujawsko-pomorskim) zakupiła od serbskiej firmy 
„XS1” następujące towary niewspólnotowe: 16 720 kg arbuzów świeżych (pochodzenia 
serbskiego) oraz 7 210 kg rodzynek suszonych (pochodzenia tureckiego).  W maju 2006 r. 
firma „PL1” przywiozła zakupione towary z Serbii do Polski, transportem drogowym, z tym 
że towary nabyły status towarów wspólnotowych po drodze, tj. po dokonaniu odprawy celnej 
importowej (dopuszczeniu do wolnego obrotu) na Węgrzech. Pozostałe szczegóły dotyczące 
transakcji: 

- wartość towaru (na warunkach DAF granica XS/HU) uwzględniająca należności 
celne, odpowiednio: arbuzy świeże 21 730 zł; rodzynki suszone 25 240 zł; 

- łączne koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione przez firmę „PL1” poza polskim 
obszarem statystycznym: 730 zł (koszty proporcjonalnie według wagi: arbuzy świeże 
510 zł; rodzynki suszone 220 zł);  

- opisana transakcja stanowiła całość przywozów, jakie firma „PL1” dokonała w 
danym miesiącu sprawozdawczym; 

- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 
która przekroczyła próg szczegółowy w przywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 

XS1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

PL1 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 

 
HU 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ 

HU 

 
HU 

Zgłoszenie 
SAD 

IMPORT  
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 

zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza 
(pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 5     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

4 3 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   4 6 9 7 0     4 7 7 0 0     2   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  H U    D A F  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 8 0 7 1 1 0 0  3    X S  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  1 6 7 2 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Arbuzy świeże 

  2 1 7 3 0     2 2 2 4 0
9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   2  H U    D A F  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 8 0 6 2 0 1 0  3    T R  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

   7 2 1 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Rodzynki suszone 

  2 5 2 4 0     2 5 4 6 0

 Na Węgrzech przedstawiciel firmy „PL1” objął towary przywiezione z Serbii procedurą 
celną dopuszczenia do wolnego obrotu na obszarze celnym Wspólnoty, poprzez dokonanie 
importowego zgłoszenia celnego na dokumencie SAD, fakt ten  został odnotowany w 
statystyce wspólnotowej, w ramach systemu EXTRASTAT. Następnie wykazał w systemie 
INTRASTAT wywóz towarów do Polski, dokonując zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ, 
zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 
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VI. PRZYKŁAD: Dostawa towaru na próbę (wywóz, handel dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. łódzkim) przekazała węgierskiej firmie „HU1” na 
trzymiesięczną próbę wielostopniową pompę głębinową, o wadze 47 kg. W lutym 2006 r. 
towar zastał dostarczony transportem drogowym z Polski na Węgry. W kwietniu 2006 r. po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku próby firma „HU1” podjęła decyzję o zakupie pompy i 
dokonała finansowego rozliczenia z firmą „PL1”, na podstawie otrzymanej faktury za towar. 
Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość towaru (na warunkach CIP siedziba „HU1): 10 700 zł;  
- wyodrębnione na fakturze łączne koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione przez 

firmę „PL1” poza polskim obszarem statystycznym: 460 zł; 
- opisana transakcja stanowiła całość wywozów, jakie firma „PL1” dokonała w danym 

miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg szczegółowy w wywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 
 
 

HU1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ PL1 

 
HU 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  
PRZYWÓZ 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT z opóźnieniem w 

stosunku do fizycznego przemieszczenia towaru (jest to wyjątek od generalnej zasady), a 
mianowicie dokonała zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ dopiero po zaakceptowaniu 
towaru przez węgierskiego kontrahenta. W zgłoszeniu tym zadeklarowała w polach 1-3 
oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 4     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 6 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   1 0 7 0 0     1 0 2 4 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  H U    C I P  1 2  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

8 4 1 3 7 0 2 9  3    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

     4 7        1
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Pompa głębinowa, 
wielostopniowa 

  1 0 7 0 0     1 0 2 4 0

 Na Węgrzech firma „HU1” po akceptacji towaru wykazała transakcję w systemie 
INTRASTAT, dokonując zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ, zgodnie z krajowym 
porządkiem prawnym. 
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VII. PRZYKŁAD: Komis towaru, sprzedaż w Polsce i eksport do kraju trzeciego 
(przywóz, handel trójstronny) 
 
Opis sytuacji: 
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. mazowieckim) zawarła umowę komisu z brytyjską 
firmą „GB1” na dostawę towaru. W styczniu 2006 r. firma „GB1” w ramach realizacji 
umowy komisowej dostarczyła transportem lotniczym z Wielkiej Brytanii do Polski 1 060 
sztuk soczewek kontaktowych (o łącznej wadze 53 kg), wyprodukowanych w USA. W 
czerwcu 2006 r. firma „PL1” działając pod własną nazwą, jako komisant sprzedała i 
dostarczyła 850 sztuk soczewek innej firmie „PL2” w Polsce. W tym samym miesiącu firma 
„PL1” sprzedała pozostałe 210 sztuk soczewek białoruskiej firmie „BY1” i wywiozła je na 
Białoruś, po dokonaniu w Polsce odprawy celnej eksportowej. Pozostałe szczegóły dotyczące 
transakcji: 

- wartość towaru przekazanego w komis (warunki CIP siedziba „PL1”): 68 900 zł;  
- w dokumentach nie wyodrębniono kosztów frachtu i ubezpieczenia poniesionych 

przez firmę „GB1” na polskim obszarze statystycznym; 
- opisana transakcja stanowiła całość przywozów, jakie firma „PL1” dokonała w 

danym miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg szczegółowy w przywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

GB1 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 

PL2 

 
GB 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  

WYWÓZ 
PL1 

BY1 

 
PL 

Zgłoszenie 
SAD 

EKSPORT 
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Rozwiązanie: 
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 

zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza 
(pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 1     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

4 4 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   6 8 9 0 0     6 8 9 0 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  G B    C I P  1 2  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

9 0 0 1 3 0 0 0  4    U S  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

     5 3     1 0 6 0
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Soczewki kontaktowe 

  6 8 9 0 0     6 8 9 0 0

 W Wielkiej Brytanii firma „GB1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, 
dokonując zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 

 Transakcja krajowa pomiędzy firmą „PL1” a firmą „PL2” nie podlegała w Polsce 
zgłoszeniu do systemu INTRASTAT. 

 Wywóz towaru na Białoruś nie podlegał w Polsce zgłoszeniu do systemu INTRASTAT. 
Transakcja ta i towarzyszące jej przemieszczenie towaru została w Polsce odnotowana w 
statystyce wspólnotowej, w ramach systemu EXTRASTAT, na podstawie eksportowego 
zgłoszenia celnego dokonanego na dokumencie SAD. 
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VIII. PRZYKŁAD: Komis towaru i wywóz do innego państwa członkowskiego 
(przywóz – wywóz, handel trójstronny) 
 
Opis sytuacji: 
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. małopolskim) zawarła umowę komisu z niemiecką 
firmą „DE1” na dostawę towaru. W październiku 2006 r. firma „DE1” realizując umowę 
komisową dostarczyła z Niemiec do Polski nowy autokar (o wadze 12 100 kg) wyposażony w 
silnik wysokoprężny, o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3, autokar został 
wyprodukowany w Niemczech. Firma „PL1” działając pod własną nazwą, jako komisant 
sprzedała autokar słowackiej firmie „SK1” i w listopadzie 2006 r. autokar przemieścił się 
przy pomocy własnego napędu z Polski na Słowację. Pozostałe szczegóły dotyczące 
transakcji: 

- wartość towaru przekazanego w komis: 128 000 zł;  
- wartość towaru sprzedanego (na warunkach EXW siedziba „PL1”): 131 600 zł; 
- obie opisane transakcje stanowiły całość przywozów oraz wywozów, jakie firma 

„PL1” dokonała w danym miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg podstawowy w przywozie oraz próg szczegółowy w 
wywozie i która na każdym z tych kierunków złożyła jedno zgłoszenie INTRASTAT 
za cały miesiąc sprawozdawczy. 
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Rozwiązanie: 
 W Polsce firma „PL1” wykazała obie transakcje w systemie INTRASTAT: 

- wpierw dokonując zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 
1-3 oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 1 0     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 5 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

  1 2 8 0 0 0              1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  D E        1 2  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

8 7 0 2 1 0 1 1      D E  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  1 2 1 0 0        1
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Nowy autokar z silnikiem 
wysokoprężnym, o 
pojemności skokowej 
przekraczającej 2500 cm3 

 1 2 8 0 0 0          

- następnie dokonując zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ i deklarując w polach 
1-3 oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 1 1     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 5 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

  

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

  1 3 1 6 0 0    1 3 1 6 0 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  S K    E X W  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

8 7 0 2 1 0 1 1  9    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  1 2 1 0 0        1
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Nowy autokar z silnikiem 
wysokoprężnym, o 
pojemności skokowej 
przekraczającej 2500 cm3 

 1 3 1 6 0 0    1 3 1 6 0 0

 W Niemczech firma „DE1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 

 Na Słowacji firma „SK1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ,  zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 
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IX. PRZYKŁAD: Barter towaru – handel kompensacyjny (przywóz – wywóz, handel 
dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. podlaskim) zawarła z hiszpańską firmą „ES1” 
umowę na wymianę towarów bez finansowej zapłaty – barter. W sierpniu 2006 r. firma „ES1” 
realizując umowę dostarczyła do Polski 24 900 kg świeżych hiszpańskich winogron 
stołowych. W ramach kompensacji za otrzymany towar firma „PL1” w październiku 2006 r. 
dostarczyła transportem drogowym do Hiszpanii 145 500 kg świeżych jabłek na sok, luzem. 
Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość wymienionych towarów (na warunkach EXW siedziba dostawcy) ustalono na 
kwotę: 87 300 zł;  

- obie opisane transakcje stanowiły całość przywozów oraz wywozów, jakie firma 
„PL1” dokonała w danym miesiącu sprawozdawczym; 

- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 
która przekroczyła próg podstawowy w przywozie oraz próg szczegółowy w 
wywozie i która na każdym z tych kierunków złożyła jedno zgłoszenie INTRASTAT 
za cały miesiąc sprawozdawczy. 
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Rozwiązanie: 
 W Polsce firma „PL1” wykazała obie transakcje w systemie INTRASTAT: 

- wpierw dokonując zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 
1-3 oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 8     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 1 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   8 7 3 0 0              1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  E S        1 3  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 8 0 6 1 0 1 0      E S  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  2 4 9 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Winogrona świeże, stołowe 

  8 7 3 0 0          
 

- następnie dokonując zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ i deklarując w polach 
1-3 oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 1 0     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 1 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

  

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   8 7 3 0 0     8 7 3 0 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  E S    E X W  1 3  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 8 0 8 1 0 1 0  3    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

 1 4 5 5 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Jabłka świeże na sok, luzem 

  8 7 3 0 0     8 7 3 0 0

 W Hiszpanii firma „ES1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
wpierw zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ a następnie zgłoszenia INTRASTAT – 
PRZYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 
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X. PRZYKŁAD: Leasing finansowy towaru (przywóz, handel dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. warmińsko-mazurskim) zawarła z portugalską firmą 
„PT1” umowę leasingu finansowego na walcarkę do rur metalowych, o wadze 21 390 kg. Na 
mocy tej umowy w marcu 2006 r. firma „PT1” dostarczyła walcarkę, transportem drogowym 
bezpośrednio z Portugalii do Polski. Zgodnie z umową firma „PL1” pierwszą ratę leasingową, 
w wysokości 23 930 zł, zapłaciła w kwietniu 2006 r. Przeniesienie prawa własności na firmę 
„PL1” nastąpi z chwilą zapłaty przez nią ostatniej raty leasingowej, tj. w grudniu 2007 r. 
Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość towaru (na warunkach EXW siedziba „PT1”), obejmująca sumę wszystkich 
należnych rat leasingowych: 502 400 zł;  

- łączne koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione przez firmę „PL1” poza polskim 
obszarem statystycznym: 1 250 zł;  

- towar został wyprodukowany w Kanadzie; 
- opisana transakcja stanowiła całość przywozów, jakie firma „PL1” dokonała w 

danym miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg szczegółowy w przywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 

zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza 
(pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 3     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 7 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

  5 0 2 4 0 0    5 0 3 6 5 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  P T    E X W  1 5  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

8 4 5 5 1 0 0 0  3    C A  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  2 1 3 9 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Walcarka do rur metalowych 

 5 0 2 4 0 0    5 0 3 6 5 0

 W Portugalii firma „PT1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 
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XI. PRZYKŁAD: Zwrot uprzednio sprzedanego towaru (wywóz – przywóz, handel 
dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. wielkopolskim) w kwietniu 2006 r. wysłała 
transportem kolejowym do francuskiej firmy „FR1”, w ramach umowy kupna-sprzedaży, 
43 800 kg świeżego polskiego czosnku. Po odbiorze towaru firma”FR1” złożyła reklamację 
na 8 700 kg czosnku, który nie spełniał warunków jakościowych zawartych w umowie. W 
maju 2006 r. po uznaniu reklamacji przez firmę „PL1” firma „FR1” zwróciła transportem 
drogowym do Polski zareklamowaną ilość czosnku. Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość sprzedanego towaru (na warunkach CIP siedziba „FR1”): 153 300 zł (koszt 1 
kg 3,5 zł);  

- wyodrębnione na fakturze łączne koszty frachtu i ubezpieczenia poniesionych przez 
firmę „PL1” poza polskim obszarze statystycznym: 1 350 zł; 

- obie opisane transakcje stanowiły całość wywozów oraz przywozów, jakie firma 
„PL1” dokonała w danym miesiącu sprawozdawczym; 

- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 
która przekroczyła próg szczegółowy w wywozie oraz w przywozie i która na 
każdym z tych kierunków złożyła jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc 
sprawozdawczy. 
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Rozwiązanie: 
 W Polsce firma „PL1” wykazała obie transakcje w systemie INTRASTAT: 

- wpierw dokonując zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ i deklarując w polach 1-3 
oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 4     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 9 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

  

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

  1 5 3 3 0 0    1 5 1 9 5 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  F R    C I P  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 7 0 3 2 0 0 0  2    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  4 3 8 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Czosnek świeży 

 1 5 3 3 0 0    1 5 1 9 5 0

- następnie dokonując zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w 
polach 1-3 oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 5     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 9 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   3 0 4 5 0     3 0 1 8 2     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  F R    C I P  2 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 7 0 3 2 0 0 0  3    P L  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

   8 7 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Czosnek świeży 

  3 0 4 5 0     3 0 1 8 2

 We Francji firma „FR1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując wpierw 
zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ a następnie zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ, 
zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 
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XII. PRZYKŁAD: Rekompensata za towar, który został zwrócony (wywóz – przywóz, 
handel dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. podkarpackim) w czerwcu 2006 r. otrzymała od 
węgierskiej firmy „HU1”, w ramach umowy kupna-sprzedaży, 1 200 m2 szyb zbrojonych, o 
łącznej wadze 13 200 kg. Firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT 
odpowiednio jako przywóz.  
Po odbiorze towaru w siedzibie firmy „PL1” stwierdzono wady jakościowe we wszystkich 
przywiezionych szybach. Firma „PL1” złożyła reklamację do firmy „HU1”, a następnie w 
sierpniu 2006 r. zwróciła transportem drogowym całość towaru na Węgry. W sierpniu 2006 r. 
firma „HU1” uznając złożoną reklamację, w ramach nieodpłatnej rekompensaty za zwrócony 
towar, ponownie dostarczyła do Polski transportem drogowym 1 200 m2 szyb zbrojonych 
(takich samych jak zareklamowane). Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość zakupionego towaru (na warunkach CPT siedziba „PL1”): 37 200 zł;  
- wszystkie dostarczone towary zostały wyprodukowane na Węgrzech; 
- obie opisane transakcje stanowiły całość wywozów oraz przywozów, jakie firma 

„PL1” dokonała w danym miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg szczegółowy w wywozie oraz w przywozie i która na 
każdym z tych kierunków złożyła jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc 
sprawozdawczy. 

  

HU1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 

 
HU 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  

WYWÓZ 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ 

 
HU 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  
PRZYWÓZ 

PL1 
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Rozwiązanie: 
 W Polsce firma „PL1” po wykazaniu w systemie INTRASTAT pierwotnej transakcji 

zakupu (kod rodzaju transakcji: 11), jako przywozu w czerwcu 2006 r., następnie: 
- wykazała zwrot towaru, dokonując zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ i 

deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z 
instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 8     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

4 0 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

  

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   3 7 2 0 0     3 7 2 0 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  H U    C P T  2 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

7 0 0 3 2 0 0 0  3    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  1 3 2 0 0     1 2 0 0
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Szyby zbrojone 

  3 7 2 0 0     3 7 2 0 0

- wykazała dostawę rekompensacyjną, dokonując zgłoszenia INTRASTAT – 
PRZYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 
wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 8     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

4 0 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   3 7 2 0 0     3 7 2 0 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  H U    C P T  2 2  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

7 0 0 3 2 0 0 0  3    H U  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  1 3 2 0 0     1 2 0 0
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Szyby zbrojone 

  3 7 2 0 0     3 7 2 0 0

 Na Węgrzech firma „HU1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
wpierw zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ a potem zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ. 
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XIII. PRZYKŁAD: Rekompensata za towar, który nie został zwrócony (przywóz –
wywóz, handel dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. świętokrzyskim) w marcu 2006 r. otrzymała od 
słowackiej firmy „SK1”, w ramach umowy kupna-sprzedaży, 14 telefonów komórkowych, o 
wadze 0,2 kg każdy telefon. Towar została dostarczony bezpośrednio ze Słowacji do Polski 
przesyłką pocztową i zgodnie z umową był objęty 12-to miesięczną gwarancją. W 
październiku 2006 r. firma „PL1” złożyła reklamację na 5 telefonów, w których ujawniono 
wady w trakcie ich eksploatacji. W listopadzie 2006 r. firma „SK1” uznała złożoną 
reklamację za spełniającą warunki gwarancji i w ramach nieodpłatnej rekompensaty za 
wadliwy towar (który nie został zwrócony), dostarczyła pocztą do Polski 5 takich samych 
telefonów komórkowych. Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość sprzedanego towaru (na warunkach CIP siedziba „PL1”): 7 420 zł (koszt 1 
telefonu 530 zł);  

- na fakturze nie wyodrębniono kosztów frachtu i ubezpieczenia poniesionych przez 
firmę „SK1” na polskim obszarze statystycznym; 

- wszystkie dostarczone telefony zostały wyprodukowane w Japonii; 
- obie opisane transakcje stanowiły całość przywozów, jakie firma „PL1” dokonała w 

danym miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg szczegółowy w przywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

  

SK1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 

 
SK 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  

WYWÓZ 

 
SK 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  

WYWÓZ 

PL1 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 
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Rozwiązanie: 
 W Polsce firma „PL1” wykazała obie transakcje w systemie INTRASTAT: 

- wpierw dokonując zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 
1-3 oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 3     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 4 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

    7 4 2 0      7 4 2 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  S K    C I P  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

8 5 2 5 2 0 2 0  5    J P  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

      3       1 4
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Telefony komórkowe 

   7 4 2 0      7 4 2 0

- następnie dokonując zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w 
polach 1-3 oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 1 1     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 4 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

    2 6 5 0      2 6 5 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  S K    C I P  2 3  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

8 5 2 5 2 0 2 0  5    J P  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

      1        5
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Telefony komórkowe 

   2 6 5 0      2 6 5 0

 Na Słowacji firma „SK1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
dwukrotnie zgłoszenia INTRASTAT –WYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 
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XIV. PRZYKŁAD: Bezpłatna dostawa towarów (wywóz, handel dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. podkarpackim) w ramach współpracy handlowej 
nieodpłatnie przekazała na stałe węgierskiej firmie „HU1” używany kombajn zbożowy, o 
wadze 8 600 kg. W czerwcu 2006 r. firma „PL1” na własny koszt dostarczyła kombajn 
transportem kolejowym na Węgry. Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- szacunkowa wartość towaru (na warunkach CPT siedziba „HU1”): 12 500 zł;  
- łączne koszty frachtu poniesione przez firmę „PL1” poza polskim obszarem 

statystycznym: 620 zł; 
- opisana transakcja stanowiła całość wywozów, jakie firma „PL1” dokonała w danym 

miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg szczegółowy w wywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 
 
 

HU1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ PL1 

 
HU 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  
PRZYWÓZ 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 

zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza 
(pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 6     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

4 0 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   1 2 5 0 0     1 1 8 8 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  H U    C P T  3 4  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

8 4 3 3 5 1 0 0  2    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

   8 6 0 0        1
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Używany kombajn zbożowy 

  1 2 5 0 0     1 1 8 8 0

 Na Węgrzech firma „HU1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 
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XV. PRZYKŁAD: Dostawa towaru w celu uszlachetniania i po uszlachetnieniu 
(przywóz – wywóz, handel trójstronny) 
 
Opis sytuacji: 
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. dolnośląskim) zawarła umowę z brytyjską firmą 
„GB1” na produkcję z powierzonych materiałów wkrętów do drewna, ze stali nierdzewnej. 
Firma „GB1” w celu realizacji umowy kupiła od słowackiej firmy „SK1” 5 200 kg prętów ze 
stali nierdzewnej (walcowanych na gorąco i zawierających mniej niż 2 % masy niklu), które 
wyprodukowano na Słowacji. Zakupione pręty zostały w lipcu 2006 r. dostarczone przez 
firmę „GB1” bezpośrednio ze Słowacji do Polski. Następnie firma „PL1” realizując umowę 
wyprodukowała z powierzonego towaru 4 980 kg wkrętów do drewna, które w listopadzie 
2006 r. wysłała transportem drogowym, na koszt firmy „GB1”, bezpośrednio z Polski do 
Wielkiej Brytanii. Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość powierzonego towaru: 62 400 zł;  
- wartość usługi uszlachetniania: 12 300 zł; 
- obie opisane transakcje stanowiły całość przywozów oraz wywozów, jakie firma 

„PL1” dokonała w danym miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg podstawowy w przywozie oraz próg szczegółowy w 
wywozie i która na każdym z tych kierunków złożyła jedno zgłoszenie INTRASTAT 
za cały miesiąc sprawozdawczy. 

GB1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 

 
GB 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  
PRZYWÓZ 

SK1 
 

SK 
Zgłoszenie 

INTRASTAT  
WYWÓZ 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ 

PL1 
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 Rozwiązanie: 
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT: 

- wpierw dokonując zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 
1-3 oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 7     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

4 5 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   6 2 4 0 0     6 2 4 0 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  S K        4 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

7 2 2 1 0 0 9 0      S K  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

   5 2 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Pręty ze stali nierdzewnej, 
walcowane na gorąco, 
zawierające mniej niż 2 % 
masy niklu 

  6 2 4 0 0     6 2 4 0 0

- następnie dokonując zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ i deklarując w polach 
1-3 oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 1 1     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

4 5 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

  

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   7 4 7 0 0     7 4 7 0 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  G B    E X W  5 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

7 3 1 8 1 2 1 0  3    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

   4 9 8 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Wkręty do drewna, ze stali 
nierdzewnej 

  7 4 7 0 0     7 4 7 0 0

 Na Słowacji firma „SK1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 

 W Wielkiej Brytanii firma „GB1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, 
dokonując zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem 
prawnym. 
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XVI. PRZYKŁAD: Dostawa towaru w celu uszlachetniania i eksport do kraju 
trzeciego (przywóz, handel trójstronny) 
 
Opis sytuacji: 
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. opolskim) zawarła umowę z niemiecką firmą 
„DE1” na montaż z powierzonych materiałów płaskich palet drewnianych. We wrześniu 2006 
r. firma „DE1” realizując umowę dostarczyła na własny koszt z Niemiec do Polski 25 m3 
elementów z drewna iglastego, piłowanego wzdłużnie i szlifowanego (o łącznej wadze 11 500 
kg) oraz 35 kg stalowych gwoździ ocynkowanych. Firma „PL1” realizując umowę 
zmontowała z powierzonych materiałów 425 palet. Następnie firma „DE1” sprzedała 
zmontowane palety białoruskiej firmie „BY1” i w grudniu 2006 r. wywiozła je bezpośrednio 
z Polski na Białoruś, po dokonaniu w Polsce odprawy celnej eksportowej. Ponadto firma 
„PL1” przywiozła we wrześniu 2006 r. z Niemiec 2 sztuki pił tarczowych do drewna (o 
wadze 4,5 kg każda piła), które zakupiła od innej niemieckiej firmy „DE2”. Pozostałe 
szczegóły dotyczące obu transakcji: 

- wartość powierzonego towaru: elementów z drewna iglastego 8 510 zł; stalowych 
gwoździ 470 zł. 

- wartość zakupionych pił tarczowych: 1 460 zł. 
- wszystkie przywiezione towary zostały wyprodukowane w Niemczech. 
- obie opisane transakcje stanowiły całość przywozów, jakie firma „PL1” dokonała w 

danym miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg podstawowy w przywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 

DE1 
 

DE 
Zgłoszenie 

INTRASTAT 
WYWÓZ 

 
DE 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ 
 

PL 
Zgłoszenie 

SAD 
EKSPORT 

BY1 

DE2 

PL1 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 

zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza 
(pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 9     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 8 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   1 0 4 4 0      8 9 8 0     3   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  D E        4 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

4 4 0 7 1 0 1 5      D E  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  1 1 5 0 0       2 5
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Elementy z drewna 
iglastego, piłowanego 
wzdłużnie i szlifowanego 

   8 5 1 0      8 5 1 0
9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   2  D E        4 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

7 3 1 7 0 0 6 1      D E  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

     3 5         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Stalowe gwoździe 
ocynkowane 

    4 7 0       4 7 0
9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   3  D E        1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

8 4 6 5 9 1 2 0      D E  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

      9        2
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Piły tarczowe do drewna 

   1 4 6 0          

 W Niemczech firma „DE1” oraz firma „DE2” wykazały transakcje w systemie 
INTRASTAT, każda dokonując zgłoszenia INTRASTAT-WYWÓZ, zgodnie z krajowym 
porządkiem prawnym. 

 Wywóz zmontowanych palet na Białoruś nie podlegał w Polsce zgłoszeniu do systemu 
INTRASTAT. Transakcja ta i towarzyszące jej przemieszczenie towarów została w Polsce 
odnotowana w statystyce wspólnotowej, w ramach systemu EXTRASTAT, na podstawie 
eksportowego zgłoszenia celnego dokonanego na dokumencie SAD. 
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XVII. PRZYKŁAD: Dostawa towaru po uszlachetnieniu z częściowym zwrotem 
materiałów powierzonych (wywóz, handel dwustronny) 
 
Opis sytuacji: 
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. pomorskim) w ramach kontraktu otrzymała od 
hiszpańskiej firmy „ES1” 1 650 m2 niebielonej tkaniny z juty (o szerokości 175 cm), w celu 
uszycia z niej 600 worków do pakowania towarów. Realizując kontrakt firma „PL1” uszyła z 
1 490 m2 powierzonej tkaniny 600 worków, o łącznej wadze 420 kg. W styczniu 2006 r. 
uszyte worki firma „PL1” wysłała na koszt firmy „ES1” wraz z niewykorzystanymi w 
procesie szycia 160 m2 tkaniny (o łącznej wadze 88 kg) do Hiszpanii. Pozostałe szczegóły 
dotyczące transakcji: 

- firma „PL1” nie przekroczyła progu podstawowego w przywozie; 
- wartość całego powierzonego towaru: 47 850 zł (koszt 1 m2 tkaniny 29 zł);  
- wartość usługi uszlachetniania: 4 500 zł; 
- opisana transakcja stanowiła całość wywozów, jakie firma „PL1” dokonała w danym 

miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg podstawowy w wywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 

 
 
 

ES1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ 

 
ES 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  
PRZYWÓZ 

PL1 

 
ES 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  

WYWÓZ 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1”: 

- zaliczyła wartość otrzymanej tkaniny (13 200 zł) do wartości zrealizowanego 
przywozu w danym roku sprawozdawczym.  

- wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując zgłoszenia 
INTRASTAT – WYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza (pola 
4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 1     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 2 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

  

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   5 2 3 5 0     5 2 3 5 0     2   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  E S        5 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

6 3 0 5 1 0 9 0      
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

    4 2 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Nowe jutowe worki do 
pakowania towarów 

  4 7 7 1 0     4 7 7 1 0
9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   2  E S        4 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

5 3 1 0 1 0 9 0      
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

     8 8      1 6 0
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Niebielona tkanina z juty, o 
szerokości 175 cm  

   4 6 4 0      4 6 4 0

 W Hiszpanii firma „ES1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
wpierw zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ, a następnie zgłoszenia INTRASTAT – 
PRZYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 
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XVIII. PRZYKŁAD: Dostawa towaru w ramach realizacji umowy budowlanej (wywóz, 
handel dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. łódzkim) zawarła z niemiecką firmą „DE1” umowę 
na dostawy materiałów budowlanych w ramach realizacji umowy budowlanej, stanowiącej 
cześć umowy generalnej na wybudowanie w Niemczech wiaduktu drogowego. Wartość 
wszystkich dostaw, w trakcie 12 miesięcy obowiązywania umowy, została  objęta jedna 
fakturą, na łączną kwotę 1 320 000 zł. W lutym 2006 r. w ramach realizacji umowy firma 
„PL1” dostarczyła z Polski do Niemiec: 51 600 kg białego cementu portlandzkiego, 143 000 
kg piasku kwarcowego oraz 271 000 kg żwiru. Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość dostarczonych towarów, odpowiednio: cementu 14 960 zł, piasku 14 300 zł, 
żwiru 10 570 zł;  

- opisana transakcja stanowiła całość wywozów, jakie firma „PL1” dokonała w danym 
miesiącu sprawozdawczym; 

- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 
która przekroczyła próg podstawowy w wywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 
Rozwiązanie:  

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

PL1 DE1 

 
DE 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  
PRZYWÓZ 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ 
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 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza 
(pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 2     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 6 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

  

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   3 9 8 3 0              3   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  D E        8 0  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

2 5 2 3 2 1 0 0      
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  5 1 6 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Biały cement portlandzki 

  1 4 9 6 0          
9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   2  D E        8 0  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

2 5 0 5 1 0 0 0      
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

 1 4 3 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Piasek kwarcowy 

  1 4 3 0 0          
9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   3  D E        8 0  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

2 5 1 7 1 0 1 0      
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

 2 7 1 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Żwir 

  1 0 5 7 0          

 W Niemczech firma „DE1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 
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XIX. PRZYKŁAD: Kradzież zakupionego towaru w drodze na polskim obszarze 
statystycznym (przywóz, handel trójstronny) 
 
Opis sytuacji: 
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. lubelskim) zawarła umowę kupna-sprzedaży z 
francuską firmą „FR1” na dostawę 300 sztuk nowych opon pneumatycznych do samochodów 
osobowych (o wadze 7,5 kg każda opona). W celu realizacji zawartej umowy firma „FR1” 
wysłała w maju 2006 r. zamówione opony do Polski bezpośrednio ze swego oddziału na 
Słowacji – firmy „SK1”. W trakcie transportu z firmy „SK1” do firmy „PL1”, ale już na 
polskim obszarze statystycznym, część przesyłki (112 sztuk opon) została skradziona. 
Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość całości zakupionego towaru: 63 000 zł (koszt 1 opony 210 zł);  
- towar został wyprodukowany we Francji; 
- opisana transakcja stanowiła całość przywozów, jakie firma „PL1” dokonała w 

danym miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg podstawowy w przywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 

SK1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

PL1 

 
SK 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  

WYWÓZ 

FR1 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 

zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza 
(pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 5     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 0 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   6 3 0 0 0              2   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  S K        1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

4 0 1 1 1 0 0 0      F R  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

   1 4 1 0      1 8 8
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Nowe opony pneumatyczne 
do samochodów osobowych 

  3 9 4 8 0          
9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   2  S K        9 0  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

4 0 1 1 1 0 0 0      F R  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

    8 4 0      1 1 2
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Nowe opony pneumatyczne 
do samochodów osobowych 

  2 3 5 2 0          

 Na Słowacji firma „SK1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 

 We Francji firma „FR1” nie wykazała transakcji w systemie INTRASTAT. 
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XX. PRZYKŁAD: Dzierżawa towaru (przywóz, handel dwustronny) 
 
Opis sytuacji: 
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. małopolskim) w ramach umowy dzierżawy 
otrzymała w grudniu 2006 r. od czeskiej firmy „CZ1” koparkę gąsienicową, o wadze 18 300 
kg. Towar został dostarczany z Czech do Polski transportem kolejowym. Zawarta umowa 
przewidywała 25. miesięczny okres dzierżawy koparki. Pozostałe szczegóły dotyczące 
transakcji: 

- wartość towaru (na warunkach EXW siedziba „CZ1”): 150 000 zł;  
- łączne koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione przez firmę „PL1” poza polskim 

obszarem statystycznym: 1 400 zł;  
- towar został wyprodukowany w Niemczech; 
- opisana transakcja stanowiła całość przywozów, jakie firma „PL1” dokonała w 

danym miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg szczegółowy w przywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 

 
 

CZ1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

PL1 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 

 
CZ 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 

zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza 
(pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 1 2     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 5 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

  1 5 0 0 0 0    1 5 1 4 0 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  C Z    E X W  9 0  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

8 4 2 9 5 2 1 0  2    D E  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  1 8 3 0 0        1
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Koparka gąsienicowa 

 1 5 0 0 0 0    1 5 1 4 0 0

 W Czechach firma „CZ1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 
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XXI. PRZYKŁAD: Przywóz towaru o wartości mniejszej niż równowartość 200 EUR 
(przywóz, handel dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. pomorskim) kupiła od litewskiej firmy „LT1” 
następujące towary: 200 sztuk długopisów (o wartości 80 EUR), 50 sztuk zeszytów w kratkę, 
formatu A4 (o wartości 25 EUR), 70 sztuk notatników formatu A5 (o wartości 35 EUR), 40 
sztuk podkładek pod myszki komputerowe (o wartości 18 EUR), 15 sztuk segregatorów 
biurowych z tektury (o wartości 10 EUR). Dostawa towarów z Litwy do Polski nastąpiła w 
lipcu 2006 r. Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- łączna wartość towarów (na warunkach EXW siedziba „LT1”): 168 EUR, do 
przeliczeń na złote polskie przyjęto kurs 1 EUR = 3,890 zł; 

- opisana transakcja stanowiła całość przywozów, jakie firma „PL1” dokonała w 
danym miesiącu sprawozdawczym; 

- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 
która przekroczyła próg szczegółowy w przywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 
 

 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

PL1 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 

LT1 

 
LT 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 

zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 formularza 
(pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 7     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 2 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

     6 5 4              1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  L T           

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

9 9 5 0 0 0 0 0         

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

               
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

 

    6 5 4          

 Na Litwie  firma „LT1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym. 
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XXII. PRZYKŁAD: Korekta przez zmianę danych w pozycji zgłoszenia (wywóz, handel 
dwustronny)  
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. wielkopolskim) zawarła umowę kupna-sprzedaży 
na dostawy do austriackiej  firmie „AT1” teowników ze stali niestopowej, walcowanych na 
gorąco, o wysokości 70 mm. Zgodnie z warunkami umowy w styczniu 2006 r. firma „PL1” 
miała dostarczyć z Polski do Austrii 69 000 kg teowników. Pozostałe szczegóły dotyczące 
transakcji: 

- wartość towaru: 172 500 zł;  
- opisana transakcja stanowiła całość wywozów, jakie firma „PL1” dokonała w danym 

miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg podstawowy w wywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

Po dokonaniu zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ za styczeń 2006 r. firma „PL1” uzyskała 
od przewoźnika informację, że dwa dodatkowe transporty z teownikami, o łącznej masie 
44 000 kg i wartości 110 000 zł, które załadowano w siedzibie firmy „PL1” w dniu 30 
stycznia 2006 r., i które zgodnie z ustaleniami miały opuścić polski obszar statystyczny już w 
lutym 2006 r., z powodów logistycznych opuściły Polskę jeszcze w styczniu 2006 r. Skutkiem 
takiej sytuacji była konieczność dokonania przez firmę „PL1” korekty zgłoszenia, która w 
tym wypadku polegała na zmianie poszczególnych danych w pozycji 1 zgłoszenia 
INTRASTAT. 
 

 

AT1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

PL 
Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ  

PL1 
AT 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  
PRZYWÓZ  

 
PL 

KOREKTA 
Zgłoszenia 
INTRASTAT 

WYWÓZ  

 
AT 

KOREKTA 
Zgłoszenia 

INTRASTAT  
PRZYWÓZ  
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT: 

- wpierw dokonując zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ i deklarując w polach 1-3 
oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 1     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 9 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

  1 7 2 5 0 0              1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  A T        1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

7 2 1 6 2 2 0 0      
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  6 9 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Teowniki ze stali 
niestopowej, walcowane na 
gorąco, o wysokości 70 mm 

 1 7 2 5 0 0          

- następnie dokonując korekty zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ, która 
polegała na zmianie poszczególnych danych w pozycji 1 zgłoszenia INTRASTAT, 
deklarując w polach 1-3 oraz 9-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z 
instrukcją; pola 6-8 pozostały niewypełnione): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 1     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     2  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

X 

 

3 9 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

                        

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  A T        1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

7 2 1 6 2 2 0 0      
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

 1 1 3 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Teowniki ze stali 
niestopowej, walcowane na 
gorąco, o wysokości 70 mm 

 2 8 2 5 0 0          

 W Austrii firma „AT1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT dokonując  wpierw 
zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ a następnie jego korekty, zgodnie z krajowym 
porządkiem prawnym. 
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XXIII. PRZYKŁAD: Korekta przez zamianę zgłoszenia  (wywóz, handel dwustronny)              
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. warmińsko-mazurskim) sprzedała litewskiej firmie 
„LT1” 62 000 kg brykietów opałowych z drewna. W maju 2006 r. firma „PL1” dostarczyła 
brykiety transportem kolejowym z Polski na Litwę. Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość towaru (na warunkach EXW siedziba „PL1”): 37 200 zł;  
- opisana transakcja stanowiła całość wywozów, jakie firma „PL1” dokonała w danym 

miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg szczegółowy w wywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

Po dokonaniu zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ za maj 2006 r. firma „PL1” stwierdziła, 
iż w wyniku pomyłki spedytora w maju 2006 r. faktycznie dostarczono na Litwę  tylko 
59 000 kg brykietów, o wartości 35 400 zł. Firma „PL1” poinformowała o tym fakcie firmę 
„LT1” i formalnie potwierdziła to korektą dokumentów handlowych i wzajemnych rozliczeń 
finansowych. Skutkiem takiej sytuacji była konieczność dokonania przez firmę „PL1” 
korekty zgłoszenia, która w tym wypadku polegała na zamianie zgłoszenia INTRASTAT. 
 

LT1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

PL 
Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ  

PL1 

LT 
Zgłoszenie 

INTRASTAT  
PRZYWÓZ  

 
PL 

KOREKTA 
Zgłoszenia 
INTRASTAT 

WYWÓZ  
 

LT 
KOREKTA 
Zgłoszenia 

INTRASTAT  
PRZYWÓZ  
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT: 

- wpierw dokonując zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ i deklarując w polach 1-3 
oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 5     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 7 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   3 7 2 0 0     3 7 2 0 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  L T    E X W  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

4 4 0 1 3 0 9 0  2    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  6 2 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Brykiety opałowe z drewna 

  3 7 2 0 0     3 7 2 0 0

- następnie dokonując korekty zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ, która 
polegała na zamianie zgłoszenia INTRASTAT, deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 
formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 5     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

X 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     2  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 7 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

   3 5 4 0 0     3 5 4 0 0     1   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  L T    E X W  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

4 4 0 1 3 0 9 0  2    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  5 9 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Brykiety opałowe z drewna 

  3 5 4 0 0     3 5 4 0 0

 Na Litwie firma „LT1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT dokonując  wpierw 
zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ a następnie jego korekty, zgodnie z krajowym 
porządkiem prawnym. 
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XXIV. PRZYKŁAD: Korekta przez dodanie pozycji w zgłoszeniu (przywóz, handel 
dwustronny) 
 
Opis sytuacji: 
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. dolnośląskim) zawarła umowę kupna-sprzedaży z 
węgierską firmą „HU1” na dostawy odzieży. Zgodnie z dokumentami handlowymi, jakie 
otrzymała firma „PL1”, w maju 2006 r. firma „HU1” realizując umowę dostarczyła z Węgier 
do Polski następujące towary: 8 200 sztuk bluzek damskich z dzianiny bawełnianej (o łącznej 
wadze 2 460 kg), 5 000 sztuk bluzek damskich z dzianiny z włókien syntetycznych (o łącznej 
wadze 1 050 kg). Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość towaru: bluzki z bawełny 246 000 zł, bluzki z włókien syntetycznych 
125 000 zł; 

- wszystkie towary zostały wyprodukowane na Węgrzech; 
- opisana transakcja stanowiła całość przywozów, jakie firma „PL1” dokonała w 

danym miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg podstawowy w przywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

Po dokonaniu zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ za maj 2006 r. firma „PL1” uzyskała 
od firmy „HU1” informację, że w maju 2006 r. oprócz towarów wymienionych w 
pierwotnych dokumentach handlowych, dostarczono z Węgier do Polski dodatkowo 1800 
sztuk koszul męskich z dzianiny bawełnianej (o łącznej wadze 570 kg), produkcji tureckiej, o 
wartości 54 000 zł. Fakt ten firma „HU1” formalnie potwierdziła stosowną korektą 
dokumentów handlowych i wzajemnych rozliczeń finansowych. Skutkiem takiej sytuacji była 
konieczność dokonania przez firmę „PL1” korekty zgłoszenia, która w tym wypadku polegała 
na dodaniu pozycji 3 w zgłoszeniu INTRASTAT. 

 

 

HU1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

PL1 
HU 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  

WYWÓZ 

PL 
Zgłoszenie 

INTRASTAT 
PRZYWÓZ 

 
PL 

KOREKTA 
Zgłoszenia 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 

 
HU 

KOREKTA 
Zgłoszenia 

INTRASTAT  
WYWÓZ 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT: 

- wpierw dokonując zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 1-
3 oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 5     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

4 5 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

  3 7 1 0 0 0              2   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  H U        1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

6 1 0 6 1 0 0 0      H U  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

   2 4 6 0     8 2 0 0
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Bluzki damskie z dzianiny 
bawełnianej 

 2 4 6 0 0 0          
9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   2  H U        1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

6 1 0 6 2 0 0 0      H U  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

   1 0 5 0     5 0 0 0
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Bluzki damskie  z dzianiny, 
z włókien syntetycznych 

 1 2 5 0 0 0          
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- następnie dokonując  korekty zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ, która 
polegała na dodaniu pozycji 3 w zgłoszeniu INTRASTAT, deklarując w polach 1-3 
oraz 9-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją; pola 6-8 
pozostały niewypełnione): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 5     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     2  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

X 

 

4 5 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

                        

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   3  H U        1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

6 2 0 5 2 0 0 0      T R  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

    5 7 0     1 8 0 0
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Koszule męskie z dzianiny 
bawełnianej 

  5 4 0 0 0          

 Na Węgrzech firma „HU1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
wpierw zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ a następnie jego korekty, zgodnie z krajowym 
porządkiem prawnym. 
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XXV. PRZYKŁAD: Korekta przez anulowanie pozycji w zgłoszeniu (przywóz, handel 
dwustronny). 
 
Opis sytuacji: 
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. lubuskim) zawarła umowę kupna-sprzedaży z 
portugalską firmą „PT1” na dostawy owoców cytrusowych, pochodzenia portugalskiego. 
Zgodnie z dokumentami handlowymi, jakie otrzymała firma „PL1”, w październiku 2006 r. 
firma „PT1” dostarczyła z Portugalii do Polski następujące towary: 200 000 kg świeżych 
mandarynek oraz 10 000 kg świeżych cytryn. Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 

- wartość towarów: mandarynki 300 000 zł, cytryny 15 000 zł. 
- opisana transakcja stanowiła całość przywozów, jakie firma „PL1” dokonała w 

danym miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg podstawowy w przywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

Po dokonaniu zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ za październik 2006 r. firma „PL1” 
uzyskała informację od przewoźnika, że dostawa 10 000 kg świeżych cytryn, o wartości 
15 000 zł, z powodu awarii środka przewozowego była opóźniona, i że faktycznie wywóz z 
Portugalii oraz przywóz do Polski tego towaru nastąpił dopiero w listopadzie 2006 r. 
Skutkiem takiej sytuacji była konieczność dokonania przez firmę „PL1” korekty zgłoszenia, 
która w tym wypadku polegała na anulowaniu pozycji  2 w zgłoszeniu INTRASTAT. 
 

 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

PL1 

PL 
Zgłoszenie 

INTRASTAT 
PRZYWÓZ 

PT 
Zgłoszenie 

INTRASTAT 
WYWÓZ 

PT1 

 
PL 

KOREKTA 
Zgłoszenia 
INTRASTAT 
PRZYWÓZ 

 
PT 

KOREKTA 
Zgłoszenia 

INTRASTAT 
WYWÓZ 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT: 

-  wpierw dokonując zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ i deklarując w polach 1-
3 oraz 6-20 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełnione zgodnie z instrukcją):  

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 1 0     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

4 1 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

  3 1 5 0 0 0              2   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  P T        1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 8 0 5 2 0 5 0      P T  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

 2 0 0 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Mandarynki świeże 

 3 0 0 0 0 0          
9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   2  P T        1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 8 0 5 5 0 1 0      P T  

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  1 0 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

Cytryny świeże 

  1 5 0 0 0     1 7 0 0 0



 
INTRASTAT – PODRĘCZNIK DLA PODMIOTÓW 
 

 103

- następnie dokonując  korekty zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ, która 
polegała na anulowaniu pozycji 2 w zgłoszeniu INTRASTAT, deklarując w polach 1-
3 oraz 9 formularza (pola 4, 5 i 21 wypełniono zgodnie z instrukcją; pola 6-8 oraz 10-
20 pozostały niewypełnione): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 1 0     1  

   Rok      Nr wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

   PRZYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     2  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

X 

 

4 1 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

                        

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju wysyłki           12. Kod warunków dostawy                 13. Kod rodzaju  transakcji 

   2              

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

                

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

               
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis  towaru 

 

                

 W Portugalii firma „PT1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 
wpierw zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ a następnie jego korekty, zgodnie z krajowym 
porządkiem prawnym. 
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XXVI. PRZYKŁAD: Sprzedaż towaru – 5 pozycji towarowych na zgłoszeniu (wywóz, 
handel dwustronny) 
 
Opis sytuacji:  
Polska firma „PL1” (z siedzibą w wojew. łódzkim) sprzedała i dostarczyła we wrześniu 2006 
r. dwom austriackim firmom „AT1” oraz „AT2” następujące rodzaje warzyw:   

- pieczarki świeże: wartość (warunki CIP siedziba „AT1”) 91 000 zł, ilość 24 000 kg, 
transport drogowy, wyodrębnione na fakturze łączne koszty frachtu i ubezpieczenia 
poniesione przez firmę „PL1” poza polskim obszarem statystycznym: 1 900 zł;  

- korniszony zakonserwowane za pomocą octu: wartość (warunki CPT siedziba 
„AT2”) 117 000 zł, ilość 32 000 kg, transport kolejowy, koszty frachtu poniesione 
przez firmę „PL1” poza polskim obszarem statystycznym: 3 100 zł; 

- gruszki świeże do konsumpcji: wartość (na warunkach EXW siedziba „PL1”) 
110 500 zł, ilość 85 000 kg,  transport drogowy; 

- marchew świeża: wartość (na warunkach FCA siedziba „PL1”) 88 000 zł, ilość 
55 000 kg, transport drogowy; 

- pietruszka świeża: wartość (na warunkach EXW siedziba „PL1”) 169 000 zł, ilość 
92 000 kg, transport drogowy; 

Pozostałe szczegóły dotyczące transakcji: 
- opisane transakcje stanowiły całość wywozów, jakie firma „PL1” dokonała w danym 

miesiącu sprawozdawczym; 
- firma „PL1” była „osobą zobowiązaną” do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, 

która przekroczyła próg szczegółowy w wywozie i która na tym kierunku złożyła 
jedno zgłoszenie INTRASTAT za cały miesiąc sprawozdawczy. 

 

AT1 

Objaśnienia: 
  Droga towarów 
  Droga faktury/dokumentów handlowych 

 
PL 

Zgłoszenie 
INTRASTAT 

WYWÓZ PL1 

 
AT 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  
PRZYWÓZ 

AT2 

 
AT 

Zgłoszenie 
INTRASTAT  
PRZYWÓZ 
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Rozwiązanie:  
 W Polsce firma „PL1” wykazała transakcję w systemie INTRASTAT, dokonując 

zgłoszenia INTRASTAT – WYWÓZ: 
- deklarując w polach 1-3 oraz 6-20 pierwszego formularza (pola 4, 5 i 21 

wypełniono zgodnie z instrukcją): 
1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

X 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 9     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

3 6 0 0 0 0
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

  5 7 5 5 0 0    5 7 0 5 0 0     5   

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   1  A T    C I P  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 7 0 9 5 1 0 0  3    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  2 4 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Pieczarki świeże 

  9 1 0 0 0     8 9 1 0 0
9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   2  A T    C P T  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

2 0 0 1 1 0 0 0  2    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  3 2 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Korniszony 
zakonserwowane  
za pomocą octu 

 1 1 7 0 0 0    1 1 3 9 0 0
9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   3  A T    E X W  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 8 0 8 2 0 5 0  3    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  8 5 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Gruszki świeże do 
konsumpcji 

 1 1 0 5 0 0    1 1 0 5 0 0
9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   4  A T    F C A  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 7 0 6 1 0 1 0  3    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  5 5 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Marchew świeża 

  8 8 0 0 0     8 8 0 0 0
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- deklarując w polach 1 oraz 9-20 drugiego formularza (pole 4 wypełniono 
zgodnie z instrukcją; pola 2-3, 5-8 oraz 21 pozostawiono niewypełnione): 

1. Okres sprawozdawczy 2. Rodzaj deklaracji  

   Miesiąc     Nr zgłoszenia w okresie spr.  
Zgłoszenie INTRASTAT 
 

 

 

Miejsce na adnotacje urzędowe 

 0 4     1  

   Rok      Nr  wersji zgłoszenia 

 
Zamiana zgłoszenia INTRASTAT 

 

 3. Kod izby celnej, do której adresowana 
jest deklaracja INTRASTAT 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

 

DEKLARACJA INTRASTAT 

    WYWÓZ 

       

 
 
 

 0 6     1  

 

 
Korekta zgłoszenia INTRASTAT 
 

 

 

 

      
      

 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 6. Łączna wartość fakturowa w PLN           7. Łączna wartość statystyczna w PLN                        8. Łączna liczba pozycji 

                        

   

9. Nr pozycji                 11. Kod kraju przeznaczenia           12. Kod warunków dostawy               13. Kod rodzaju  transakcji 

   5  A T    E X W  1 1  

14. Kod towaru                          15. Kod rodzaju  transportu                     16. Kod kraju pochodzenia 

0 7 0 9 9 0 9 0  3    
  

 

17. Masa netto (w kg)                 18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary 

  9 2 0 0 0         
19. Wartość fakturowa w PLN                 20. Wartość statystyczna w PLN 

10. Opis towaru 

Pietruszka świeża 

 1 6 9 0 0 0    1 6 9 0 0 0

 W Austrii firma „AT1” oraz firma „AT2”  wykazały transakcje w systemie INTRASTAT, 
każda dokonując zgłoszenia INTRASTAT – PRZYWÓZ, zgodnie z krajowym porządkiem 
prawnym. 
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ZAŁĄCZNIKI 
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ZAŁĄCZNIK 1 Wykaz krajów członkowskich UE i kodów stosowanych w polu 11 

deklaracji INTRASTAT 

Kod Nazwa   
AT Austria 
BE Belgia 
CY Cypr 
CZ Republika Czeska 
DK Dania 
EE Estonia 
FI Finlandia 
FR Francja 
GR Grecja 
ES Hiszpania 
IE Irlandia 
LT Litwa 
LU Luksemburg 
LV Łotwa 
MT Malta 
NL Niderlandy 
DE Niemcy 
PT Portugalia 
SK Słowacja 
SI Słowenia 
SE Szwecja 
HU Węgry 
GB Wielka Brytania 
IT Włochy 

 

◊ Kody dodatkowe stosowane w ramach uproszczeń 

Kod Nazwa   
QR Zapasy i zaopatrzenie statków w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego 

QV Kraje i terytoria niewyszczególnione w ramach handlu 
wewnątrzwspólnotowego 
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ZAŁĄCZNIK 2 Lista odpowiednich komórek zajmujących się w poszczególnych izbach 

celnych sprawami dotyczącymi zgłoszeń INTRASTAT 

IZBA 
CELNA 

NAZWA 
KOMÓRKI 

ADRES 

KOMÓRKI 

TEL.  

KOMÓRKI 

ADRES E-MAIL 

KOMÓRKI 

BIAŁA 
PODLASKA 

Wydział 
INTRASTAT 

Elizówka 65 k/Lublina,  

21-003 Ciecierzyn 

(081) 756 82 71; 
756 82 86 

intrastat.ic-
bialapodlaska@bpd.mofnet.gov.pl  

BIAŁYSTOK 
Referat ds. 
INTRASTAT  

ul. Octowa 2,  

15-399 Białystok 

(085) 745 85 
73;745 86 23 

intrastat.ic-
bialystok@bia.mofnet.gov.pl  

GDYNIA 
Wydział ds. 
INTRASTAT 

ul. Północna 9a,  

81-029 Gdynia 

(058) 666 93 10; 
666 93 05, 04, 03, 
02 

intrastat.ic-
gdynia@gdy.mofnet.gov.pl 

KATOWICE 
Wydział 
INTRASTAT 

ul. Bielska 47a,  

43-400 Cieszyn 

(033) 857 63 46; 
857 63 21;      857 
63 09 

intrastat.ic-
katowice@kat.mofnet.gov.pl 

KIELCE 
Referat 
ds. INTRASTAT 

ul. Wesoła 56,  

25-363 Kielce 

(041) 364 28 18 intrastat.ic-kielce@kie.mofnet.gov.pl 

Wydział 
INTRASTAT 

Al. Krasińskiego 11b 

31-311 Kraków 

(0-12) 629 02 55; 
629 02 56 

intrastat.ic-
krakow@kra.mofnet.gov.pl 

KRAKÓW 
Referat Obsługi 
Deklaracji  
INTRASTAT 

Al. Tysiąclecia 33,  

34-400 Nowy Targ  

(018) 261 31 49,  
261 31 48 

ris@kra.mofnet.gov.pl 

ŁÓDŹ 
Wydział 
INTRASTAT 

ul. Nowe Sady 11/13,  

94-102 Łódź 

(042) 686 37 71; 
687 16 30 

intrastat.ic-lodz@lod.mofnet.gov.pl  

OLSZTYN 
Referat 
INTRASTAT 

ul. Dworcowa 1,  

10-413 Olsztyn  

(089) 539 70 70; 
539 72 86 

intrastat.ic-
olsztyn@ols.mofnet.gov.pl  

OPOLE 
Referat 
INTRASTAT 

ul. Otmuchowska50,  

48-300 Nysa 

(077) 435 28 88 
wewn. 203 - 206 

intrastat.ic-opole@opo.mofnet.gov.pl 

POZNAŃ 
Wydział ds. 
INTRASTAT 

ul.Krańcowa 28,  

61-037 Poznań 

(061) 658 35 73; 
658 35 75 

intrastat.ic-
poznan@poz.mofnet.gov.pl  

PRZEMYŚL 
Wydział ds. 
INTRASTAT 

ul. Podwisłocze 42,  

35-309 Rzeszów 

(017) 853 73 15; 
853 73 05 

intrastat.ic-
przemysl@prz.mofnet.gov.pl 

RZEPIN 
Wydział 
INTRASTAT 

ul. Zachodnia 1,  

69-110 Rzepin 

(095) 750 71 31; 
750 71 63 

intrastat@rze.mofnet.gov.pl  

SZCZECIN 
Wydział 
INTRASTAT 

Lubieszyn,  

72-002 Dołuje 

(091) 425 16 33; 
425 16 34 

intrastat.ic-
szczecin@szc.mofnet.gov.pl 
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TORUŃ 
Referat ds. 
INTRASTAT 

ul. Mazowiecka 63/65, 

 87-100 Toruń 

(056) 611 73 96; 
611 74 97 

intrastat.ic-torun@tor.mofnet.gov.pl 

WARSZAW
A 

Wydział 
INTRASTAT 

ul. Modlińska 4,  

03-216 Warszawa 

(022) 510 47 17; 
510 47 79 

intrastat.ic-
warszawa@war.mofnet.gov.pl  

WROCŁAW 
Wydział 
INTRASTAT 

ul. Podwale 64,  

50-950 Wrocław  

(071) 370 53 73; 
370 54 78 

intrastat.ic-wroclaw@ac.mofnet 
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ZAŁĄCZNIK 3 Wykaz kodów izb celnych, do których mogą być adresowane deklaracje 

INTRASTAT 

Nazwa izby celnej Kod identyfikacyjny 

Izba Celna w Białej Podlaskiej 300000 

Izba Celna w Białymstoku 310000 

Izba Celna w Gdyni 320000 

Izba Celna w Katowicach 330000 

Izba Celna w Kielcach 340000 

Izba Celna w Krakowie 350000 

Izba Celna w Łodzi 360000 

Izba Celna w Olsztynie 370000 

Izba Celna w Opolu  380000 

Izba Celna w Poznaniu 390000 

Izba Celna w Przemyślu 400000 

Izba Celna w Rzepinie 410000 

Izba Celna w Szczecinie 420000 

Izba Celna w Toruniu 430000 

Izba Celna w Warszawie 440000 

Izba Celna we Wrocławiu 450000 
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ZAŁĄCZNIK 4 Formularz Deklaracja INTRASTAT – Przywóz 
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ZAŁĄCZNIK 5 Formularz Deklaracja INTRASTAT – Wywóz 
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ZAŁĄCZNIK 6  Wykaz towarów, których wywóz lub przywóz nie jest objęty obowiązkiem 

sprawozdawczym INTRASTAT. 

1) środki płatnicze będące legalnymi środkami płatniczymi oraz papiery 

wartościowe; 

2) złoto monetarne; 

3) nadzwyczajna pomoc dla obszarów klęsk żywiołowych; 

4) towary korzystające z immunitetu dyplomatycznego, konsularnego lub 

podobnego; 

5) towary przeznaczone do użytku czasowego, jeśli spełnione są następujące 

warunki: 

a) nie zaplanowano ani nie wykonano uszlachetniania; 

b) oczekiwany okres trwania użytku czasowego jest nie dłuższy niż 24 miesiące; 

c) wywóz/przywóz nie musi być deklarowany jako dostawa/nabycie dla celów 

podatkowych; 

6) towary używane jako nośniki informacji, takie jak dyskietki, taśmy komputerowe, 

filmy, plany, taśmy audio i wideo, CD – ROM, przechowujące oprogramowanie 

komputerowe, stworzone na zamówienie konkretnego klienta lub niebędące 

przedmiotem transakcji handlowej, a także towary uzupełniające poprzednią 

dostawę, np. uaktualnienia lub towary, na które odbiorca nie otrzymuje faktury; 

7) pod warunkiem, że nie są przedmiotem transakcji handlowej: 

a) materiały reklamowe; 

b) próbki handlowe; 

8) towary do i po naprawie oraz części zamienne używane do naprawy; naprawa 

pociąga za sobą przywrócenie towarów do ich pierwotnej funkcji lub stanu; celem 

tej operacji jest utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na użytkowanie; może 

to oznaczać ich przebudowę lub udoskonalenie, ale nie zmienia w żaden sposób 

charakteru towaru; 

9) towary wysłane do krajowych sił zbrojnych stacjonujących poza terytorium 

statystycznym, jak również towary otrzymane z innego państwa członkowskiego, 

które zostały przewiezione poza terytorium statystyczne przez krajowe siły 

zbrojne, a także towary, które zostały nabyte lub rozprowadzone na terytorium 
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statystycznym państwa członkowskiego przez siły zbrojne innego państwa 

członkowskiego tam stacjonujące; 

10) wyrzutnie statków kosmicznych, podczas wywozu i przywozu poprzedzającego 

wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną, a także podczas wystrzelenia w przestrzeń 

kosmiczną; 

11) sprzedaż nowych środków transportu przez osoby fizyczne lub prawne będące 

podatnikami VAT na rzecz osób prywatnych z innych państw członkowskich, 

12) energia elektryczna – kod Nomenklatury Scalonej: 27160000, 

13) gaz ziemny – kody Nomenklatury Scalonej: 27111100 oraz 27112100. 
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ZAŁĄCZNIK 7 Symbole warunków dostaw według INCOTERMS 2000 

Kod 

Incoterms 
Znaczenie Incoterms 2000 

EXW 

FCA 

FAS 

FOB 

CFR 

CIF 

CPT 

CIP 

DAF 

DES 

DEQ 

DDU 

DDP 

z zakładu... (oznaczone miejsce) 

franco przewoźnik... (oznaczone miejsce) 

franco wzdłuż burty statku... (oznaczony port załadunku) 

franco statek... (oznaczony port załadunku) 

koszt i fracht... (oznaczony port przeznaczenia) 

koszt, ubezpieczenie i fracht... (oznaczony port przeznaczenia) 

przewoźne opłacone do... (oznaczone miejsce przeznaczenia) 

przewoźne i ubezpieczenie opłacone do... (oznaczone miejsce 

przeznaczenia) 

dostarczone na granicę... (oznaczone miejsce) 

dostarczone statek... (oznaczony port przeznaczenia) 

dostarczone nabrzeże... (oznaczony port przeznaczenia) 

dostarczone (cło nieopłacone)... (oznaczone miejsce przeznaczenia) 

dostarczone (cło opłacone)... (oznaczone miejsce przeznaczenia) 
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ZAŁĄCZNIK 8 Kody rodzajów transakcji 

 
Kolumna A Kod 

transakcji 
Kolumna B 

11 1. Kupno/ sprzedaż za zapłatą (2)  

12 
2. Dostawy z zamiarem sprzedaży po akceptacji, 

obejrzeniu lub wypróbowaniu oraz transakcje 
komisowe 

13 3. Transakcje powodujące zapłatę w naturze (w tym 
handel barterowy) 

1. Transakcje z przeniesieniem prawa 
własności (rzeczywistym lub 
zamierzonym) w zamian za płatność lub 
inne świadczenie (finansowe, w naturze 
lub inne), z wyjątkiem transakcji 
wymienionych pod kodami 2, 7, 8 
kolumny A, z uwzględnieniem uwag (1) (2)  

(3) 
15 5. Leasing finansowy (3) 

21 1. Zwrot towarów. 

22 2. Rekompensata za zwrócone towary 

2. Zwroty towarów zarejestrowanych 
uprzednio pod kodem 1 kolumny A (4), 
dostawy rekompensacyjne nieodpłatne (4) 

23 3. Rekompensata za towary, które nie podlegają 
zwrotowi (np. w ramach gwarancji) 

31 
1. Dostawy towarów w ramach programów pomocy 

(całkowicie lub częściowo prowadzonych bądź 
finansowanych przez Wspólnotę Europejską) 

32 2. Inne dostawy towarów w ramach pomocy 
rządowej 

33 3. Inne dostawy towarów w ramach pomocy (od 
osób fizycznych lub organizacji pozarządowych) 

3. Dostawy bezpłatne, nie na czas 
oznaczony, z przeniesieniem prawa 
własności 

34 4. Inne transakcje dotyczące dostaw bezpłatnych 

4. Dostawy towarów w celu uszlachetniania 
w ramach kontraktu, (5) z wyjątkiem 
transakcji wymienionych pod kodem 7 
kolumny A 

41 

 

5. Dostawy towarów po uszlachetnieniu w 
ramach kontraktu, (5) z wyjątkiem 
transakcji wymienionych pod kodem 7 
kolumny A 

51 

 

7. Wysyłki towarów w ramach wspólnych 
programów obronnych lub innych 
międzyrządowych programów 
produkcyjnych (np. Airbus) 

70 

 

8. Dostawy materiałów budowlanych, 
wyposażenia i sprzętu w ramach realizacji 
umowy budowlanej lub inżynieryjnej, 
stanowiącej część umowy generalnej (6) 

80 

 

9. Inne rodzaje transakcji (7) 90  

Uwagi: 
(1) Ujmowana jest tu większość przywozów i wywozów, tj. transakcji, w przypadku których: 

− następuje przeniesienie prawa własności pomiędzy osobami zamieszkałymi na stałe na 
danym terytorium (rezydentami) a osobami niezamieszkałymi na stałe na danym 
terytorium (nierezydentami) oraz 
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− następuje lub nastąpi zapłata lub inne świadczenie (zapłata w naturze). 
Dotyczy to również dostaw towarów przesyłanych pomiędzy powiązanymi ze sobą 
przedsiębiorstwami oraz towarów przesyłanych z/ do centrów dystrybucyjnych, nawet 
jeśli nie towarzyszy temu natychmiastowa zapłata. 

(2) Zawiera dostawy części zamiennych lub towarów rekompensacyjnych w formie odpłatnej. 
(3) Leasing finansowy: płatności leasingowe są obliczane w taki sposób, aby pokrywały one 

całkowitą lub prawie całkowitą wartość towaru. Korzyści i ryzyka wynikające z prawa 
własności towarów przechodzą na leasingobiorcę. Po zakończeniu umowy leasingobiorca 
staje się prawowitym właścicielem towaru. 

(4) Wysyłki zwrotne i dostawy rekompensacyjne towarów, które uprzednio zarejestrowano 
pod kodami od 3 do 9 kolumny A, należy rejestrować pod tymi samymi kodami. 

(5)      Obrót uszlachetniający obejmuje działania (przetworzenie, budowę, montaż, 
udoskonalenie, renowację), których celem jest stworzenie nowego lub w znacznym 
stopniu ulepszonego towaru. Nie musi to oznaczać zmiany w klasyfikacji towaru. Pod 
tym kodem nie należy ujmować uszlachetniania dokonywanego przez uszlachetniającego 
na rachunek własny, które należy ująć pod kodem 1 kolumny A. 
Towary przeznaczone do uszlachetniania muszą być rejestrowane jako przywozy i 
wywozy. 
Naprawa nie powinna być rejestrowana pod tym kodem. Naprawa towaru stanowi 
przywrócenie towaru do jego pierwotnej funkcji lub stanu. Celem tej operacji jest 
utrzymanie towaru w stanie używalności; może to oznaczać pewną przebudowę lub 
udoskonalenie, ale nie zmienia charakteru towaru. 
Towary do i po naprawie są wyłączone ze statystyki obrotu towarowego między 
państwami członkowskimi. 

(6) Pod kodem 8 kolumny A należy ujmować jedynie takie transakcje, w przypadku których 
faktura nie jest wystawiana na poszczególne dostawy, lecz jedna faktura obejmuje łączną 
wartość prac. Jeżeli tak nie jest, należy transakcje te ująć pod kodem 1. 

(7)    Ujmowany jest tu również przywóz lub wywóz towarów przekazywanych w ramach 
leasingu operacyjnego lub dzierżawy, których przewidywany okres użytkowania jest 
dłuższy niż 24 miesiące od momentu przywozu/wywozu albo jeżeli po tym okresie towary 
te nie zostają przywiezione/wywiezione. 
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ZAŁĄCZNIK 9 Kody rodzajów transportu 

Kod Oznaczenie 

1 Transport morski 

2 Transport kolejowy 

3 Transport drogowy 

4 Transport lotniczy 

5 Przesyłki pocztowe 

7 Stałe instalacje przesyłowe (np. gazociągi, wodociągi, ropociągi, 

koleje linowe itp.). 

8 Żegluga śródlądowa 

9 Własny napęd (towarem jest np. statek czy samolot poruszający się 

o własnym napędzie). 
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ZAŁĄCZNIK 10 Wykaz kodów krajów 

KOD NAZWA  
AF Afganistan 
AL Albania 
DZ Algieria 
AD Andora 
AO Angola 
AI Anguilla 
AQ Antarktyda 
AG Antigua i Barbuda 
AN Antyle Niderlandzkie 
SA Arabia Saudyjska 
AR Argentyna 
AM Armenia 
AW Aruba 
AU Australia 
AT Austria 
AZ Azerbejdżan 
BS Bahamy 
BH Bahrajn 
BD Bangladesz 
BB Barbados 
BE Belgia 
BZ Belize 
BJ Benin 
BM Bermudy 
BT Bhutan 
BY Białoruś 
BO Boliwia 
BA Bośnia i Hercegowina 
BW Botswana 
BR Brazylia 
BN Brunei Darussalam 
IO Brytyjskie Terytorium Oceanu 

Indyjskiego 
BG Bułgaria 
BF Burkina Faso 
BI Burundi 
XC Ceuta 
HR Chorwacja 
CL Chile 
CN Chiny 
CY Cypr 
TD Czad 
ME Czarnogóra 
DK Dania 
DM Dominika 
DO Dominikana 

DJ Dżibuti 
EG Egipt 
EC Ekwador 
ER Erytrea 
EE Estonia 
ET Etiopia 
FK Falklandy 
FJ Fidżi Republika 
PH Filipiny 
FI Finlandia 
FR 
 
 

Francja (włącznie z Monaco (MC) i 
francuskimi departamentami zamorskimi 
[Gujana Francuska (GF), Gwadelupa 
(GP), Martynika (MQ) i Reunion (RE)] 

TF Francuskie Terytoria Południowe 
GA Gabon 
GM Gambia 
GH Ghana 
GI Gibraltar 
GR Grecja 
GD Grenada 
GL Grenlandia 
GE Gruzja 
GU Guam 
GY Gujana 
GT Gwatemala 
GN Gwinea 
GW Gwinea-Bissau 
GQ Gwinea Równikowa 
HT Haiti 
ES Hiszpania 
HN Honduras 
HK Hongkong 
IN Indie 
ID Indonezja 
IQ Irak 
IR Iran 
IE Irlandia 
IS Islandia 
IL Izrael 
JM Jamajka 
JP Japonia 
YE Jemen 
JO Jordania 
KY Kajmany 
KH Kambodża 
CM Kamerun 
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CA Kanada 
QA Katar 
KZ Kazachstan 
KE Kenia 
KG Kirgistan 
KI Kiribati 
CO Kolumbia 
KM Komory 
CG Kongo 
CD Kongo (d. Zair) 
KP Koreańska Republika Ludowo-

Demokratyczna 
XK Kosowo 
CR Kostaryka 
CU Kuba 
KW Kuwejt 
LA Laos 
LS Lesotho 
LB Liban 
LR Liberia 
LY Libia 
LI Liechtenstein 
LT Litwa 
LU Luksemburg 
LV Łotwa 
MK Macedonia 
MG Madagaskar 
YT Majotta 
MO Makau 
MW Malawi 
MV Malediwy 
MY Malezja 
ML Mali 
MT Malta 
MA 
 

Maroko 
[włącznie z Saharą Zachodnią (EH)] 

MR Mauretania 
MU Mauritius 
MP Mariany Północne 
MX Meksyk 
XL Melilla 
FM Mikronezja 
UM 
 

Minor (Powiernicze Wyspy Pacyfiku 
Stanów Zjednoczonych) 

MD Mołdowa 
MN Mongolia 
MS Montserrat 
MZ Mozambik 
MM Myanmar (Burma) 
NA Namibia 

NR Nauru 
NP Nepal 
NL Niderlandy 
DE Niemcy 
NE Niger 
NG Nigeria 
NI Nikaragua 
NU Niue 
NF Norfolk 
NO 
 

Norwegia 
[włącznie z Svalbard i Jan Meyen (SJ)] 

NC Nowa Kaledonia 
NZ Nowa Zelandia 
OM Oman 
PS Okupowane Terytorium Palestyny 
PK Pakistan 
PW Palau 
PA Panama 
PG Papua Nowa Gwinea 
PY Paragwaj 
PE Peru 
PN Pitcairn 
PF Polinezja Franc. 
PL Polska 
GS Południowa Georgia i Południowe 

Wyspy Sandwich 
PT Portugalia 
CZ Republika Czeska 
KR Republika Korei 
ZA Rep. Połud. Afryki 
CF Rep. Środkowoafrykańska 
RU Rosja 
RO Rumunia 
RW Ruanda 
KN St.Kitts i Nevis 
LC St.Lucia 
PM St.Pierre i Miquelon 
VC St. Vincent i Grenadyny 
SV Salwador 
AS Samoa Amerykańskie 
WS Samoa 
SM San Marino 
SN Senegal 
XS Serbia  
SC Seszele 
SL Sierra Leone 
SG Singapur 
SK Słowacja 
SI Słowenia 
SO Somalia 
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LK Sri Lanka 
US 
 

Stany Zjednoczone Ameryki 
[włącznie z Portoryko (PR)] 

SD Sudan 
SR Surinam 
SZ Suazi 
SY Syria 
SE Szwecja 
CH Szwajcaria 
SH Święta Helena 
TJ Tadżykistan 
TH Tajlandia 
TW Tajwan 
TZ Tanzania 
TG Togo 
TK Tokelau 
TO Tonga 
TT Trynidad i Tobago 
TN Tunezja 
TR Turcja 
TM Turkmenistan 
TC Turks i Caicos 
TV Tuvalu 
UG Uganda 
UA Ukraina 
UY Urugwaj 

UZ Uzbekistan 
VU Vanuatu 
WF WalIis i Futuna 
VA Watykan 
VE Wenezuela 
HU Węgry 
GB Wielka Brytania 
VN Wietnam 
IT Włochy 
TL Wschodni Timor 
CI Wybrzeże Kości Słoniowej 
BV Wyspa Bouveta 
CX Wyspa Bożego Narodzenia 
CK Wyspy Cooka 
VI Wyspy Dziewicze-USA 
VG Wyspy Dziewicze – Wielka Brytania 
HM Wyspy Heard i McDonald  
CC Wyspy Kokosowe (Keelinga) 
MH Wyspy Marshalla 
FO Wyspy Owcze 
ST Wyspy Św. Tomasza i Książęca 
ZM Zambia 
CV Zielony Przylądek 
ZW Zimbabwe 
AE Zjednoczone Emiraty Arabskie 
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ZAŁĄCZNIK 11 Podstawa prawna 

Przepisy Wspólnotowe 

◊ Rozporządzenie podstawowe: 

- Rozporządzenie (WE) Nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 

marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu 

towarami między państwami członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(EWG) Nr 3330/91 (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr L 102 z dnia 

7.04.2004 r.) 

◊ Rozporządzenia wykonawcze:  

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. 

wykonujące rozporządzenie (WE) Nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty 

odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi i 

uchylające rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1901/2000 oraz (EWG) Nr 

3590/92 (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 343 z dnia 19.11.2004 

r.)  

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1915/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 w odniesieniu do uproszczenia 

rejestrowania ilości i specyfikacji poszczególnych przepływów towarów 

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 307 z dnia 25.11.2005 r.)

  

◊ Nomenklatura towarowa:  

- Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie 

nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr L 256 z dnia 7.09.1987 r.), 

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1549/6006 z dnia 17 października 2006 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie 
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nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L301 z dnia 31.10.2006 r., str.1) 

 

◊ Nomenklatura krajów:  

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1833/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. r. w 

sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu 

zagranicznego Wspólnoty oraz dla potrzeb statystyki handlu pomiędzy 

państwami członkowskimi (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 

354 z dnia 14 .12.2006 r.)  

Przepisy krajowe 

◊ Obowiązek sprawozdawczy: 

- Ustawa - Prawo celne z dnia 19 marca 2004 r. (Rozdział 8 - Ewidencja 

i statystyka dotycząca handlu między państwami członkowskimi Wspólnoty 

Europejskiej) (Dz.U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.)  

◊ szczegółowe zasady funkcjonowania systemu INTRASTAT (m.in. 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA – DEKLARACJA 

INTRASTAT ORAZ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ INTRASTAT) 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zgłoszeń INTRASTAT (Dz.U. Nr 89, poz. 846) 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie Ministra Finansów z 21 kwietnia 2004 w sprawie zgłoszeń 

INTRASTAT  (Dz.U. Nr 282, poz. 2809) 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT  (Dz.U. Nr 257, poz. 2154) 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT  (Dz.U. Nr 243, poz. 1765) 
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◊ Program badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok 

sprawozdawczy:  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu 

badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 178, poz. 

1482)  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej 

na 2006 rok (Dz. U. Nr 260, poz. 2178) - progi statystyczne i alternatywne źródła danych  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej 

na rok 2007 (Dz. U. Nr 245, poz. 1779) 

◊ Kurs walutowy: 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 

Nr 97, poz. 970) - Rozdział 14  

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 4. w sprawie 

kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej (Dz.U. Nr. 87, 

poz. 827) 

- Rozporządzenie Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Art. 

168-172) 

◊ Dział 99 Nomenklatury Scalonej:  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie 

Nomenklatury Scalonej (Dz.U. Nr 246, poz. 1794) 
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