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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 22 grudnia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zg∏oszeƒ INTRASTAT
Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy
z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68,
poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
21 kwietnia 2004 r. w sprawie zg∏oszeƒ INTRASTAT
(Dz. U. Nr 89, poz. 846) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Osoba zobowiàzana, o której mowa
w art. 97 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca
2004 r. — Prawo celne, dokonuje zg∏oszeƒ
INTRASTAT odnoszàcych si´ do przywozu
towarów, zwanych zg∏oszeniami INTRASTAT w przywozie, lub zg∏oszeƒ INTRASTAT odnoszàcych si´ do wywozu towarów, zwanych zg∏oszeniami INTRASTAT
w wywozie, je˝eli:
1) wartoÊç dokonanych przez nià w roku
poprzedzajàcym rok sprawozdawczy
przywozów towarów lub wywozów towarów przekroczy∏a wartoÊç okreÊlonà
odpowiednio dla statystycznego progu
podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, lub
2) wartoÊç dokonanych przez nià w roku
sprawozdawczym przywozów towarów
lub wywozów towarów przekroczy∏a
wartoÊç okreÊlonà odpowiednio dla statystycznego
progu
podstawowego
w przywozie albo statystycznego progu
podstawowego w wywozie, ustalonego
na aktualny rok sprawozdawczy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1, osoba zobowiàzana dokonuje zg∏oszeƒ INTRASTAT w roku sprawozdawczym, poczynajàc od zg∏oszenia INTRASTAT za pierwszy okres sprawozdawczy
roku sprawozdawczego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 2, osoba zobowiàzana dokonuje zg∏oszeƒ INTRASTAT w roku sprawozdawczym, poczynajàc od zg∏oszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym
wartoÊç dokonanych przywozów albo wy———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

wozów towarów przekroczy∏a wartoÊç
okreÊlonà dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.
4. Je˝eli wartoÊç dokonanych przywozów lub
wywozów towarów przekroczy∏a u osoby
zobowiàzanej w roku poprzedzajàcym rok
sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym wartoÊç okreÊlonà odpowiednio dla
statystycznego
progu
szczegó∏owego
w przywozie lub statystycznego progu
szczegó∏owego w wywozie, ustalonego na
aktualny rok sprawozdawczy, osoba ta dokonuje w roku sprawozdawczym zg∏oszeƒ
INTRASTAT zgodnie z wymogami ustalonymi dla ka˝dego z tych progów.”;
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Osoba zobowiàzana, która w roku poprzedzajàcym rok sprawozdawczy lub w roku
sprawozdawczym dokona∏a przywozów lub
wywozów towarów o wartoÊci przekraczajàcej wartoÊç okreÊlonà odpowiednio dla
statystycznego
progu
podstawowego
w przywozie lub statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, dokonuje zg∏oszeƒ INTRASTAT w przywozie lub w wywozie
obejmujàcych
pola
formularza
„DEKLARACJA INTRASTAT — PRZYWÓZ”
lub formularza „DEKLARACJA INTRASTAT
— WYWÓZ” nr:
1) 1 — „Okres sprawozdawczy”;
2) 2 — „Rodzaj deklaracji”;
3) 3 — „Kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT”;
4) 4 — „Odbiorca” — w przypadku zg∏oszenia INTRASTAT w przywozie albo „Nadawca” — w przypadku zg∏oszenia
INTRASTAT w wywozie;
5) 5 — „Przedstawiciel” — w przypadku dokonywania zg∏oszenia INTRASTAT przez
przedstawiciela;
6) 6 — „¸àczna wartoÊç fakturowa w PLN”;
7) 8 — „¸àczna liczba pozycji”;
8) 9 — „Numer pozycji”;
9) 10 — „Opis towaru”;
10) 11 — „Kod kraju wysy∏ki” — w przypadku
zg∏oszenia INTRASTAT w przywozie albo
„Kod kraju przeznaczenia” — w przypadku zg∏oszenia INTRASTAT w wywozie;
11) 13 — „Kod rodzaju transakcji”;
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12) 14 — „Kod towaru”;

2) 12 — „Kod warunków dostawy”;

13) 16 — „Kod kraju pochodzenia” — w przypadku zg∏oszenia INTRASTAT w przywozie;

3) 15 — „Kod rodzaju transportu”;

14) 17 — „Masa netto (w kg)”;
15) 18 — „IloÊç w uzupe∏niajàcej jednostce
miary”;
16) 19 — „WartoÊç fakturowa w PLN”;
17) 21 — „Wype∏niajàcy”.”;
3) po § 10 dodaje si´ § 10a w brzmieniu:
„§ 10a. W przypadkach, o których mowa w § 10,
je˝eli w zg∏oszeniu INTRASTAT znajduje
si´ pozycja towarowa, której przedmiotem
jest towar przywo˝ony lub wywo˝ony
w celu uszlachetniania lub po uszlachetnianiu, oprócz pól, o których mowa w § 10
pkt 1—17, osoba zobowiàzana wype∏nia
pole nr 20 — „WartoÊç statystyczna
w PLN” dla tej pozycji towarowej oraz pole nr 7 — „¸àczna wartoÊç statystyczna
w PLN”.”;
4) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoba zobowiàzana, która w roku poprzedzajàcym rok sprawozdawczy lub w roku
sprawozdawczym dokona∏a przywozów lub
wywozów towarów o wartoÊci przekraczajàcej wartoÊç okreÊlonà odpowiednio dla statystycznego progu szczegó∏owego w przywozie lub statystycznego progu szczegó∏owego w wywozie, ustalonego na aktualny
rok sprawozdawczy, dokonuje zg∏oszeƒ
INTRASTAT w przywozie lub w wywozie
obejmujàcych pola formularza „DEKLARACJA INTRASTAT — PRZYWÓZ” lub formularza „DEKLARACJA INTRASTAT —
WYWÓZ”, o których mowa w § 10, oraz dodatkowo pola nr:
1) 7 — „¸àczna wartoÊç statystyczna w PLN”;

4) 20 — „WartoÊç statystyczna w PLN”.”,
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. W∏aÊciwy dyrektor izby celnej nie udziela
osobie zobowiàzanej zgody na dokonywanie czynnoÊci, o których mowa w ust. 2, je˝eli osoba ta nie uprawdopodobni∏a, ˝e deklarowana w zg∏oszeniu INTRASTAT wartoÊç statystyczna obliczona na podstawie
kryteriów szczególnych nie ró˝ni∏aby si´
znaczàco od wartoÊci statystycznej deklarowanej bez zastosowania tych kryteriów.”;
5) w § 13:
a) dotychczasowa
ust. 1,

treÊç

otrzymuje

oznaczenie

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Osoba zobowiàzana nieposiadajàca siedziby albo miejsca zamieszkania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE,
dokonuje zg∏oszeƒ INTRASTAT w Izbie Celnej w Warszawie.”;
6) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Zg∏oszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno zostaç dokonane nie
póêniej ni˝ do 10. dnia miesiàca nast´pujàcego po tym okresie.”;
7) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r., z wyjàtkiem § 1 pkt 3, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2005 r.
Minister Finansów: w z. P. Sawicki

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2004 r. (poz. 2809)

INSTRUKCJA WYPE¸NIANIA FORMULARZA — DEKLARACJA INTRASTAT
ORAZ DOKONYWANIA ZG¸OSZE¡ INTRASTAT
Cz´Êç I
Uwagi ogólne
1. Formularze „DEKLARACJA INTRASTAT —
PRZYWÓZ” i „DEKLARACJA INTRASTAT — WYWÓZ”
mogà zostaç wykorzystane do:
1) dokonania zg∏oszenia INTRASTAT;

2) dokonania korekty zg∏oszenia INTRASTAT, która
mo˝e polegaç na:
a) zamianie zg∏oszenia INTRASTAT, powodujàcej
zastàpienie w ca∏oÊci uprzednio dokonanego
zg∏oszenia INTRASTAT,
b) zmianie poszczególnych danych w pozycji lub
pozycjach zg∏oszenia INTRASTAT,

Dziennik Ustaw Nr 282
c) dodaniu nowych
INTRASTAT,

— 20261 —
pozycji

w

zg∏oszeniu

d) anulowaniu pozycji zg∏oszenia INTRASTAT.
2. Do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT w przywozie nale˝y pos∏u˝yç si´ formularzem „DEKLARACJA
INTRASTAT — PRZYWÓZ”, zaÊ do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT w wywozie nale˝y pos∏u˝yç si´ formularzem „DEKLARACJA INTRASTAT — WYWÓZ”. Niedopuszczalne
jest
wykorzystanie
formularza
„DEKLARACJA INTRASTAT — PRZYWÓZ” do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT w wywozie. Niedopuszczalne jest równie˝ wykorzystanie formularza
„DEKLARACJA INTRASTAT — WYWÓZ” do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT w przywozie.
3. Korekta zg∏oszenia INTRASTAT w przywozie powinna zostaç dokonana na formularzu „DEKLARACJA
INTRASTAT — PRZYWÓZ”, zaÊ korekta zg∏oszenia
INTRASTAT w wywozie powinna zostaç dokonana na
formularzu „DEKLARACJA INTRASTAT — WYWÓZ”.
Niedopuszczalne jest wykorzystanie formularza
DEKLARACJA INTRASTAT — PRZYWÓZ do dokonania korekty zg∏oszenia INTRASTAT w wywozie. Niedopuszczalne jest równie˝ wykorzystanie formularza
„DEKLARACJA INTRASTAT — WYWÓZ” do dokonania korekty zg∏oszenia INTRASTAT w przywozie.
4. Deklaracje INTRASTAT powinny byç wype∏nione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Dopuszczalne jest r´czne wype∏nienie deklaracji
INTRASTAT d∏ugopisem w kolorze czarnym lub niebieskim, du˝ymi drukowanymi literami. W polach,
w których zosta∏y zamieszczone linie pomocnicze,
wpisy powinny zostaç dokonane z uwzgl´dnieniem
tych linii. W przypadku gdy deklarowane wartoÊci
w polach 6, 7, 17, 18, 19 i 20 sà liczbowo wi´ksze ni˝
iloÊç przewidzianych miejsc wyznaczonych przez linie
pomocnicze, wpisów nale˝y dokonaç bez uwzgl´dnienia tych linii.
5. Zapisy w poszczególnych polach deklaracji
INTRASTAT nie mogà byç wycierane lub zamalowywane. Ewentualne zmiany nale˝y wprowadzaç po
skreÊleniu nieprawid∏owych danych, jednak˝e nowe
wpisy muszà byç czytelne. Ka˝dà zmian´ powinna potwierdziç podpisem osoba wype∏niajàca deklaracj´.
6. W przypadku u˝ycia komputerowych wydruków
formularzy, powinny one byç sporzàdzone na bia∏ym
papierze do maszynopisania o gramaturze przynajmniej 70 g/m2. Formularze powinny mieç format
210 x 297 mm, przy czym dopuszczalne sà odchylenia
w d∏ugoÊci od –5 do +8 mm. Nadruk powinien byç dokonany w odcieniach szaroÊci.
7. W polach 4 i 5 dopuszcza si´ stosowanie odpowiednich stempli i piecz´ci, przy czym powinny one
czytelnie wskazywaç NIP i REGON danej osoby.
8. Je˝eli wartoÊç dokonanych przez osob´ zobowiàzanà przywozów lub wywozów towarów nie przekroczy∏a statystycznego progu szczegó∏owego odpowiednio w przywozie lub w wywozie, przy dokonywa-
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niu zg∏oszenia INTRASTAT lub jego korekty mo˝liwe
jest niewype∏nienie tych pól, które w tych przypadkach nie sà wymagane.
9. Je˝eli deklaracja INTRASTAT s∏u˝y do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT lub do dokonania korekty
zg∏oszenia INTRASTAT, polegajàcej na zamianie zg∏oszenia INTRASTAT, a przedmiotem przywozów albo
wywozów by∏y wi´cej ni˝ cztery pozycje towarowe,
dla zadeklarowania kolejnych pozycji nale˝y pos∏u˝yç
si´
dodatkowymi
odpowiednimi
deklaracjami
INTRASTAT. W takim przypadku poszczególne pozycje
nale˝y numerowaç kolejno bez ˝adnych przerw (pole
nr 9), a ∏àczna liczba pozycji musi byç wpisana w polu
8 na pierwszej stronie kompletu deklaracji stanowiàcej zg∏oszenie INTRASTAT lub korekt´, polegajàcà na
zamianie zg∏oszenia INTRASTAT, przy czym liczba ta
nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 9999. Je˝eli deklaracja
INTRASTAT wykorzystywana jest do zadeklarowania
w zg∏oszeniu INTRASTAT pozycji od 5 do 9999, wówczas nale˝y wype∏niç pole nr 1 oraz pole nr 4 dodatkowych formularzy, a tak˝e pola od nr 9 do 20. Pola
nr 2—3, 5—8 i 21 nale˝y w tym przypadku na dodatkowych formularzach pozostawiç niewype∏nione.
10. Je˝eli formularz „DEKLARACJA INTRASTAT —
PRZYWÓZ” lub „DEKLARACJA INTRASTAT —
WYWÓZ” s∏u˝y do dokonania korekty zg∏oszenia
INTRASTAT, polegajàcej na:
1) zamianie zg∏oszenia INTRASTAT — deklaracj´
INTRASTAT nale˝y wype∏niç w sposób, w jaki wype∏nia si´ zg∏oszenie INTRASTAT;
2) zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zg∏oszenia INTRASTAT — nale˝y wype∏niç
pola nr: 1—4, 5 — w przypadku dokonywania korekty przez przedstawiciela oraz pola od nr 9 do
nr 21; pola nr 6—8 nale˝y pozostawiç w tym przypadku niewype∏nione;
3) dodaniu nowych pozycji w zg∏oszeniu INTRASTAT
— nale˝y wype∏niç pola nr: 1—4, 5 — w przypadku
dokonywania korekty przez przedstawiciela oraz
pola od 9 do 21; pola 6—8 nale˝y pozostawiç
w tym przypadku niewype∏nione;
4) anulowaniu pozycji zg∏oszenia INTRASTAT — nale˝y wype∏niç pola nr: 1—4, 5 — w przypadku dokonywania korekty przez przedstawiciela oraz pola 9
i 21; pola nr 6—8 oraz 10—20 nale˝y w tym przypadku pozostawiç niewype∏nione.
11. Je˝eli deklaracja INTRASTAT s∏u˝y do dokonania korekty zg∏oszenia INTRASTAT, polegajàcej na
zmianie, anulowaniu lub dodaniu pozycji w zg∏oszeniu
INTRASTAT, i istnieje koniecznoÊç zadeklarowania
wi´cej ni˝ 4 korygowanych pozycji, nale˝y pos∏u˝yç
si´
dodatkowymi
odpowiednimi
deklaracjami
INTRASTAT. W tym przypadku na dodatkowych deklaracjach s∏u˝àcych do zadeklarowania kolejnych korygowanych pozycji nale˝y wype∏niç pola nr: 1, 2, 4, 9
zaÊ pola od 10 do 20 nale˝y wype∏niç lub pozostawiç
niewype∏nione, w zale˝noÊci od rodzaju dokonywanej
korekty. Pola: 3, 5—8 i 21 nale˝y w tym przypadku
na dodatkowych formularzach pozostawiç niewype∏nione.
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12. Je˝eli w miesiàcu sprawozdawczym osoba zobowiàzana do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT nie
dokona∏a ˝adnych przywozów lub wywozów towarów,
nale˝y dokonaç zg∏oszenia INTRASTAT w postaci
„tzw. zg∏oszenia zerowego”, tzn. zg∏oszenia, w którym
po wype∏nieniu pól identyfikacji podmiotu (pola
nr 1—4 i 5 — w przypadku dokonywania zg∏oszenia
INTRASTAT przez przedstawiciela) nale˝y wstawiç cyfr´ „0” w polu 6 (∏àczna wartoÊç fakturowa w PLN),
w polu 8 (∏àczna liczba pozycji) oraz — w przypadku
osób, których wartoÊç przywozów lub wywozów przekroczy∏a próg szczegó∏owy — w polu 7 (∏àczna wartoÊç statystyczna w PLN). Pozosta∏e pola, oprócz pola
21 (wype∏niajàcy), nale˝y pozostawiç niewype∏nione.
13. Do zg∏oszenia INTRASTAT nie nale˝y do∏àczaç
dokumentów, na podstawie których deklarowane sà
dane (np. kopii faktur lub dokumentów wysy∏kowych).
14. Zg∏oszenia INTRASTAT nie dokonuje si´
w przypadku, gdy przedmiotem przywozu lub wywozu
sà towary wymienione w Aneksie „A” do Instrukcji.
15. Okresem sprawozdawczym jest miesiàc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano przywozu lub
wywozu towarów.
16. WartoÊç zrealizowanego przywozu i wywozu
towarów, którà osoba zobowiàzana porównuje z wysokoÊcià progów statystycznych w celu okreÊlenia
charakteru swojego obowiàzku sprawozdawczego,
okreÊlana jest nast´pujàco:
1) za wartoÊç transakcji zaliczanych do przywozu
w systemie INTRASTAT, b´dàcych jednoczeÊnie
wewnàtrzwspólnotowymi nabyciami w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us∏ug,
uznaje si´ kwot´ b´dàcà podstawà ich opodatkowania podatkiem VAT (tj. bez kwoty samego podatku). JeÊli do podstawy opodatkowania wliczony jest podatek akcyzowy, nie nale˝y go uwzgl´dniaç przy wyznaczaniu wartoÊci tych transakcji;
2) za wartoÊç transakcji zaliczanych do wywozu
w systemie INTRASTAT, b´dàcych jednoczeÊnie
wewnàtrzwspólnotowymi dostawami w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us∏ug,
uznaje si´ kwot´ b´dàcà podstawà ich opodatkowania podatkiem VAT (tj. bez kwoty samego podatku). JeÊli do podstawy opodatkowania wliczony jest podatek akcyzowy, nie nale˝y go uwzgl´dniaç przy wyznaczaniu wartoÊci tych transakcji;
3) za wartoÊç pozosta∏ych transakcji zaliczanych do
wywozu lub przywozu w systemie INTRASTAT
uznaje si´ oszacowanà przez podmiot, aktualnà
wartoÊç samych towarów, która by∏aby ustalona
w ramach zwyk∏ej transakcji kupna/sprzeda˝y.
W przypadku towarów przywo˝onych/wywo˝onych po uszlachetnianiu do ich wartoÊci fakturowej nale˝y doliczyç wartoÊç us∏ugi uszlachetniania.
17. W przypadku pos∏ugiwania si´ niniejszà Instrukcjà do sporzàdzania elektronicznych zg∏oszeƒ
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INTRASTAT nale˝y uwzgl´dniç równie˝ informacje
i wytyczne zawarte w specyfikacji elektronicznych
zg∏oszeƒ INTRASTAT w standardzie XML.
Cz´Êç II
Szczególne przypadki post´powania
1. Informacje dotyczàce kilku przywozów lub wywozów towarów sklasyfikowanych pod jednym kodem CN, realizowanych w obr´bie Wspólnoty w jednym okresie sprawozdawczym powinny byç komasowane (sumowane) w jednej pozycji, o ile dane dotyczàce: kodu kraju wysy∏ki [w przywozie] / kodu kraju
przeznaczenia [w wywozie] (pole 11), kodu warunków
dostawy (pole 12), kodu rodzaju transakcji (pole 13),
kodu rodzaju transportu (pole 15) oraz kodu kraju pochodzenia [tylko w przywozie] (pole 16) sà identyczne,
tzn. je˝eli ka˝de z tych pojedynczych pól zawiera to samo oznaczenie kodu.
2. W przypadku przywozów lub wywozów towarów, których suma wartoÊci jest równa lub mniejsza
ni˝ równowartoÊç 200 euro i które zosta∏y dokonane
w ciàgu jednego okresu sprawozdawczego z lub do
jednego paƒstwa cz∏onkowskiego Wspólnoty, przywozy albo wywozy mo˝na ujàç ∏àcznie w jednej pozycji
zg∏oszenia (odr´bnie w przywozie i odr´bnie w wywozie), wype∏niajàc w niej pola nr: 11 (kod kraju wysy∏ki/kod kraju przeznaczenia), 19 (wartoÊç fakturowa)
oraz pole nr 14 (kod towaru), podajàc w nim nast´pujàcy kod towarowy: 99 50 00 00. Kod ten w ca∏ym okresie sprawozdawczym mo˝e zostaç zastosowany jednokrotnie w zg∏oszeniu INTRASTAT (zg∏oszeniach cz´Êciowych) w przywozie oraz jednokrotnie w zg∏oszeniu INTRASTAT (zg∏oszeniach cz´Êciowych) w wywozie, w odniesieniu do przywozów towarów realizowanych z jednego kraju wysy∏ki lub wywozów towarów
realizowanych do jednego kraju przeznaczenia.
3. Wywóz lub przywóz towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym dla celów transportu
lub z przyczyn handlowych, ale za∏adowanych na kilka
Êrodków transportu nale˝y zadeklarowaç pod jednà
pozycjà towarowà i wpisaç ogólnà (∏àcznà) wartoÊç towarów. Je˝eli przesy∏ki te zosta∏y dokonane w kilku
okresach sprawozdawczych, zg∏oszenia INTRASTAT
nale˝y dokonaç tylko raz — za miesiàc sprawozdawczy, w którym dokonano odbioru lub wysy∏ki ostatniej
partii towaru. Je˝eli w takich przypadkach transport
dokonywa∏ si´ przy pomocy ró˝nych Êrodków transportu, nale˝y podaç ten Êrodek transportu, którym dokonano najwi´kszego przywozu lub wywozu pod
wzgl´dem masy lub wartoÊci przesy∏ki.
4. W przypadku gdy pojedyncza przesy∏ka zawiera
ró˝ne cz´Êci do pojazdów mechanicznych lub statków
powietrznych, mo˝e byç uj´ta pod jednà pozycjà towarowà i zaklasyfikowana pod kodem towarowym,
który odnosi si´ do towaru obejmujàcego ponad 50 %
wartoÊci przywo˝onych lub wywo˝onych cz´Êci. Z takiego uproszczonego sposobu deklarowania wy∏àczone sà: nadwozia, podwozia i silniki do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych.
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5. Towary przywo˝one lub wywo˝one w celu uszlachetniania powinny byç zg∏aszane do systemu
INTRASTAT z podaniem wartoÊci powierzonego surowca. Towary przywo˝one lub wywo˝one po uszlachetnianiu powinny byç zg∏aszane do systemu
INTRASTAT z podaniem wartoÊci powierzonego surowca i kosztu us∏ugi. Uszlachetnianie towarów oznacza dzia∏ania, których celem jest stworzenie nowego
lub w znacznym stopniu ulepszonego towaru. Nie musi to oznaczaç zmiany w klasyfikacji towaru. Do dzia∏aƒ b´dàcych uszlachetnianiem towarów zalicza si´
w szczególnoÊci: przetworzenie, budow´, monta˝,
udoskonalenie, renowacj´ oraz pomalowanie towaru
uprzednio niepomalowanego. Przywóz lub wywóz towarów w celu uszlachetniania powinien byç zg∏aszany
pod kodem rodzaju transakcji „41”, zaÊ przywóz lub
wywóz towarów po uszlachetnianiu powinien byç
zg∏aszany pod kodem transakcji „51”. Uszlachetnianie
dokonane przez uszlachetniajàcego na rachunek w∏asny powinno zostaç zg∏oszone z podaniem kodu transakcji „11”. Naprawa towaru stanowi przywrócenie towaru do jego pierwotnej funkcji lub stanu. Celem tej
operacji jest utrzymanie towaru w stanie pozwalajàcym na jego u˝ytkowanie; mo˝e to oznaczaç pewnà
przebudow´ lub udoskonalenie, ale nie zmienia w ˝aden sposób charakteru towaru. Towary przywo˝one
lub wywo˝one w celu lub po naprawie nie podlegajà
zg∏oszeniu do systemu INTRASTAT.
6. W przypadku przywozu lub wywozu towarów
przeznaczonych na zaopatrzenie statków wodnych lub
powietrznych,
zakres
informacyjny
zg∏oszenia
INTRASTAT mo˝e zostaç ograniczony do nast´pujàcych pól: 9 (nr pozycji), 11 (kod kraju wysy∏ki/ kraju
przeznaczenia), 14 (kod towaru), 17 (masa netto), 20
(wartoÊç statystyczna w PLN) wraz z zastosowaniem
nast´pujàcych kodów towarowych i oznaczeƒ:
1) w zakresie kodów towarowych:
99 30 24 00 — towary wymienione w dzia∏ach od
1 do 24 Scalonej Nomenklatury
(CN);
99 30 27 00 — towary wymienione w dziale 27
Scalonej Nomenklatury (CN);
99 30 99 00 — towary wymienione w pozosta∏ych
dzia∏ach Scalonej Nomenklatury
(CN);
2) w zakresie kodu kraju wysy∏ki/przeznaczenia mo˝na zastosowaç kod: QR.
7. W przypadku przywozu lub wywozu towarów
przeznaczonych dla operatorów obs∏ugujàcych instalacje morskie i towarów niezb´dnych do dzia∏ania silników, maszyn i innego sprz´tu dzia∏ajàcych na tych
instalacjach,
zakres
informacyjny
zg∏oszenia
INTRASTAT mo˝e zostaç ograniczony do nast´pujàcych pól: 9 (nr pozycji), 11 (kod kraju wysy∏ki/ kraju
przeznaczenia), 14 (kod towaru), 17 (masa netto), 20
(wartoÊç statystyczna w PLN) wraz z zastosowaniem
nast´pujàcych kodów towarowych i oznaczeƒ:
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1) w zakresie kodów towarowych:
99 31 24 00 — dla towarów wymienionych w dzia∏ach od 1 do 24 Scalonej Nomenklatury (CN);
99 31 27 00 — dla towarów wymienionych w dziale 27 Scalonej Nomenklatury (CN);
99 31 99 00 — dla towarów wymienionych w pozosta∏ych dzia∏ach Scalonej Nomenklatury (CN);
2) w zakresie kodu kraju wysy∏ki/przeznaczenia mo˝na zastosowaç kod: QV.
8. Realizowany na podstawie umów o prenumerat´ przywóz lub wywóz czasopism, obj´tych jednà fakturà, nale˝y ujàç w zg∏oszeniu INTRASTAT zbiorczo za
ca∏y okres prenumeraty. Je˝eli przesy∏ki czasopism zosta∏y dokonane w kilku okresach sprawozdawczych,
zg∏oszenia INTRASTAT nale˝y dokonaç tylko raz — za
miesiàc sprawozdawczy, w którym dokonano odbioru
lub wysy∏ki ostatniej partii czasopism.
9. Przekazywanie towarów w ramach leasingu finansowego jest traktowane w systemie INTRASTAT
jako sprzeda˝, w zwiàzku z czym przywóz lub wywóz
takich towarów w∏àczony jest do systemu INTRASTAT.
Dla celów zg∏oszeƒ INTRASTAT leasing finansowy rozumiany jest jako przemieszczenie towarów do leasingobiorcy na okres d∏u˝szy ni˝ jeden rok z zamiarem
przeniesienia na leasingobiorc´ praw w∏asnoÊci do
tych towarów z chwilà wygaÊni´cia umowy leasingu.
Towary sà traktowane jako b´dàce w leasingu finansowym, gdy leasingobiorca przejmuje prawa, ryzyko,
korzyÊci oraz odpowiedzialnoÊç zwiàzane z towarami
b´dàcymi przedmiotem leasingu i z ekonomicznego
punktu widzenia mo˝e byç uwa˝any faktycznie za w∏aÊciciela tych towarów. P∏atnoÊci leasingowe sà obliczane w taki sposób, aby pokrywa∏y one ca∏kowità lub
prawie ca∏kowità wartoÊç towaru. W przypadku leasingu finansowego okresem sprawozdawczym jest
miesiàc kalendarzowy, w którym nastàpi∏ przywóz lub
wywóz towarów. Leasing finansowy powinien byç
zg∏aszany pod kodem rodzaju transakcji „15”.
10. Przekazywanie towarów w ramach leasingu
operacyjnego lub dzier˝awy nie podlega zg∏oszeniu
do systemu INTRASTAT pod warunkiem, ˝e przewidywany umowny okres u˝ytkowania tych towarów nie
jest d∏u˝szy ni˝ 24 miesiàce. Je˝eli przewidywany
okres u˝ytkowania takich towarów jest d∏u˝szy ni˝
24 miesiàce, przywóz lub wywóz tych towarów nale˝y
zg∏osiç do systemu INTRASTAT. W tym przypadku
okresem sprawozdawczym jest miesiàc kalendarzowy,
w którym nastàpi∏ wywóz lub przywóz towarów.
W przypadku gdy przewidywany okres u˝ytkowania
nie by∏ d∏u˝szy ni˝ 24 miesiàce, a towary nie zosta∏y
wywiezione lub przywiezione po okresie 24 miesi´cy
od momentu ich przywozu lub wywozu, nale˝y je zg∏osiç do systemu INTRASTAT za okres sprawozdawczy,
w którym up∏ynà∏ termin 24 miesi´cy od dnia przywozu/wywozu towarów. Leasing operacyjny i dzier˝awa
powinny byç zg∏aszane pod kodem rodzaju transakcji
„90”.
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11. Oprogramowanie komputerowe jest klasyfikowane pod kodem Nomenklatury Scalonej jako noÊnik
informacji. W przypadku przywozu lub wywozu sprz´tu komputerowego dostarczanego razem z oprogramowaniem i licencjami nale˝y podaç ca∏kowità wartoÊç towaru, tj. obejmujàcà wartoÊç sprz´tu komputerowego ∏àcznie z wartoÊcià oprogramowania i licencji
na oprogramowanie. W przypadku przywozu lub wywozu produkowanego masowo ogólnodost´pnego
oprogramowania komputerowego oraz do∏àczonych
do niego podr´czników nale˝y podaç ca∏kowità wartoÊç towaru, tj. wartoÊç oprogramowania ∏àcznie
z wartoÊcià noÊników i podr´czników. Zg∏oszeƒ
INTRASTAT nie dokonuje si´ w sytuacjach niezwiàzanych z fizycznym przemieszczeniem towaru (przes∏anie oprogramowania drogà elektronicznà, sprzeda˝
dodatkowych licencji lub praw uj´ta na fakturze za
uprzednio dostarczone oprogramowanie) oraz w przypadkach okreÊlonych w Aneksie „A” do Instrukcji.

korekta zg∏oszenia INTRASTAT) b´dzie tworzy∏ kolejnà
wersj´ zg∏oszenia INTRASTAT (odr´bnie dla przywozu
i odr´bnie dla wywozu). Je˝eli jest to pierwsze (pierwotnie sk∏adane) zg∏oszenie INTRASTAT w okresie
sprawozdawczym, posiada ono w tym podpolu oznaczenie „1”. Ka˝dy nast´pny dokument odnoszàcy si´
do tego zg∏oszenia w okresie sprawozdawczym powinien mieç kolejny numer.
Liczb nie nale˝y poprzedzaç zerem.

Cz´Êç III

Korekta polegajàca na zamianie zg∏oszenia
INTRASTAT powoduje zastàpienie w ca∏oÊci dotychczasowego,
uprzednio
z∏o˝onego
zg∏oszenia
INTRASTAT (nawet korygowanego).

Wype∏nianie pól formularza
„DEKLARACJA INTRASTAT — PRZYWÓZ”
POLE 1 — Okres sprawozdawczy
Pole to sk∏ada si´ z 4 cz´Êci: miesiàc sprawozdawczy, rok sprawozdawczy, nr zg∏oszenia w okresie sprawozdawczym i nr wersji zg∏oszenia.
PIERWSZA CZ¢Âå POLA: MIESIÑC SPRAWOZDAWCZY
Nale˝y wpisaç dwucyfrowe oznaczenie miesiàca
kalendarzowego, do którego odnosi si´ deklaracja,
w postaci dwóch cyfr arabskich, odpowiednio od 01
dla stycznia, 02 dla lutego, 03 dla marca....12 dla grudnia.

POLE 2 — Rodzaj deklaracji
W tym polu nale˝y zaznaczyç znakiem X umieszczonym w odpowiednim kwadracie, czy formularz jest
u˝ywany do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT, korekty polegajàcej na zamianie zg∏oszenia INTRASTAT, czy
do korekty zg∏oszenia INTRASTAT polegajàcej na
zmianie poszczególnych danych w pozycji zg∏oszenia,
dodaniu lub anulowaniu pozycji w zg∏oszeniu.

Korekta zg∏oszenia INTRASTAT mo˝e odnosiç si´
tylko do aktualnej wersji tego zg∏oszenia.
POLE 3 — Kod izby celnej, do której adresowana jest
deklaracja INTRASTAT
Nale˝y podaç, zgodnie z wykazem stanowiàcym
Aneks „B” do Instrukcji, szeÊciocyfrowy kod izby celnej w∏aÊciwej miejscowo ze wzgl´du na miejsce zamieszkania albo siedzib´ osoby zobowiàzanej do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT lub do jego korekty.
POLE 4 — Odbiorca

ZG¸OSZENIA

Nale˝y podaç imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz pe∏ny adres osoby zobowiàzanej do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT w przywozie oraz 10-cyfrowy Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP), poprzedzony kodem
PL, i 14-cyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny
podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze
urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej
REGON. Je˝eli podmiot ten posiada 9-cyfrowy numer
REGON, wówczas dla pi´ciu ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru nale˝y podaç cyfr´ „0”.

Nale˝y podaç numer zg∏oszenia INTRASTAT
w przywozie w okresie sprawozdawczym. Niedopuszczalne jest powtórzenie tego numeru w danym okresie sprawozdawczym. Liczb nie nale˝y poprzedzaç zerami.

Je˝eli osoba zobowiàzana do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT w przywozie nie posiada siedziby lub
miejsca zamieszkania w Polsce, ale jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE, w tym polu nale˝y
wpisaç jej pe∏ny adres oraz numer NIP. W tym przypadku numeru REGON nie podaje si´.

DRUGA CZ¢Âå POLA: ROK SPRAWOZDAWCZY
Nale˝y wpisaç dwucyfrowe oznaczenie roku kalendarzowego, do którego odnosi si´ deklaracja, w postaci dwóch cyfr arabskich, np. 05 — dla roku 2005, 06 —
dla roku 2006.
TRZECIA CZ¢Âå POLA: NUMER
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

CZWARTA CZ¢Âå POLA: NUMER WERSJI ZG¸OSZENIA

Pole to nale˝y wype∏niç w ka˝dym przypadku, niezale˝nie od faktu wype∏nienia pola nr 5 — Przedstawiciel.

Nale˝y podaç numer kolejny wersji zg∏oszenia
INTRASTAT, okreÊlonego w podpolu „Numer zg∏oszenia w okresie sprawozdawczym”.

POLE 5 — Przedstawiciel

Ka˝dy kolejny dokument odnoszàcy si´ do danego
okresu sprawozdawczego (zg∏oszenie INTRASTAT lub

Nale˝y wype∏niç w przypadku dokonywania zg∏oszenia INTRASTAT lub korekty zg∏oszenia INTRASTAT
przez przedstawiciela.
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Nale˝y podaç imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz pe∏ny adres podmiotu sk∏adajàcego deklaracj´ w imieniu
osoby zobowiàzanej do dokonania zg∏oszenia
INTRASTAT oraz 10-cyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i 14-cyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym
rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej REGON tego podmiotu. Je˝eli podmiot ten posiada 9-cyfrowy numer REGON, wówczas dla pi´ciu
ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru nale˝y
podaç cyfr´ „0”.

nie mo˝e byç wi´ksza od 9999. Liczb nie nale˝y poprzedzaç zerami.

Je˝eli przedstawicielem jest pracownik osoby zobowiàzanej, pole nale˝y pozostawiç niewype∏nione.

W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym nale˝y wpisaç wartoÊç „0”.

POLE 6 — ¸àczna wartoÊç fakturowa w PLN

Je˝eli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest
do dokonania korekty zg∏oszenia INTRASTAT polegajàcej na zmianie poszczególnych danych w pozycji
zg∏oszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zg∏oszeniu, pole nale˝y pozostawiç niewype∏nione.

Nale˝y wpisaç sum´ wartoÊci w PLN okreÊlonych
w polu nr 19 ze wszystkich pozycji kompletu deklaracji zg∏oszenia INTRASTAT.
Pole nale˝y wype∏niç jedynie na pierwszej stronie
kompletu deklaracji zg∏oszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach deklaracji pole to nale˝y pozostawiç
niewype∏nione.
W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym nale˝y wpisaç wartoÊç „0”.
Je˝eli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest
do dokonania korekty zg∏oszenia INTRASTAT polegajàcej na zmianie poszczególnych danych w pozycji
zg∏oszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zg∏oszeniu, pole nale˝y pozostawiç niewype∏nione.

¸àczna iloÊç pozycji podana w tym polu musi zgadzaç si´ z ostatnim numerem pozycji wpisanym w polu nr 9 kompletu deklaracji zg∏oszenia INTRASTAT.
Pole nale˝y wype∏niç jedynie na pierwszej stronie
kompletu deklaracji zg∏oszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach zg∏oszenia INTRASTAT pole nale˝y pozostawiç niewype∏nione.

POLE 9 — Nr pozycji
Je˝eli formularz deklaracja INTRASTAT wykorzystywany jest do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT, nale˝y wpisaç kolejny numer danej pozycji towarowej.
¸àczna iloÊç pozycji towarowych w jednym zg∏oszeniu
INTRASTAT nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ liczba 9999
i ostatni zadeklarowany numer pozycji musi byç zgodny z ∏àcznà liczbà pozycji wpisanà w polu 8.

Pole nale˝y wype∏niç w przypadku dokonywania
zg∏oszenia INTRASTAT przez osob´, której wartoÊç dokonanych przywozów towarów przekroczy∏a wartoÊç
ustalonà dla statystycznego progu szczegó∏owego
w przywozie.

Je˝eli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest
do dokonania korekty zg∏oszenia INTRASTAT polegajàcej na zmianie poszczególnych danych w pozycji lub
pozycjach zg∏oszenia lub anulowaniu pozycji w zg∏oszeniu, w polu nale˝y wpisaç numer korygowanej pozycji zg∏oszenia INTRASTAT. Je˝eli korekta zg∏oszenia
INTRASTAT ma polegaç na dodaniu nowej pozycji
w zg∏oszeniu INTRASTAT, w polu tym nale˝y wpisaç
numer dopisywanej pozycji, który powinien byç nast´pnym lub kolejnym numerem po numerze ostatniej
pozycji w korygowanym zg∏oszeniu INTRASTAT.

Nale˝y wpisaç sum´ wartoÊci w PLN okreÊlonych
w polu nr 20 ze wszystkich pozycji kompletu deklaracji zg∏oszenia INTRASTAT.

Niedopuszczalne jest wpisanie w tym polu wi´cej
ni˝ jednej korygowanej pozycji albo wpisanie zakresu
pozycji.

Pole nale˝y wype∏niç jedynie na pierwszej stronie
kompletu deklaracji zg∏oszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach deklaracji pole nale˝y pozostawiç niewype∏nione.

POLE 10 — Opis towaru

POLE 7 — ¸àczna wartoÊç statystyczna w PLN

W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym nale˝y wpisaç wartoÊç „0”.
Je˝eli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest
do dokonania korekty zg∏oszenia INTRASTAT polegajàcej na zmianie poszczególnych danych w pozycji
zg∏oszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zg∏oszeniu, pole nale˝y pozostawiç niewype∏nione.

Nale˝y wpisaç zwyczajowà nazw´ handlowà danego towaru, w sposób umo˝liwiajàcy jego identyfikacj´. Opis ten musi umo˝liwiaç klasyfikacj´ towaru wed∏ug kodu Scalonej Nomenklatury (CN).
Je˝eli zwyczajowa nazwa handlowa nie pozwala
na jednoznaczne okreÊlenie, jakiego rodzaju jest dany
towar i do której pozycji CN nale˝y go przypisaç, nazw´ t´ nale˝y uzupe∏niç o informacje dotyczàce rodzaju materia∏u, sposobu obróbki, celu wykorzystania lub
innych kryteriów s∏u˝àcych do kwalifikacji towaru wed∏ug kodu CN.

POLE 8 — ¸àczna liczba pozycji
Je˝eli deklaracja INTRASTAT s∏u˝y do dokonania
zg∏oszenia INTRASTAT, nale˝y wpisaç ∏àcznà iloÊç pozycji towarowych. ¸àczna iloÊç pozycji towarowych

POLE 11 — Kod kraju wysy∏ki
Nale˝y wpisaç, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Aneksie „C” do Instrukcji, dwuliterowy kod
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kraju, w którym opuszczajàce go towary sta∏y si´
przedmiotem wywozu do Polski, jako kraju przeznaczenia towarów. Je˝eli paƒstwo cz∏onkowskie wysy∏ki
nie jest znane, nale˝y wpisaç kod kraju cz∏onkowskiego zakupu lub nabycia towarów. Krajem cz∏onkowskim, w którym dokonano zakupu lub nabycia towaru,
jest kraj, w którym mieÊci si´ siedziba partnera umowy (sprzedajàcego lub zbywcy), z którym zosta∏a zawarta umowa (z wyjàtkiem typowych umów o przewóz towarów), na podstawie której realizowany jest
przywóz towarów do kraju.

transportu, przy u˝yciu którego towar zosta∏ wprowadzony na terytorium statystyczne kraju.

POLE 12 — Kod warunków dostawy

Nale˝y wpisaç dwuliterowy kod kraju, zgodnie
z wykazem zamieszczonym w Aneksie „G” do Instrukcji, w którym towar zosta∏ ca∏kowicie uzyskany lub wyprodukowany. Towar, w produkcj´ którego zaanga˝owany jest wi´cej ni˝ jeden kraj, jest uznawany za pochodzàcy z kraju, w którym zosta∏ poddany ostatniej
istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowa∏o wytworzenie nowego
produktu lub stanowi∏o istotny etap wytwarzania
w przedsi´biorstwie przystosowanym do tego celu.

Pole nale˝y wype∏niç w przypadku dokonywania
zg∏oszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma
wartoÊci dokonanych przywozów przekroczy∏a wartoÊç ustalonà dla statystycznego progu szczegó∏owego w przywozie.
Nale˝y wpisaç zgodny z umowà literowy kod warunków dostaw wg INCOTERMS 2000, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Aneksie „D” do Instrukcji.
Je˝eli ze wzgl´dów handlowych umowa zawarta
jest na innych warunkach ni˝ okreÊlone w INCOTERMS 2000, nale˝y wpisaç symbol INCOTERMS
2000 najbardziej zbli˝ony do warunków zawartych
w umowach.
POLE 13 — Kod rodzaju transakcji
Nale˝y podaç kod rodzaju transakcji zwiàzanej
z danym przywozem towarów, zgodnie z Aneksem
„E” do Instrukcji.
POLE 14 — Kod towaru
Nale˝y wpisaç oÊmiocyfrowy kod towaru opisanego w polu 10 (opis towaru), zgodnie z kodem okreÊlonym w Scalonej Nomenklaturze (CN), stanowiàcej za∏àcznik Nr 1 do rozporzàdzenia Rady EWG Nr 2658/87
z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 wrzeÊnia 1987 r., str.
1 i n.), ostatnio zmienionego rozporzàdzeniem Komisji
(WE) Nr 1810/2004 z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. zmieniajàcym za∏àcznik Nr I do rozporzàdzenia Rady EWG Nr
2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 327 z 30.10.2004) albo —
w przypadkach szczególnych — kod towarowy okreÊlony w cz´Êci II ust. 2 oraz ust. 6 i 7 Instrukcji.
POLE 15 — Kod rodzaju transportu
Pole nale˝y wype∏niç w przypadku dokonywania
zg∏oszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma
wartoÊci dokonanych przywozów towarów przekroczy∏a wartoÊç ustalonà dla statystycznego progu
szczegó∏owego w przywozie.
Nale˝y wpisaç jednocyfrowy kod rodzaju transportu, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Aneksie „F”
do Instrukcji. Rodzaj transportu jest to aktywny rodzaj

W przypadku transportu kombinowanego aktywnym Êrodkiem transportu jest ten, który porusza ca∏y
zestaw (np. „ci´˝arówka na statku morskim” — aktywnym Êrodkiem transportu jest statek, w przypadku
„ciàgnika z naczepà” — aktywnym Êrodkiem jest ciàgnik).
POLE 16 — Kod kraju pochodzenia

Je˝eli kraj pochodzenia nie jest znany, nale˝y podaç kod kraju cz∏onkowskiego Unii Europejskiej b´dàcego krajem wysy∏ki towarów.
POLE 17 — Masa netto (w kg)
Nale˝y podaç mas´ netto towaru opisanego w polu nr 10 (opis towaru), wyra˝onà w pe∏nych kilogramach. Przez mas´ netto rozumie si´ mas´ towaru bez
opakowania.
W przypadku gdy masa towaru wynosi mniej ni˝
0,50 kilograma, nale˝y wpisaç „0”. Je˝eli masa wynosi 0,50 kilograma lub wi´cej, lecz mniej ni˝ 1 kilogram,
nale˝y wpisaç „1”. Dla mas wi´kszych od 1 kilograma
wartoÊci po przecinku nale˝y zaokràglaç wed∏ug zasad
matematycznych.
Wype∏nienie tego pola nie jest wymagane dla kodów towarowych, okreÊlonych w Aneksie „H” do Instrukcji.
POLE 18 — IloÊç w uzupe∏niajàcej jednostce miary
Nale˝y podaç iloÊç towaru w liczbach ca∏kowitych,
wyra˝onà w jednostce miary wskazanej dla danej pozycji towarowej w obowiàzujàcej wersji Scalonej Nomenklatury (CN), je˝eli dla danego kodu towarowego
przewiduje ona dodatkowà jednostk´ miary (w przeciwnym razie pola tego nie nale˝y wype∏niaç).
WartoÊci po przecinku nale˝y zaokràglaç zgodnie
z zasadami matematycznymi, np. w przypadku gdy
iloÊç towaru podanego w litrach wynosi mniej ni˝
0,5 litra, nale˝y wpisaç „0”. Je˝eli iloÊç towaru wynosi 0,5 litra lub wi´cej, nale˝y wpisaç „1”.
POLE 19 — WartoÊç fakturowa w PLN
Nale˝y wpisaç wartoÊç fakturowà netto wszystkich
transakcji obj´tych jednà pozycjà (tj. bez uwzgl´dnienia podatku VAT i podatku akcyzowego).
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WartoÊç fakturowa jest to kwota, która stanowi
podstaw´ opodatkowania podatkiem od towarów
i us∏ug.

— koszty opakowania,

Je˝eli na fakturze oprócz wartoÊci towaru podana
jest wartoÊç transportu i suma tych wartoÊci stanowi
podstaw´ opodatkowania podatkiem od towarów i
us∏ug, to w polu wartoÊç fakturowa nale˝y podaç wartoÊç ∏àcznà, tj. wartoÊç towaru ∏àcznie z wartoÊcià
transportu.

— op∏aty za dokowanie,

W przypadku towarów przywo˝onych w celu
uszlachetniania nale˝y podaç wartoÊç powierzonego
surowca. Natomiast w przypadku towarów przywo˝onych po uszlachetnianiu nale˝y podaç wartoÊç powierzonego surowca i koszt us∏ugi.

Poz. 2809

— op∏aty transportowe,

— op∏aty za za∏adunek i magazynowanie,
— wszelkie koszty, zyski i wydatki, ∏àcznie z ubezpieczeniem i prowizjà, powsta∏e do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego
(dostawy towarów na pok∏ad statku lub samolotu).
Je˝eli wartoÊç fakturowa zawiera wyodr´bnione
koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione na polskim
obszarze statystycznym, to kosztów tych nie nale˝y ujmowaç w wartoÊci statystycznej.

Je˝eli wartoÊç przywo˝onych towarów nie jest fakturowana, nale˝y podaç wartoÊç towarów, która by∏aby zafakturowana, gdyby towary podlega∏y dowolnej
transakcji kupna-sprzeda˝y.

WartoÊç statystyczna nie obejmuje podatków
i op∏at nale˝nych w przywozie, takich jak: c∏o, VAT, akcyza i inne op∏aty o podobnym charakterze.

WartoÊç fakturowà podaje si´ w pe∏nych z∏otych
polskich. Zaokràglenie do pe∏nych z∏otych nast´puje
w ten sposób, ˝e koƒcówki poni˝ej 50 groszy pomija
si´, a koƒcówki wynoszàce 50 groszy i wi´cej podnosi
si´ do pe∏nych z∏otych.

W przypadku towarów przetwarzanych (procedury
uszlachetniania) wartoÊç statystyczna jest ustalana
tak, jakby towary by∏y w ca∏oÊci wytworzone w kraju
przetworzenia, tj. z podaniem wartoÊci powierzonego
materia∏u oraz us∏ugi.

Je˝eli wartoÊç na fakturze podana jest w innej walucie ni˝ PLN, kwot´ faktury nale˝y przeliczyç na z∏ote
polskie. Przeliczenie powinno nastàpiç na podstawie
kursu waluty ustalonego wed∏ug zasad okreÊlonych
dla celów podatku od towarów i us∏ug albo zasad
okreÊlonych dla celów zwiàzanych z c∏em.

W przypadku towarów stanowiàcych noÊniki informacji (np. dyskietki, taÊmy komputerowe, filmy, kasety audio i video, CD-ROM) przywo˝onych w celu dostarczenia informacji, wartoÊç statystyczna powinna
opieraç si´ na ca∏oÊci kosztów towarów, tzn. powinna
uwzgl´dniaç nie tylko wartoÊç noÊnika, ale i przekazywanej informacji.

POLE 20 — WartoÊç statystyczna w PLN
Pole nale˝y wype∏niç w przypadku dokonywania
zg∏oszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma
wartoÊci dokonanych przywozów towarów przekroczy∏a wartoÊç ustalonà dla statystycznego progu
szczegó∏owego w przywozie oraz — od 1 kwietnia
2005 r. — w pozycji towarowej, której przedmiotem
jest towar przywieziony w celu uszlachetnienia lub po
uszlachetnieniu, niezale˝nie od rodzaju przekroczonego przez osob´ zobowiàzanà progu statystycznego.
WartoÊcià statystycznà w przywozie (wartoÊç CIF)
jest wartoÊç towarów w miejscu i czasie wprowadzenia na polski obszar statystyczny.
WartoÊç t´ oblicza si´:
— w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzeda˝) — na podstawie wartoÊci towarów
z faktury,
— w pozosta∏ych przypadkach — na podstawie kwoty /wartoÊci, która by∏aby zafakturowana w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzeda˝).
WartoÊç statystyczna uwzgl´dnia dodatkowe koszty dotyczàce tej cz´Êci przewozu, która odbywa si´ poza polskim obszarem statystycznym. Nale˝y wi´c w∏àczyç poniesione poza polskim obszarem statystycznym:

W przypadku zwrotów towarów wartoÊç statystyczna jest równa wartoÊci, która zosta∏a podana przy
wywozie towaru.
Je˝eli wartoÊç fakturowà ustalono na bazie dostawy CPT, CIP, DDU lub DDP, a miejsce przeznaczenia
zlokalizowane jest na polskim obszarze statystycznym,
wartoÊç t´ uwa˝a si´ za wartoÊç ustalonà na bazie CIF,
o ile koszty frachtu i ubezpieczenia ponoszone na polskim obszarze statystycznym przez dostawc´ zagranicznego nie zosta∏y wyodr´bnione na fakturze.
WartoÊç statystycznà pozycji towarowej nale˝y podaç w pe∏nych z∏otych polskich (PLN), bez miejsc po
przecinku. Zaokràglenie do pe∏nych z∏otych nast´puje
w ten sposób, ˝e koƒcówki poni˝ej 50 groszy pomija
si´, a koƒcówki wynoszàce 50 i wi´cej groszy podnosi
si´ do pe∏nych z∏otych.
POLE 21 — Wype∏niajàcy
Nale˝y wpisaç czytelnie imi´, nazwisko, telefon,
fax i e-mail osoby odpowiedzialnej za wype∏nienie deklaracji INTRASTAT oraz miejscowoÊç i dat´ wype∏nienia deklaracji.
Je˝eli wype∏niajàcym jest agent celny, obok informacji o imieniu i nazwisku osoba ta podaje dodatkowo numer wpisu na list´ agentów celnych.
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Osoba odpowiedzialna za wype∏nienie deklaracji
potwierdza zadeklarowane dane czytelnym podpisem.
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do korekty zg∏oszenia INTRASTAT polegajàcej na
zmianie poszczególnych danych w pozycji zg∏oszenia,
dodaniu lub anulowaniu pozycji w zg∏oszeniu.

Cz´Êç IV
Wype∏nianie pól formularza

Korekta polegajàca na zamianie zg∏oszenia
INTRASTAT powoduje zastàpienie w ca∏oÊci dotychczasowego, uprzednio z∏o˝onego, zg∏oszenia INTRASTAT.

„DEKLARACJA INTRASTAT — WYWÓZ”
POLE 1 — Okres sprawozdawczy

Korekta zg∏oszenia INTRASTAT mo˝e odnosiç si´
tylko do aktualnej wersji tego zg∏oszenia.

Pole to sk∏ada si´ z 4 cz´Êci: miesiàc sprawozdawczy, rok sprawozdawczy, nr zg∏oszenia w okresie sprawozdawczym i nr wersji zg∏oszenia.

POLE 3 — Kod izby celnej, do której adresowana jest
deklaracja INTRASTAT

PIERWSZA CZ¢Âå POLA: MIESIÑC SPRAWOZDAWCZY
Nale˝y wpisaç dwucyfrowe oznaczenie miesiàca
kalendarzowego, do którego odnosi si´ deklaracja,
w postaci dwóch cyfr arabskich, odpowiednio od 01
dla stycznia, 02 dla lutego, 03 dla marca....12 dla grudnia.
DRUGA CZ¢Âå POLA: ROK SPRAWOZDAWCZY
Nale˝y wpisaç dwucyfrowe oznaczenie roku kalendarzowego, do którego odnosi si´ deklaracja, w postaci dwóch cyfr arabskich, np. 05 — dla roku 2005, 06 —
dla roku 2006.
TRZECIA CZ¢Âå POLA: NUMER
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

ZG¸OSZENIA

Nale˝y podaç numer zg∏oszenia INTRASTAT w wywozie w okresie sprawozdawczym. Niedopuszczalne
jest powtórzenie tego numeru w danym okresie sprawozdawczym. Liczb nie nale˝y poprzedzaç zerami.
CZWARTA CZ¢Âå POLA: NUMER WERSJI ZG¸OSZENIA
Nale˝y podaç numer kolejny wersji zg∏oszenia
INTRASTAT, okreÊlonego w podpolu „Numer zg∏oszenia w okresie sprawozdawczym”.
Ka˝dy kolejny dokument odnoszàcy si´ do danego
okresu sprawozdawczego (zg∏oszenie INTRASTAT lub
korekta zg∏oszenia INTRASTAT) b´dzie tworzy∏ kolejnà
wersj´ zg∏oszenia INTRASTAT (odr´bnie dla przywozu
i odr´bnie dla wywozu). Je˝eli jest to pierwsze (pierwotnie sk∏adane) zg∏oszenie INTRASTAT w okresie
sprawozdawczym, posiada ono w tym polu oznaczenie „1”. Ka˝dy nast´pny dokument odnoszàcy si´ do
tego zg∏oszenia w okresie sprawozdawczym powinien
mieç kolejny numer.
Liczb nie nale˝y poprzedzaç zerem.
POLE 2 — Rodzaj deklaracji
W tym polu nale˝y zaznaczyç znakiem X umieszczonym w odpowiednim kwadracie, czy formularz jest
u˝ywany do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT, korekty polegajàcej na zamianie zg∏oszenia INTRASTAT, czy

Nale˝y podaç, zgodnie z wykazem stanowiàcym
Aneks „B” do Instrukcji, szeÊciocyfrowy kod izby celnej w∏aÊciwej miejscowo ze wzgl´du na miejsce zamieszkania albo siedzib´ osoby zobowiàzanej do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT lub do jego korekty.
POLE 4 — Nadawca
Nale˝y podaç imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz pe∏ny adres osoby zobowiàzanej do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT w wywozie oraz 10-cyfrowy Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP), poprzedzony kodem
PL, i 14-cyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny
podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze
urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej
REGON. Je˝eli podmiot ten posiada 9-cyfrowy numer
REGON, wówczas dla pi´ciu ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru nale˝y podaç cyfr´ „0”.
Je˝eli osoba zobowiàzana do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT w wywozie nie posiada siedziby lub
miejsca zamieszkania w Polsce, ale jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE, w tym polu nale˝y
wpisaç jej pe∏ny adres oraz numer NIP. W tym przypadku numeru REGON nie podaje si´.
Pole to nale˝y wype∏niç w ka˝dym przypadku, niezale˝nie od faktu wype∏nienia pola nr 5 — Przedstawiciel.
POLE 5 — Przedstawiciel
Nale˝y wype∏niç w przypadku dokonywania zg∏oszenia INTRASTAT lub korekty zg∏oszenia INTRASTAT
przez przedstawiciela.
Nale˝y podaç imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz pe∏ny adres podmiotu sk∏adajàcego deklaracj´ w imieniu
osoby zobowiàzanej do dokonania zg∏oszenia
INTRASTAT oraz 10-cyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i 14-cyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym
rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej REGON tego podmiotu. Je˝eli podmiot ten posiada 9-cyfrowy numer REGON, wówczas dla pi´ciu
ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru nale˝y
podaç cyfr´ „0”.
Je˝eli przedstawicielem jest pracownik osoby zobowiàzanej, pole nale˝y pozostawiç niewype∏nione.
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POLE 6 — ¸àczna wartoÊç faktur w PLN
Nale˝y wpisaç sum´ wartoÊci w PLN okreÊlonych
w polu nr 19 ze wszystkich pozycji kompletu deklaracji zg∏oszenia INTRASTAT.
Pole nale˝y wype∏niç jedynie na pierwszej stronie
kompletu deklaracji zg∏oszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach deklaracji pole to nale˝y pozostawiç
niewype∏nione.
W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym nale˝y wpisaç wartoÊç „0”.
Je˝eli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest
do dokonania korekty zg∏oszenia INTRASTAT polegajàcej na zmianie poszczególnych danych w pozycji
zg∏oszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zg∏oszeniu, pole nale˝y pozostawiç niewype∏nione.
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Je˝eli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest
do dokonania korekty zg∏oszenia INTRASTAT polegajàcej na zmianie poszczególnych danych w pozycji
zg∏oszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zg∏oszeniu, pole nale˝y pozostawiç niewype∏nione.
POLE 9 — Nr pozycji
Je˝eli formularz deklaracja INTRASTAT wykorzystywany jest do dokonania zg∏oszenia INTRASTAT, nale˝y wpisaç kolejny numer danej pozycji towarowej.
¸àczna iloÊç pozycji towarowych w jednym zg∏oszeniu
INTRASTAT nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ liczba 9999
i ostatni zadeklarowany numer pozycji musi byç zgodny z ∏àcznà liczbà pozycji wpisanà w polu 8.

Pole nale˝y wype∏niç w przypadku dokonywania
zg∏oszenia INTRASTAT przez osob´, której wartoÊç dokonanych wywozów towarów przekroczy∏a wartoÊç
ustalonà dla statystycznego progu szczegó∏owego
w wywozie.

Je˝eli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest
do dokonania korekty zg∏oszenia INTRASTAT polegajàcej na zmianie poszczególnych danych w pozycji lub
pozycjach zg∏oszenia lub anulowaniu pozycji w zg∏oszeniu, w polu nale˝y wpisaç numer korygowanej pozycji zg∏oszenia INTRASTAT. Je˝eli korekta zg∏oszenia
INTRASTAT ma polegaç na dodaniu nowej pozycji
w zg∏oszeniu INTRASTAT, w polu tym nale˝y wpisaç
numer dopisywanej pozycji, który powinien byç nast´pnym lub kolejnym numerem po numerze ostatniej
pozycji w korygowanym zg∏oszeniu INTRASTAT.

Nale˝y wpisaç sum´ wartoÊci w PLN okreÊlonych
w polu nr 20 ze wszystkich pozycji kompletu deklaracji zg∏oszenia INTRASTAT.

Niedopuszczalne jest wpisanie w tym polu wi´cej
ni˝ jednej korygowanej pozycji albo wpisanie zakresu
pozycji.

Pole nale˝y wype∏niç jedynie na pierwszej stronie
kompletu deklaracji zg∏oszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach deklaracji pole nale˝y pozostawiç niewype∏nione.

POLE 10 — Opis towaru

POLE 7 — ¸àczna wartoÊç statystyczna w PLN

W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym nale˝y wpisaç wartoÊç „0”.
Je˝eli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest
do dokonania korekty zg∏oszenia INTRASTAT polegajàcej na zmianie poszczególnych danych w pozycji
zg∏oszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zg∏oszeniu, pole nale˝y pozostawiç niewype∏nione.

Nale˝y wpisaç zwyczajowà nazw´ handlowà danego towaru, w sposób umo˝liwiajàcy jego identyfikacj´. Opis ten musi umo˝liwiaç klasyfikacj´ towaru wed∏ug kodu Scalonej Nomenklatury (CN).
Je˝eli zwyczajowa nazwa handlowa nie pozwala
na jednoznaczne okreÊlenie, jakiego rodzaju jest dany
towar i do której pozycji CN nale˝y go przypisaç, nazw´ t´ nale˝y uzupe∏niç o informacje dotyczàce rodzaju materia∏u, sposobu obróbki, celu wykorzystania lub
innych kryteriów s∏u˝àcych do kwalifikacji towaru wed∏ug kodu CN.

POLE 8 — ¸àczna liczba pozycji
POLE 11 — Kod kraju przeznaczenia
Je˝eli deklaracja INTRASTAT s∏u˝y do dokonania
zg∏oszenia INTRASTAT, nale˝y wpisaç ∏àcznà iloÊç pozycji towarowych. ¸àczna iloÊç pozycji towarowych
nie mo˝e byç wi´ksza od 9999. Liczb nie nale˝y poprzedzaç zerami.
¸àczna iloÊç pozycji podana w tym polu musi zgadzaç si´ z ostatnim numerem pozycji wpisanym w polu nr 9 kompletu deklaracji zg∏oszenia INTRASTAT.
Pole nale˝y wype∏niç jedynie na pierwszej stronie
kompletu deklaracji zg∏oszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach zg∏oszenia INTRASTAT pole nale˝y pozostawiç niewype∏nione.
W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym nale˝y wpisaç wartoÊç „0”.

Nale˝y wpisaç, zgodnie z wykazem zamieszczonym
w Aneksie „C” do Instrukcji, dwuliterowy kod kraju,
w którym towary wywo˝one z Polski zostanà dopuszczone do konsumpcji, zu˝yte, poddane obróbce lub
przetworzeniu. JeÊli kraj przeznaczenia nie jest znany,
uwa˝a si´, ˝e krajem przeznaczenia jest ostatni znany
w momencie wywozu kraj cz∏onkowski, na którego terytorium zosta∏y towary fizycznie wprowadzone.
POLE 12 — Kod warunków dostawy
Pole nale˝y wype∏niç w przypadku dokonywania
zg∏oszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma
wartoÊci dokonanych wywozów przekroczy∏a wartoÊç
ustalonà dla statystycznego progu szczegó∏owego
w wywozie.
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Nale˝y wpisaç zgodny z umowà literowy kod warunków dostaw wg INCOTERMS 2000, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Aneksie „D” do Instrukcji.
Je˝eli ze wzgl´dów handlowych umowa zawarta
jest na innych warunkach ni˝ okreÊlone w INCOTERMS
2000, nale˝y wpisaç symbol INCOTERMS 2000 najbardziej zbli˝ony do warunków zawartych w umowach.
POLE 13 — Kod rodzaju transakcji
Nale˝y podaç kod rodzaju transakcji zwiàzanej
z danym wywozem towarów, zgodnie z Aneksem „E”
do Instrukcji.
POLE 14 — Kod towaru
Nale˝y wpisaç oÊmiocyfrowy kod towaru opisanego w polu nr 10 (opis towaru), zgodnie z kodem okreÊlonym w Scalonej Nomenklaturze CN, stanowiàcej za∏àcznik Nr 1 do rozporzàdzenia Rady EWG Nr 2658/87
z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 wrzeÊnia 1987 r., str. 1
i n.), ostatnio zmienionego rozporzàdzeniem Komisji
(WE) Nr 1810/2004 z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. zmieniajàcym za∏àcznik Nr I do rozporzàdzenia Rady EWG
Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 327 z 30.10.2004) albo —
w przypadkach szczególnych — kod towarowy okreÊlony w cz´Êci II ust. 2 oraz ust. 6 i 7 Instrukcji.
POLE 15 — Kod rodzaju transportu
Pole nale˝y wype∏niç w przypadku dokonywania
zg∏oszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma
wartoÊci dokonanych wywozów towarów przekroczy∏a wartoÊç ustalonà dla statystycznego progu szczegó∏owego w wywozie.
Nale˝y wpisaç jednocyfrowy kod rodzaju transportu, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Aneksie „F”
do Instrukcji. Rodzaj transportu jest to aktywny rodzaj
transportu, przy u˝yciu którego towar opuÊci∏ terytorium statystyczne kraju.
W przypadku transportu kombinowanego aktywnym Êrodkiem transportu jest ten, który porusza ca∏y
zestaw (np. „ci´˝arówka na statku morskim” — aktywnym Êrodkiem transportu jest statek, w przypadku
„ciàgnika z naczepà” — aktywnym Êrodkiem jest ciàgnik).
POLE 16 — Kod kraju pochodzenia
Pole nale˝y pozostawiç niewype∏nione.
POLE 17 — Masa netto (w kg)
Nale˝y podaç mas´ netto towaru opisanego w polu nr 10 (opis towaru), wyra˝onà w pe∏nych kilogramach. Przez mas´ netto rozumie si´ mas´ towaru bez
opakowania.
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W przypadku gdy masa towaru wynosi mniej ni˝
0,50 kilograma, nale˝y wpisaç „0”. Je˝eli masa wynosi 0,50 kilograma lub wi´cej, lecz mniej ni˝ 1 kilogram,
nale˝y wpisaç „1”. Dla mas wi´kszych od 1 kilograma
wartoÊci po przecinku nale˝y zaokràglaç wed∏ug zasad
matematycznych.
Wype∏nienie tego pola nie jest wymagane dla kodów towarowych okreÊlonych w Aneksie „H” do Instrukcji.
POLE 18 — IloÊç w uzupe∏niajàcej jednostce miary
Nale˝y podaç iloÊç towaru w liczbach ca∏kowitych,
wyra˝onà w jednostce miary wskazanej dla danej pozycji towarowej w obowiàzujàcej wersji Scalonej Nomenklatury (CN), je˝eli dla danego kodu towarowego
przewiduje ona dodatkowà jednostk´ miary (w przeciwnym razie pola tego nie nale˝y wype∏niaç).
WartoÊci po przecinku nale˝y zaokràglaç zgodnie
z zasadami matematycznymi, np. w przypadku gdy
iloÊç towaru podanego w litrach wynosi mniej ni˝
0,5 litra, nale˝y wpisaç „0”. Je˝eli iloÊç towaru wynosi 0,5 litra lub wi´cej, nale˝y wpisaç „1”.
POLE 19 — WartoÊç fakturowa w PLN
Nale˝y wpisaç wartoÊç fakturowà netto wszystkich
transakcji obj´tych jednà pozycjà (tj. bez uwzgl´dnienia podatku VAT i podatku akcyzowego).
WartoÊç fakturowa jest to kwota, która stanowi
podstaw´ opodatkowania podatkiem od towarów
i us∏ug.
Je˝eli na fakturze oprócz wartoÊci towaru podana
jest wartoÊç transportu i suma tych wartoÊci stanowi
podstaw´ opodatkowania podatkiem od towarów i
us∏ug, to w polu wartoÊç fakturowa nale˝y podaç wartoÊç ∏àcznà, tj. wartoÊç towaru ∏àcznie z wartoÊcià
transportu.
W przypadku towarów wywo˝onych w celu uszlachetniania nale˝y podaç wartoÊç powierzonego surowca. Natomiast w przypadku towarów wywo˝onych
po uszlachetnianiu nale˝y podaç wartoÊç powierzonego surowca i koszt us∏ugi.
Je˝eli wartoÊç wywo˝onych towarów nie jest fakturowana, nale˝y podaç wartoÊç towarów, która by∏aby zafakturowana, gdyby towary podlega∏y dowolnej
transakcji kupna-sprzeda˝y.
WartoÊç fakturowà podaje si´ w pe∏nych z∏otych
polskich. Zaokràglenie do pe∏nych z∏otych nast´puje
w ten sposób, ˝e koƒcówki poni˝ej 50 groszy pomija
si´, a koƒcówki wynoszàce 50 groszy i wi´cej podnosi
si´ do pe∏nych z∏otych.
Je˝eli wartoÊç na fakturze podana jest w innej walucie ni˝ PLN, kwot´ faktury nale˝y przeliczyç na z∏ote
polskie. Przeliczenie powinno nastàpiç na podstawie
kursu waluty ustalonego wed∏ug zasad okreÊlonych
dla celów podatku od towarów i us∏ug albo zasad
okreÊlonych dla celów zwiàzanych z c∏em.
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POLE 20 — WartoÊç statystyczna w PLN
Pole nale˝y wype∏niç w przypadku dokonywania
zg∏oszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma
wartoÊci dokonanych wywozów towarów przekroczy∏a wartoÊç ustalonà dla statystycznego progu szczegó∏owego w wywozie oraz — od 1 kwietnia 2005 r. —
w pozycji towarowej, której przedmiotem jest towar
wywieziony w celu uszlachetnienia lub po uszlachetnieniu, niezale˝nie od rodzaju przekroczonego przez
osob´ zobowiàzanà progu statystycznego.
WartoÊcià statystycznà w wywozie (wartoÊç FOB)
jest wartoÊç towarów w miejscu i czasie, w którym towary opuszczajà polski obszar statystyczny.
WartoÊç t´ oblicza si´:
— w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzeda˝) — na podstawie wartoÊci towarów
z faktury,
— w pozosta∏ych przypadkach — na podstawie kwoty/wartoÊci, która by∏aby zafakturowana w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzeda˝).
WartoÊç statystyczna uwzgl´dnia dodatkowe koszty
dotyczàce tej cz´Êci przewozu, która odbywa si´
na polskim obszarze statystycznym. Nale˝y wi´c
w∏àczyç:
— koszty opakowania,
— krajowe op∏aty transportowe,
— op∏aty za dokowanie,
— op∏aty za za∏adunek i magazynowanie,
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W przypadku zwrotów towarów wartoÊç statystyczna jest równa wartoÊci, która zosta∏a podana przy
przywozie towaru.
Przypadki ustalenia wartoÊci fakturowej na bazie
warunków dostaw: EXW, FCA i FAS z podanà miejscowoÊcià polskà, uwa˝a si´ za równowa˝ne z zastosowaniem warunków FOB.
WartoÊç statystycznà pozycji towarowej nale˝y podaç w pe∏nych z∏otych polskich (PLN), bez miejsc po
przecinku. Zaokràglenie do pe∏nych z∏otych nast´puje
w ten sposób, ˝e koƒcówki poni˝ej 50 groszy pomija
si´, a koƒcówki wynoszàce 50 i wi´cej groszy podnosi
si´ do pe∏nych z∏otych.
POLE 21 — Wype∏niajàcy
Nale˝y wpisaç czytelnie imi´, nazwisko, telefon,
fax i e-mail osoby odpowiedzialnej za wype∏nienie deklaracji INTRASTAT oraz miejscowoÊç i dat´ wype∏nienia deklaracji.
Je˝eli wype∏niajàcym jest agent celny, obok informacji o imieniu i nazwisku osoba ta podaje dodatkowo numer wpisu na list´ agentów celnych.
Osoba odpowiedzialna za wype∏nienie deklaracji
potwierdza zadeklarowane dane czytelnym podpisem.
Aneks „A” do Instrukcji wype∏niania formularza — deklaracja
INTRASTAT
oraz
dokonywania
zg∏oszeƒ
INTRASTAT.

Wykaz towarów, których przywóz lub wywóz
nie jest obj´ty obowiàzkiem sprawozdawczoÊci
w ramach systemu INTRASTAT

— wszelkie koszty, zyski i wydatki, ∏àcznie z ubezpieczeniem i prowizjà, powsta∏e do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego
(dostawy towarów na pok∏ad statku lub samolotu).

1) Êrodki p∏atnicze b´dàce legalnymi Êrodkami p∏atniczymi oraz papiery wartoÊciowe;

Je˝eli wartoÊç fakturowa zawiera wyodr´bnione
koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione poza polskim obszarem statystycznym, to kosztów tych nie nale˝y ujmowaç w wartoÊci statystycznej.

3) nadzwyczajna pomoc dla obszarów kl´sk ˝ywio∏owych;

WartoÊç statystyczna nie obejmuje podatków
i op∏at nale˝nych w wywozie, takich jak: c∏o, VAT, akcyza i inne op∏aty o podobnym charakterze.
W przypadku towarów przetwarzanych (procedury
uszlachetniania) wartoÊç statystyczna jest ustalana
tak, jakby towary by∏y w ca∏oÊci wytworzone w kraju,
tj. z podaniem wartoÊci powierzonego materia∏u oraz
us∏ugi.
W przypadku towarów stanowiàcych noÊniki informacji (np. dyskietki, taÊmy komputerowe, filmy, kasety audio i video, CD-ROM) wysy∏anych w celu dostarczenia informacji, wartoÊç statystyczna powinna opieraç si´ na ca∏oÊci kosztów towarów, tzn. powinna
uwzgl´dniaç nie tylko wartoÊç noÊnika, ale i przekazywanej informacji.

2) z∏oto monetarne;

4) towary korzystajàce z immunitetu dyplomatycznego, konsularnego lub podobnego;
5) towary przeznaczone do u˝ytku czasowego, jeÊli
spe∏nione sà nast´pujàce warunki:
a) nie zaplanowano ani nie wykonano uszlachetniania,
b) oczekiwany okres trwania u˝ytku czasowego
jest nie d∏u˝szy ni˝ 24 miesiàce,
c) wywóz/przywóz nie musi byç deklarowany jako
dostawa/nabycie dla celów podatkowych;
6) towary u˝ywane jako noÊniki informacji, takie jak
dyskietki, taÊmy komputerowe, filmy, plany, taÊmy audio i wideo, CD-ROM-y, przechowujàce
oprogramowanie komputerowe, stworzone na zamówienie konkretnego klienta lub nieb´dàce
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przedmiotem transakcji handlowej, a tak˝e towary
uzupe∏niajàce poprzednià dostaw´, np. uaktualnienia lub towary, na które odbiorca nie otrzymuje faktury;
7) pod warunkiem, ˝e nie sà przedmiotem transakcji
handlowej:
a) materia∏y reklamowe,
b) próbki handlowe;
8) towary do i po naprawie oraz odpowiednie cz´Êci
zamienne; naprawa pociàga za sobà przywrócenie
towarów do ich pierwotnej funkcji lub stanu; celem tej operacji jest utrzymanie towaru w stanie
pozwalajàcym na u˝ytkowanie; mo˝e to oznaczaç
ich przebudow´ lub udoskonalenie, ale nie zmienia w ˝aden sposób charakteru towaru;
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9) towary wys∏ane do krajowych si∏ zbrojnych stacjonujàcych poza terytorium statystycznym, jak równie˝ towary otrzymane z innego paƒstwa cz∏onkowskiego, które zosta∏y przewiezione poza terytorium statystyczne przez krajowe si∏y zbrojne,
a tak˝e towary, które zosta∏y nabyte lub rozprowadzone na terytorium statystycznym paƒstwa
cz∏onkowskiego przez si∏y zbrojne innego paƒstwa
cz∏onkowskiego tam stacjonujàce;
10) wyrzutnie statków kosmicznych, podczas wywozu
i przywozu poprzedzajàcego wystrzelenie w przestrzeƒ kosmicznà, a tak˝e podczas wystrzelenia
w przestrzeƒ kosmicznà;
11) sprzeda˝ nowych Êrodków transportu przez osoby fizyczne lub prawne b´dàce podatnikami VAT na rzecz
osób prywatnych z innych paƒstw cz∏onkowskich.

Aneks „B” do Instrukcji wype∏niania formularza — deklaracja INTRASTAT oraz dokonywania zg∏oszeƒ INTRASTAT.

Wykaz kodów izb celnych, do których mogà byç adresowane deklaracje INTRASTAT

Dziennik Ustaw Nr 282

— 20273 —

Poz. 2809

Aneks „C” do Instrukcji wype∏niania formularza — deklaracja INTRASTAT oraz dokonywania zg∏oszeƒ INTRASTAT.

Wykaz i kody paƒstw cz∏onkowskich Unii Eropejskiej
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Aneks „D” do Instrukcji wype∏niania formularza — deklaracja INTRASTAT oraz dokonywania zg∏oszeƒ INTRASTAT.

Symbole warunków dostaw wed∏ug INCOTERMS 2000
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Aneks „E” do Instrukcji wype∏niania formularza — deklaracja INTRASTAT oraz dokonywania zg∏oszeƒ INTRASTAT.

Kody rodzajów transakcji

Dziennik Ustaw Nr 282

— 20276 —

Poz. 2809

Aneks „F” do Instrukcji wype∏niania formularza — deklaracja INTRASTAT oraz dokonywania zg∏oszeƒ INTRASTAT.

Kody rodzajów transportu
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Aneks „G” do Instrukcji wype∏niania formularza
— deklaracja INTRASTAT oraz dokonywania zg∏oszeƒ INTRASTAT.

Wykaz kodów krajów
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Aneks „H” do Instrukcji wype∏niania formularza — deklaracja INTRASTAT oraz dokonywania zg∏oszeƒ INTRASTAT.

Lista kodów towarów wg Scalonej Nomenklatury CN, dla których w systemie INTRASTAT
podanie masy netto jest fakultatywne
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