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Szkolenie online Intrastat – teoria
i praktyka. Aktualne zmiany w systemie
Intrastat
Prowadzący: Bogusław Konofalski
Cena: 400 zł (netto/brutto)
Czas trwania: 6 godzin

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie będzie miało charakter teoretyczno-praktyczny (prowadzący jest praktykiem od 2004
r. i nadal osobiście sporządza deklaracje Intrastat), w związku z tym szkolenie będzie skoncentrowane głównie na praktyczną realizację obowiązujących przepisów dotyczących systemu Intrastat
i sposobu wypełniania deklaracji Intrastat. W trakcie szkolenia, oprócz teorii, będą podane konkretne, praktyczne przykłady postępowania oraz udzielone odpowiedzi na zadawane pytania.
CELE SZKOLENIA
• Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT;
• Pozyskanie umiejętności dokonywania ewentualnej korekty zgłoszenia; jak udokumentować
i wyjaśnić różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM w trakcie kontroli celnoskarbowej;
• Nabycie biegłości w wypełnianiu deklaracji, przygotowywaniu własnego warsztatu pracy,
w celu prawidłowego dokonywania zgłoszenia INTRASTAT.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
• Poznanie przepisów oraz zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT.
• Uzyskanie przez uczestników szkolenia pewności siebie w zakresie przygotowania, wypełniania i wysyłania deklaracji;
• Omówienie jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia; jak udokumentować i wyjaśnić
ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM (pole nr 6) w trakcie kontroli celno–skarbowej;
• Omówienie jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji; jak przygotować własny
warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT.
• Nabycie pewności przez uczestników szkolenia, że deklaracje INTRASTAT są wypełniane prawidłowo, po przekazaniu przez prowadzącego szkolenie praktycznych wskazówek i przykładów wypełniania poszczególnych pól w deklaracji INTRASTAT.
PROGRAM SZKOLENIA
1) Omówienie aktualnych zmian w systemie INTRASTAT
• Obowiązek wypełniania pola 16 w deklaracji INTRASTAT - Wywóz: od 01.07.2021 r. - fakulta-
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tywnie, od 01.01.2022 r. - obligatoryjnie
• Zmiany w zasadach komunikacji elektronicznej („e-Klient Służby Celnej”, „Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu
Informacyjnego Służby Celnej.”) dotyczące rejestracji uproszczonej
• Zmiana taryfy celnej - usunięte i nowe kody towarów w 2021 r.
• Nowy Incoterms 2020
• Nowa „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT” – wersja: v. 1.13 - luty 2021
• Przemieszczanie towarów w UE na podstawie nowych przepisów (od 1.07.2020 r.) - call-off
stock
• Ułatwienia w INTRASTAT - przesunięcie terminu wysyłania zgłoszeń INTRASTAT;
• Zmiana funkcjonalności platformy puesc.gov.pl - od 30.09.2020 r.
• Instrukcja rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo Celnym (SISC) krok po kroku
2) Systemy statystyki w Unii Europejskiej
• Dwa systemy statystyki: INTRASTAT i EKSTRASTAT
• INTRASTAT - wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami
członkowskimi Unii Europejskiej
3) System INRASTAT
1. Charakterystyka systemu INTRASTAT
2. Podstawy prawne systemu INSTRASTAT
a. Przepisy wspólnotowe i unijne:
b. najważniejsze akty prawne regulujące sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
• adresy stron internetowych dotyczących systemu INSTRASTAT w krajach członkowskich
UE,
c. Zmiany w przepisach wspólnotowych, unijnych i krajowych: 2015 - 2021
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 952/2013 z dnia 9 października
2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny;
• Unijny Kodeks Celny – a INTRASTAT;
• Rozporządzenie Komisji WE nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady;
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 15 listopada 2016r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT;
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT;
• Krajowa Administracja Skarbowa a INTRASTAT;
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• Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.
d. Przepisy krajowe regulujące system INTRASTAT ze szczególnym uwzględnieniem:
• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 15 listopada 2016r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT – z późn. Zmianami;
• Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1995 nr 88 poz. 439, z
późn. zm.);
• Ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, (Dz. U. 2013, poz. 727 – zmiana
22.06.2016).
3. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT, podmioty odpowiedzialne w
systemie INTRASTAT
a. Czy każdy przedsiębiorca musi składać deklarację INTRASTAT?
b. Osoba zobowiązana lub pełnomocnik – uregulowania w nowym UKC.
• Kto może złożyć deklarację INTRASTAT w imieniu firmy/osoby?
c. Progi statystyczne i obowiązki z nich wynikające
• Progi statystyczne w 2021 roku – metody obliczania progów,
d. Moment powstania obowiązku sprawozdawczego
e. Wygaśnięcie obowiązku sprawozdawczego
f. Obowiązki osób zobowiązanych i konsekwencje niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe – Ustawa o statystyce publicznej,
Prawo celne).
4. Zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT
a. Źródła gromadzenie danych do prawidłowego sporządzenia deklaracji:
• współpraca z magazynem
• współpraca z działem zakupów i z działem sprzedaży
b. Rodzaje formularzy INTRASTAT jak je stosować?
c. Dane identyfikacyjne.
d. Dane merytoryczne
e. Obowiązek agregacji danych.
f. Dane wypełniane powyżej progu podstawowego.
g. Dane wypełniane powyżej progu szczegółowego.
h. Szczególne przypadki wypełniania deklaracji INTRASTAT
5. Obrót towarowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INRASTAT
a. Wewnątrzunijne nabycie i wewnątrzunijna dostawa towaru ( przywóz – wywóz)
b. Status celny towarów, które towary zgłaszamy do INTRASTAT
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c. Warunki jakie muszą spełniać towary, aby były zgłoszone do systemu INTRASTAT
d. Towary wyłączone ze statystyki INTRASTAT – zwolnienia ze sprawozdawczości
6. Podstawowe zasady sporządzania deklaracji INRASTAT
a. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 15 listopada 2016r. w sprawie zgłoszeń
INTRASTAT – z późń. zmianami – nowe obowiązki;
b. „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT” – nowa wersja.
c. Szczegółowa analiza deklaracji INTRASTAT – sposób wypełniania pól od 1 do 22 - Przypadki szczególne wypełniania pola 22,
d. Organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji,
e. Praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT.
f. Jak udokumentować ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM
- pole nr 6 i wyjaśnić w trakcie kontroli celno-skarbowej,
g. Fakturowana wartość usług a INTRASTAT,
h. Reklamacje - zwroty towaru – przykłady postępowania,
i. Bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania – kod rodzaju transakcji,
j. Dostawa towaru w celu uszlachetniania i po uszlachetnianiu (przywóz – wywóz) i sposób
ustalania wartości fakturowej – kody rodzaju transakcji,
k. Barter towaru – handel kompensacyjny,
l. Uproszczenia przy sporządzaniu deklaracji
7. Korekty deklaracji INTRASTAT
a. Sposoby i przypadki korygowania deklaracji,
b. Korekta pól finansowych i pozostałych,
c. Korekta bieżąca – nota korygująca,
d. Nota korygująca za kilka okresów sprawozdawczych,
e. Termin na dokonanie korekty - kiedy nie należy dokonywać korekty zgłoszenia,
f. Praktyczne wskazówki ułatwiające wypełnianie poszczególnych pól deklaracji INTRASTAT:
przywóz-wywóz-korekta.
8. Generalne zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT
9. Termin, formy i miejsce składania deklaracji INTRASTAT oraz sposoby ich przekazywania
a. Okres sprawozdawczy;
b. Zgłoszenia częściowe;
c. Zgłoszenia „zerowe” – kiedy sporządzać, jak sporządzić zgłoszenie „zerowe”;
d. Zgłoszenie elektroniczne – program ist@t oraz formularz na stronie PUESC;
• Jak założyć konto na PUESC – rejestracja i aktualizacja w SISC;
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• Podpis elektroniczny – generowanie certyfikatu niekwalifikowanego;
• Podpisanie i wysyłka deklaracji;
• Komunikaty zwrotne z platformy PUESC.
10.

Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT

a. Konkretne przykłady wypełniania pól finansowych: 19 i 6, 20 i 7.
11.

Dostęp do informacji dotyczącej systemu INTRASTAT

a. Portal internetowy Krajowej Administracji Skarbowej, dot. INTRASTAT;
b. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu;
c. Help Desk – pomoc techniczna i merytoryczna dla dokonujących zgłoszeń INTRASTAT.
12.

Planowane zmiany systemu INRASTAT: SIMSTAT-REDESING

13.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania - rozwiązujemy problemy

CENA
Cena szkolenia wynosi 400 zł. Podana cena jest kwotą netto/brutto. Cena zawiera:
• Udział w całodniowym szkoleniu
• Indywidualną, 30-minutową konsultację online z prowadzącym w wybranym terminie
• Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
• Materiały szkoleniowe – 64 strony
ZGŁOSZENIA
Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia, a następnie prześlij ją na adres szkolenia@intrako.eu. W ciągu
kilku godzin otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia.
Płatność należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem szkolenia. W tytule przelewu prosimy o wpisanie tematu i daty szkolenia.
Na podstawie dokonanej płatności wyślemy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mail link
dostępowy, który będzie aktywny na 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
TERMINY
08.10.2021, 05.11.2021, 03.12.2021
Szkolenia odbywają się w godz. 9:00-15:00 w trybie online
PROWADZĄCY
Szkolenia prowadzone są przez Bogusława Konofalskiego – doświadczonego wykładowcę i trenera z zakresu prawa celnego. W 1993 r. uzyskał licencję agenta celnego, a od 1995 r. był wykładowcą na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego. Przez
20 lat był biegłym sądowym z zakresu spraw celnych. Prowadził szkolenia otwarte i zamknięte z
procedur celnych, wypełniania zgłoszeń i dokumentów celnych. Specjalista w zakresie Incoterms
i systemu Intrastat.

