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Szkolenie finansowane przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014-2020) 

oraz przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa 

PROGRAM SZKOLENIA  

„INTRASTAT – zasady dokonywania obrotu towarowego z krajami UE”  

21 czerwca 2021 r. 

Organizator: Enterprise Europe Network przy ZSRG – SCP, Szczecin, ul. Kolumba 86 

 wraz  z Wydziałem INTRASTAT Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie 

Miejsce szkolenia: Internet – każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma link wejścia do wirtualnej sali szkoleniowej 
 

10.00 – 10.15 
Powitanie uczestników oraz  prezentacja oferty Ośrodka  Enterprise Europe  Network 
 

 
10.15 – 11.30 

Wiadomości podstawowe dotyczące systemu INTRASTAT 
-terytorium statystyczne systemu INTRASTAT 

statystyka INTRA i EXTRASTAT 
- podmioty odpowiedzialne za dostarczenie informacji do systemu INTRASTAT 
- progi statystyczne 
- obrót towarowy podlegający zgłoszeniu 
- obrót towarowy wyłączony ze statystyki 
- okres sprawozdawczy 
- bezpieczeństwo danych 
Zgłoszenie INTRASTAT i korekta zgłoszenia 
- zmienne statystyczne(zasady wypełniania pól zgłoszenia) szczegółowe omówienie: 

a. wartość fakturowa (wartość towaru z uwzględnieniem innych kosztów) 
b. wartość statystyczna (wartość fakturowa korygowana o inne koszty) 

- termin złożenia zgłoszenia 
- warunki i termin dokonania korekty zgłoszenia  
Uproszczenia przy dokonywaniu zgłoszeń  
- wartość statystyczna -kryteria szczególne 
- zgłoszenia do wartości 200 euro 
- przywóz wywóz towaru w stanie rozmontowanym(niezmontowanym) 
- deklarowanie części pojazdów i statków powietrznych 
- pozostałe(zaopatrzenie statków, instalacji morskich, zakładów przemysłowych) na życzenie 

uczestników 

11.30 – 11.45 Przerwa  

11.45 – 13.15 

Transakcje specjalne i szczególne przypadki dokonywania zgłoszeń 
- uszlachetnianie 
- leasing finansowy i operacyjny 
- handel trójstronny 
- handel pośredni 
- transakcje szeregowe 
- zwrot towaru 
- sprzedaż wysyłkowa 

 
 
  



POLSKA 

 

                                  str.2 

 
Szkolenie finansowane przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014-2020) 

oraz przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa 

 
Rejestracja osób podmiotów powiązań na Platformie Usług Skarbowo-celnych(PUESC) 
Generowanie i wysyłanie zgłoszeń 
- program ist@t 
- formularz AIS/INTRASTAT 
 
Kanały przesyłania zgłoszeń INTRASTAT 
 
Komunikaty zwrotne systemu 
 
Sprawdzanie poprawności i korygowanie danych w zależności od otrzymanego 
komunikatu 
 
Pomoc i wsparcie dla podmiotów prowadzących wymianę handlową z krajami Unii - 
Europejskiej (help desk) 
 

13.15 – 13.30 Zakończenie szkolenia/Pytania uczestników/ankieta ewaluacyjna 
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