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Kto skorzysta ze szkolenia? 

 Osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość INTRASTAT, które potrzebują 

usystematyzowania i pogłębienia wiedzy 

 Osoby, które zamierzają zacząć przygotowywanie i wysyłanie deklarację i nie wiedzą 

od czego zacząć 

 Osoby, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu obowiązujących 

przepisów dotyczących przygotowywania i wysyłania deklaracji 

 

Program obejmuje cały proces sporządzania, wypełniania i wysyłania deklaracji 

INTRASTAT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawidłową klasyfikacją 

celną towarów oraz obsługą aplikacji ist@t.  

 

Podczas szkolenia omówię podstawowe informacje dotyczące transakcji 

wewnątrzunijnych podlegających deklaracji INTRASTAT oraz podstawowe obowiązki 

podmiotów wynikające z przepisów prawa celnego. Przedstawię jak krok po kroku wygląda 

sporządzanie danych deklaracji oraz pokażę i omówię przykładowe zgłoszenia Intrastat. 

  Nauczę Cię jak wypełniać poszczególne pola deklaracji, a także jak poprawnie 

klasyfikować towary oraz jak określać ich wartość i pochodzenie. Wyjaśnię różnicę  

w wypełnianiu deklaracji w zależności od przekroczonego progu oraz omówię obsługę  

aplikacji ist@t. 
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Szczegóły szkolenia “Intrastat w praktyce – deklaracja od podstaw” 

Podczas szkolenia zostaną omówione: 

 progi statystyczne Intrastat dla przywozu i wywozu towarów 

 rodzaje obrotów handlowych podlegających sprawozdawczości INTRASTAT  

(WDT, WNT) 

 forma zgłoszeń Intrastat, zgłoszenia zerowe 

 przedstawicielstwo celne 

 INCOTERMS – warunki dostawy towarów 

 rodzaje transakcji na potrzeby sprawozdawczości Intrastat 

 klasyfikacja celna towarów wg Wspólnej Taryfy Celnej i Nomenklatury Scalonej, 

pochodzenie towarów, wartość fakturowa i wartość statystyczna towarów 

 korekta zgłoszenia i kontrola celno-skarbowa zgłoszenia Intrastat 

 obsługa aplikacji ist@t, służąca do sporządzania deklaracji Intrastat 

 uproszczenia w Intrastat 

 rejestracja w usłudze e-Klient (PUESC) 

 najnowsze zmiany w 2022 r. 

 

Bądź na bieżąco! 

Poznaj najnowsze zmiany  

w przepisach Intrastat,  

które obowiązują  

od stycznia 2022 roku! 
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Zapisz się na szkolenie “INTRASTAT w praktyce – deklaracja od 
podstaw” by dowiedzieć się: 

 jakie przepisy i zasady obowiązują w sprawozdawczości Intrastat 

 jakie dane oraz dokumenty należy zgromadzić do deklaracji Intrastat 

 jak w praktyce przygotować swój własny warsztat, by wypełnić ją prawidłowy sposób 

 jak prawidłowo określać kody taryfy celnej, pochodzenie oraz wartość statystyczną 

towarów 

 z jakich programów komputerowych skorzystać, by usprawnić sobie pracę 

 w jaki sposób komunikować się z organami celnymi 

 kiedy i w jaki sposób dokonać korekty zgłoszenia 

 jak dokumentować i wyjaśniać ewentualne różnice między deklaracją Intrastat a 

deklaracją VAT 

 jak wygląda kontrola celno-skarbowa 

Cena szkolenia wynosi: 

 600 zł + VAT – przy zapisie 1 osoby 

 570 zł + VAT od osoby – przy zapisie 2 osób (5% zniżki) 

 540 zł + VAT od osoby – przy zapisie 3 osób (10% zniżki) 

 510 zł + VAT od osoby – przy zapisie 4 i więcej osób (15% zniżki) 

W cenie szkolenia otrzymasz: 

 

materiały szkoleniowe  

w formacie pdf 

 

certyfikat uczestnictwa  

w szkoleniu 

 

wsparcie podczas 

indywidualnej 

konsultacji (30 min) 
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PROGRAM szkolenia “INTRASTAT w praktyce – deklaracja  
w praktyce”: 

 

MODUŁ 1 – PODSTAWY DOTYCZĄCE SPRAWOZDAWCZOŚCI INTRASTAT 

 Podstawa prawna deklaracji Intrastat (przepisy unijne i krajowe) 

 Unia celna Unii Europejskiej 

 Podstawowe definicje 

 Rodzaje obrotów handlowych w Intrastat 

 Progi statystyczne 

 Przedstawicielstwo celne 

 Komórki Intrastat w IAS 

 Rejestracja na PUESC 

 

MODUŁ 2 – ZGŁOSZENIA INTRASTAT 

 Sposoby ustalania istnienia obowiązku sprawozdawczego 

 Moment powstawania obowiązku sprawozdawczego 

 Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe z Intrastat 

 Terminy dokonywania zgłoszeń 

 Forma zgłoszeń Intrastat 

 

MODUŁ 3 – ZASADY WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PÓL DEKLARACJI 

 Zakres zgłoszenia w progu podstawowym i rozszerzonym 

 Pochodzenie towarów 

 Zastosowanie warunków handlowych Incoterms 2020 w Intrastat 

 Wartość fakturowa i statystyczna 

 Zasady określania kodu taryfy celnej towarów 
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MODUŁ 4 – SZCZEGÓLNE PRZYPADKI POSTĘPOWANIA 

 Postępowanie w przypadku uszlachetniania 

 Zgłoszenia zerowe 

 Użytkowanie czasowe 

 Zwrot towarów 

 Utrata wartości handlowej towarów 

 Wymiana towarów 

 

MODUŁ 5 – KOREKTA DEKLARACJI INTRASTAT 

 Zastąpienie danych w całości 

 Zmiana poszczególnych danych w pozycji 

 Dodawanie nowych pozycji 

 Anulowanie pozycji zgłoszenia 

 

MODUŁ 6 – PRZESYŁANIE DEKLARACJI 

 Podpisy zgłoszeń Intrastat 

 Tworzenie pliku Excel w formacie CSV 

 Import danych do ist@t 

 Sporządzanie deklaracji i prawidłowy zapis pliku do wysłania na PUESC 

 Przesyłanie zgłoszenia przez PUESC 

 Komunikaty generowane przez system po wysłaniu zgłoszenia 

 

MODUŁ 7 – KONTROLA ORGANÓW CELNO-SKARBOWCH 

MODUŁ 8 – SPOSOBY NA UNIKANIE BŁĘDÓW W DEKLARACJI INTRASTAT 

MODUŁ 9 – ZGŁOSZENIA INTRASTAT A BREXIT 
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Jak wziąć udział w szkoleniu 

 

 

 

 

 

AGENDA* szkolenia “Intrastat w praktyce – deklaracja od podstaw”: 

* Podane w agendzie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie. 

8:45 – 9:00 – Czas na logowanie się uczestników 

9:00 – 10:30 – Moduł szkoleniowy 

10:30 – 10:45 – Przerwa na kawę  

10:45 – 12:15 – Moduł szkoleniowy 

12:15 – 12:45 – Przerwa na lunch  

12:45 – 14:15 – Moduł szkoleniowy 

14:15 – 14:30 – Przerwa na spacer 

14:30 – 15:30 – Moduł szkoleniowy 

15:30 – 16:00 – Odpowiedzi na pytania uczestników 
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O prowadzącej – mgr inż. Agnieszka Kowalska 

Nazywam się Agnieszka Kowalska i zajmuję się sprawami celnymi  

Pomagam firmom uzyskać kontrolę nad procesami celnymi  

i oszczędzać dzięki uproszczeniom celnym i AEO. Uważam, że wyższa 

świadomość celna pracowników, to lepsza obsługa klienta oraz 

sprawniejsze i bardziej nowoczesne przedsiębiorstwo. 

Dlatego prowadzę szkolenia z prawa celnego, na których uczę 

pracowników jak rozumieć przepisy prawa celnego i wykorzystywać 

je, by skrócić czas odprawy celnej, uprościć procesy celne oraz zapewnić poprawność 

dokumentacji celnej. 

“Moją misją zawodową jest informowanie przedsiębiorców, że prawo celne daje im wiele 

możliwości, które nie tylko przynoszą korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim dzięki nim 

praca najbardziej obciążonych przez procesy celne pracowników, może być o wiele 

sprawniejsza” 
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Poznajmy się w mediach społecznościowych 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/prawocelne
https://www.instagram.com/agnieszka.j.kowalska/
https://www.linkedin.com/company/agnieszka-kowalska-business-training/
https://www.youtube.com/channel/UCc3UybqFQwbYgmtt8qTwaGQ/featured
https://wa.me/48514925140

