
Projekt z dnia 17 czerwca 2016 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1)

z dnia                                                      2016 r.

w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 

2015 r. poz. 858, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych 

zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego 

zgłoszenia nie jest wymagane;

2)  wymogi jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia;

3)  szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb 

dokonywania wezwań;

4)  właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń 

INTRASTAT i ich korekty.

Rozdział 2

Szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych 

zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego 

zgłoszenia nie jest wymagane

§ 2. 1. Osoba zobowiązana, o której mowa w art. 97 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 

2004 r. - Prawo celne, zwana dalej osobą zobowiązaną", dokonuje w roku sprawozdawczym 

zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do przywozu towarów, zwanych dalej "zgłoszeniami 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1649, 1844 i 1893 
oraz z 2016 r. poz. 65….
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INTRASTAT w przywozie", lub zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do wywozu 

towarów, zwanych dalej "zgłoszeniami INTRASTAT w wywozie", poczynając od zgłoszenia 

INTRASTAT za:

1) pierwszy okres sprawozdawczy roku sprawozdawczego, w przypadku gdy wartość 

dokonanych przez nią w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przywozów lub 

wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego 

progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w 

wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, lub

2) okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów 

towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu 

podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie, 

ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy.

2. W przypadku gdy wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów 

przekroczyła, w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym, 

wartość określoną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego 

progu szczegółowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, zgłoszeń 

INTRASTAT dokonuje się zgodnie z wymogami ustalonymi odpowiednio dla każdego z tych 

progów.

3. W przypadku gdy wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów nie 

przekroczyła, w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym, 

wartości określonej dla statystycznego progu podstawowego w przywozie lub statystycznego 

progu podstawowego w wywozie, zgłoszenie INTRASTAT nie jest wymagalne. 

§ 3. 1. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 

584, z późn. zm.3)), osoba zobowiązana nie dokonuje zgłoszeń INTRASTAT za okresy 

sprawozdawcze, których to zawieszenie dotyczy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące 

warunki:

1) zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę zobowiązaną dotyczy 

co najmniej jednego pełnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego);

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 266, 699, 875, 
978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844, 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 352 i 615.
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2) w ramach czynności, o których mowa w art. 14 a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej osoba zobowiązana nie będzie dokonywała 

żadnych przywozów lub wywozów towarów, które powodowałyby obowiązek 

dokonania zgłoszenia INTRASTAT;

3) najpóźniej w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, w którym zawieszono 

wykonywanie działalności gospodarczej, osoba zobowiązana poinformuje właściwy 

organ celny o zawieszeniu.

2. W przypadku gdy w ramach czynności, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, osoba 

zobowiązana dokona przywozów lub wywozów towarów, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje 

się za okresy sprawozdawcze, w których te przywozy lub wywozy towarów zostały 

wykonane.

3. Po upływie okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo w 

przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przed upływem tego okresu 

zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się, poczynając od okresu sprawozdawczego, w którym 

przypada pierwszy dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Przepis § 2 

ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później 

niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

§ 5. Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy może zostać dokonane 

poprzez złożenie częściowych zgłoszeń INTRASTAT, obejmujących informacje o części 

dokonanych przywozów lub wywozów towarów. Ostatniego częściowego zgłoszenia 

INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się w terminie, o którym mowa w § 4.

§ 6. Rejestracji, o której mowa w art. 10 a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne 

oraz przedstawienia upoważnienia w przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT jest 

dokonywane przez przedstawiciela, dokonuje się przed przesłaniem pierwszego zgłoszenia 

INTRASTAT.

§ 7. W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT nie odpowiada wymogom formalnym, a 

w szczególności:

1) nie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami dla postaci elektronicznej zgłoszenia,

2) nie zawiera wszystkich wymaganych danych,

3) nie zostało złożone upoważnienie w terminie, o którym mowa w § 6
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– organ celny odmawia jego przyjęcia i wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie 

organ celny uznaje, że zgłoszenie INTRASTAT nie zostało dokonane.

§ 8. W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT zostało dokonane omyłkowo, może ono 

zostać anulowane. Informacja o anulowaniu zgłoszenia INTRASTAT przekazywana jest 

osobie zobowiązanej.

§ 9. 1. W przypadku gdy przyjęte przez organ celny zgłoszenie INTRASTAT zawiera 

niekompletne lub nieprawidłowe dane, osoba zobowiązana dokonuje korekty zgłoszenia.

2. Korekta zgłoszenia INTRASTAT polega na:

1) zastąpieniu uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT;

2) zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia INTRASTAT;

3) dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT;

4) anulowaniu pozycji zgłoszenia INTRASTAT.

3. W przypadku gdy korekta dotyczy niewłaściwego lub nieistniejącego zgłoszenia 

INTRASTAT, przepis § 7 stosuje się odpowiednio.

4. Do korekty zgłoszenia INTRASTAT stosuje się odpowiednio przepisy § 6 – 8.

§ 10. Korekty zgłoszenia INTRASTAT nie dokonuje się w przypadku, gdy:

1) pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w 

§ 13 pkt 19 lub 20, zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż o równowartość 

1 000 euro lub

2) pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w 

§ 13 pkt 17 lub 18, zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż 5 %, lub

3) dane, które miałyby podlegać korekcie, o których mowa w § 13 pkt 10 – 18, dotyczą 

towaru, dla którego wartość fakturowa lub wartość statystyczna jest równa albo niższa 

od równowartości 1 000 euro, lub

4) korekta miałaby dotyczyć danych, o których mowa w § 13 pkt 1 – 9 lub 21, lub

5) organ celny, po złożeniu przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w 

§ 22 ust. 1 pkt 1, poinformował ją telefonicznie lub za pomocą innych środków 

łączności, o zwolnieniu z obowiązku dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, lub

6) upłynął rok, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres 

sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT.
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§ 11. Zgłoszenia INTRASTAT i jego korekty dokonuje się drogą elektroniczną, zgodnie 

z wymogami umożliwiającymi korzystanie z Platformy Usług Elektronicznej Służby Celnej, 

o której mowa w art. 10 a ust. 1 ustawy Prawo celne.

Rozdział 3

Wymogi jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia

§ 12. 1. Zgłoszenie INTRASTAT i korektę zgłoszenia INTRASTAT sporządza się 

zgodnie ze specyfikacją XML opublikowaną na stronie internetowej ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych.

2. Zgłoszenie INTRASTAT i korektę zgłoszenia INTRASTAT podpisuje się w sposób 

określony w art. 10 b ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.

§ 13. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku 

sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej 

wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub 

statystycznego progu szczegółowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok 

sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT wypełnia się następujące pola:

1) okres sprawozdawczy;

2) rodzaj deklaracji;

3) kod izby celnej, do której adresowane jest zgłoszenie INTRASTAT;

4) odbiorca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo nadawca - w 

przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

5) przedstawiciel - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez 

przedstawiciela;

6) łączna wartość fakturowa w PLN;

7) łączna wartość statystyczna w PLN;

8) łączna liczba pozycji;

9) numer pozycji;

10) opis towaru;

11) kod kraju wysyłki - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo kod kraju 

przeznaczenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

12) kod warunków dostawy;

13) kod rodzaju transakcji;

14) kod towaru;
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15) kod rodzaju transportu;

16) kod kraju pochodzenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie;

17) masa netto (w kg);

18) ilość w uzupełniającej jednostce miary;

19) wartość fakturowa w PLN;

20) wartość statystyczna w PLN;

21) wypełniający;

22) numer identyfikacyjny VAT kontrahenta - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w 

wywozie.

§ 14. 1. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku 

sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej 

wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie lub 

statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok 

sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT podaje się dane, o których mowa w § 13 pkt 1-6, 

8-11, 13, 14, 16-19 oraz 21-22.

2. W przypadku gdy w zgłoszeniu INTRASTAT znajduje się pozycja towarowa, której 

przedmiotem jest towar przywożony lub wywożony w celu uszlachetniania lub po 

uszlachetnianiu, oprócz danych, o których mowa w ust. 1, podaje się dane, o których mowa w 

§ 13 pkt 7 i 20.

§ 15. 1. W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku 

sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej 

wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub 

statystycznego progu szczegółowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok 

sprawozdawczy, na wniosek osoby zobowiązanej organ celny może wyrazić zgodę, aby 

niektóre elementy wliczane lub niewliczane do deklarowanych w zgłoszeniach INTRASTAT 

wartości statystycznych towarów były obliczane przez tę osobę na podstawie kryteriów 

szczególnych.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w formie pisemnej, na czas określony, 

nie dłuższy niż do końca roku sprawozdawczego następującego po roku, w którym jest 

udzielana zgoda.

3. Właściwy organ celny nie wyraża zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli osoba 

zobowiązana nie uprawdopodobniła, że wartość statystyczna obliczona na podstawie 
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kryteriów szczególnych nie różniłaby się znacząco od wartości statystycznej obliczonej bez 

zastosowania tych kryteriów.

§ 16. W przypadku gdy w miesiącu sprawozdawczym osoba zobowiązana nie dokonała 

żadnych przywozów lub wywozów towarów, w zgłoszeniu INTRASTAT należy podać dane, 

o których mowa w § 13 pkt 1-8 oraz 21. Dla danych, o których mowa w § 13 pkt 6-8, należy 

podać wartość "0".

§ 17. 1. W przypadku przywozu lub wywozu towarów stanowiących części składowe 

zakładu przemysłowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących 

się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylającego rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 (Dz. Urz. UE L 343 z 19.11.2004, s. 3, z 

późn. zm. 4)), organ celny, na wniosek osoby zobowiązanej, może wyrazić zgodę na 

uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu tych towarów, jeżeli szacowana, całkowita 

wartość statystyczna zakładu przemysłowego wynosi co najmniej równowartość 3 mln euro.

2. Do wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) listę towarów, które mają zostać przywiezione lub wywiezione i które stanowić będą 

części składowe zakładu przemysłowego;

2) oświadczenie osoby zobowiązanej lub dokumenty wskazujące na planowany termin 

rozpoczęcia i zakończenia budowy zakładu przemysłowego;

3) inne niezbędne dowody potwierdzające zamiar lub fakt budowy zakładu przemysłowego 

oraz jego szacowaną całkowitą wartość statystyczną.

3. Osoba zobowiązana posiadająca zgodę, o której mowa w ust. 1, wypełnia pola, o 

których mowa w § 13 pkt 1-16 i 20-22. W polu 14 należy podać kod towaru, w którym 

pierwszymi czterema cyframi są 9880; piąta i szósta cyfra odpowiadają numerowi działu CN, 

do którego należą towary będące częścią składową zakładu przemysłowego; siódmą i ósmą 

cyfrą jest 0.

4. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na okres budowy danego zakładu 

przemysłowego.

4) Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 31, poz. 1 z 03.02.2010 r., Dz. Urz. UE L 31, 
poz. 4 z 03.02.2010 r z 2015 r. i Dz. Urz. UE L 34, poz. 1 z 05.02.2010 r.
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§ 18. W przypadku przywozów lub wywozów towarów, które zostały dokonane w ciągu 

jednego okresu sprawozdawczego z lub do jednego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej i których suma wartości jest równa lub mniejsza niż równowartość 200 euro, 

przywozy albo wywozy można ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT 

(odrębnie w przywozie i odrębnie w wywozie), podając dane, o których mowa w § 13 pkt 9, 

11, 14, 19 oraz 21, stosując kod towaru: 99 50 00 00. Kod ten w całym okresie 

sprawozdawczym może zostać zastosowany jeden raz w zgłoszeniu INTRASTAT w 

przywozie i w zgłoszeniu INTRASTAT w wywozie, w odniesieniu do przywozów towarów 

realizowanych z jednego kraju wysyłki lub wywozów towarów realizowanych do jednego 

kraju przeznaczenia.

§ 19. Przywóz lub wywóz towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym, dla 

celów transportu lub z przyczyn handlowych, załadowanych na kilka środków transportu, 

można ująć w zgłoszeniu INTRASTAT pod jedną pozycją towarową, podając ich łączną 

wartość. W przypadku gdy przywóz lub wywóz tych towarów został dokonany w kilku 

okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się tylko raz - za miesiąc 

sprawozdawczy, w którym nastąpił przywóz lub wywóz ostatniej partii towaru. W przypadku 

gdy transport odbywał się przy pomocy różnych środków transportu, podaje się ten środek 

transportu, którym dokonano największego przywozu lub wywozu pod względem masy lub 

wartości przesyłki.

§ 20. 1. W przypadku gdy przedmiotem przywozu lub wywozu są części do pojazdów 

mechanicznych lub statków powietrznych, klasyfikowane pod różnymi kodami towarowymi, 

części te można ująć w zgłoszeniu INTRASTAT pod jedną pozycją towarową i 

zaklasyfikować pod kodem towarowym odnoszącym się do towaru stanowiącego ponad 50 % 

wartości przywożonych lub wywożonych części.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem przywozu lub wywozu 

są nadwozia, podwozia i silniki do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych.

§ 21. Realizowany na podstawie umów o prenumeratę przywóz lub wywóz czasopism, 

objętych jedną fakturą, ujmuje się w zgłoszeniu INTRASTAT zbiorczo za cały okres 

prenumeraty. W przypadku gdy przesyłki czasopism zostały dokonane w kilku okresach 

sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się tylko raz - za miesiąc 

sprawozdawczy, w którym dokonano przywozu lub wywozu ostatniej partii czasopism.
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Rozdział 4 

Szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb 

dokonywania wezwań

§ 22. 1. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne 

lub nieprawidłowe dane, organ celny wzywa osobę zobowiązaną do:

1) złożenia wyjaśnień dotyczących zgłoszenia INTRASTAT lub

2) dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT

– wskazując przyczyny wezwania oraz termin do dokonania tych czynności.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, albo w razie niemożności nawiązania 

kontaktu z osobą zobowiązaną dokonuje się adnotacji w systemie teleinformatycznym.

3. Złożenia przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

dokonuje się w formie pisemnej, chyba że organ celny uzna za wystarczające informacje 

przekazane przez tę osobę telefonicznie lub przy użyciu innych środków łączności. W tym 

przypadku dokonuje się adnotacji w systemie teleinformatycznym.

§ 23. 1. Jeżeli osoba zobowiązana nie dokonała w wymaganym terminie zgłoszenia 

INTRASTAT w przywozie lub w wywozie albo nie dokonała, jeżeli jest to konieczne, 

korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT, organ celny upomina tę osobę 

pisemnie o konieczności wykonania tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

upomnienia. Upomnienie może być sporządzone w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Jeżeli pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 1, osoba 

zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do wykonania których była 

zobowiązana, organ celny ponownie upomina osobę zobowiązaną o konieczności wywiązania 

się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.

3. Jeżeli pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 2, osoba 

zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do wykonania których była 

zobowiązana, organ celny po raz trzeci upomina osobę zobowiązaną o konieczności 

wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.

4. Upomnienia o konieczności dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, o których 

mowa w ust. 1-3, powinny wskazywać przyczyny, z powodu których informacje zawarte w 

zgłoszeniu INTRASTAT poddaje się w wątpliwość, i elementy zgłoszenia, które należy 

poddać korekcie.
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Rozdział 5 

Właściwość miejscowa organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń 

INTRASTAT i ich korekty

§ 24. Organem celnym właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT i ich 

korekty, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej, jest 

Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.

§ 25.Organem celnym, na rachunek bankowy którego przekazuje się karę pieniężną, o 

której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, jest Dyrektor 

Izby Celnej w Krakowie.

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 26. Korekty zgłoszeń dokonanych w postaci papierowej przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia mogą być dokonane w postaci papierowej.

§ 27. Czynności dokonane przed organami celnymi przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia pozostają w mocy po dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia.

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem §13 pkt 22, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 5)

MINISTER FINANSÓW

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łućko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu/

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w 
sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz.U. poz. 1422 i zm. w Dz.U. z 2015 r. poz. 1409), które utraciło moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 
r. o zmianie ustawy- Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.    )



UZASADNIENIE

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 
98 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 
1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

W obecnym stanie prawnym ww. upoważnienie realizowane jest przepisami 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń 
INTRASTAT (Dz. U. poz. 1422, i zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Ustawą z dnia            o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw 
zostało zmienione m.in. brzmienie art. 98 ust. 2. W związku z powyższym, na skutek 
zmiany brzmienia art. 98 ust. 2 ustawy Prawo celne, utraciło moc rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Tym samym 
koniecznym stało się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT, 
regulującego kompleksowo całość zagadnień z tego zakresu. W niniejszym rozporządzeniu 
część regulacji została przeniesiona wprost z dotychczas obowiązującego rozporządzenia, 
część zaś została dostosowana lub uzupełniona w związku ze zmianą przepisów ustawy 
Prawo celne. Najwięcej zmian w stosunku do przepisów obowiązujących dotychczas 
wynika z rezygnacji z papierowej postaci zgłoszenia INTRASTAT. Zgodnie z 
postanowieniami art. 97 pkt 1 ustawy Prawo celne zgłoszenie INTRASTAT i korekta 
zgłoszenia INTRASTAT jest dokonywane w postaci elektronicznej. Tym samym konieczną 
stała się zmiana przepisów rozporządzenia w taki sposób, by regulowały one zasady 
dokonywania zgłoszeń elektronicznych. Zrezygnowano również z określonych w obecnie 
obowiązujących przepisach wzorów deklaracji, gdyż w ramach komunikacji elektronicznej 
przewiduje się wyłącznie obsługę komunikatów XML.

Zmiana § 1 rozporządzenia ma charakter dostosowujący. Brzmienie przepisu zostało 
ujednolicone z brzmieniem art. 98 ust. 2 ustawy Prawo celne.

Rozdział 2 otrzymał tytuł zgodny z brzmieniem określonym w § 1 pkt 1 
rozporządzenia.

Brzmienie dotychczasowego § 2 zostało przeniesione do nowego rozporządzenia i 
rozszerzone poprzez dodanie ust. 3, w którym wskazano wprost przypadek, kiedy nie 
dokonuje się zgłoszenia INTRASTAT.

Regulacja § 3 co do zasady odzwierciedla dotychczas obowiązującą regulację 
mówiącą o tym, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie 
dokonuje się zgłoszeń INTRASTAT, gdy nie są wykonywane czynności podlegające 
obowiązkowi raportowania. Jedynie brzmienie przepisu zostało przeredagowane i 
doszczegółowione.

Brzmienie § 4 i § 5 odzwierciedla obecnego brzmienie tych przepisów.
§ 6 otrzymał nowe brzmienie. Zmiana ta jest podyktowana koniecznością 

dostosowania regulacji do nowych zasad dokonywania zgłoszeń INTRASTAT oraz zmiany 
brzmienia art. 99 ust. 2 ustawy Prawo celne, dotyczącego przedstawicielstwa w sprawach 
INTRASTAT. Zgodnie z art. 97 pkt 1 ustawy Prawo celne zgłoszenie INTRASTAT jest 
rozumiane jako przekazanie organom celnym w postaci elektronicznej, sporządzonych w 
określony sposób informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego 
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z państwami członkowskimi Unii. Zgłoszenie elektroniczne dokonywane jest poprzez 
Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (art. 10 a ust. 1 Prawa celnego). W celu 
zapewnienia właściwej obsługi zgłoszenia konieczne jest dokonanie rejestracji powiązania 
pomiędzy osobą zobowiązaną, a osobą przesyłającą zgłoszenie. Z tego powodu rejestracji 
powiązania oraz przedstawienia upoważnienia w przypadku, gdy zgłoszenie INTRASTAT 
jest dokonywane przez przedstawiciela, należy dokonać przed przesłaniem pierwszego 
zgłoszenia INTRASTAT.

Brzmienie § 7 rozporządzenia, podobnie jak § 6 zostało dostosowane do nowych 
zasad dokonywania zgłoszeń INTRASTAT. 

§ 8 rozporządzenia otrzymał nowe brzmienie z następujących przyczyn. Anulowanie 
zgłoszenia INTRASTAT dokonanego omyłkowo jest czynnością materialno-techniczną, 
która może zostać dokonana samodzielnie przez osobę zobowiązaną z wykorzystaniem 
systemu teleinformatycznego. Zgłoszenie to może również zostać anulowane przez organ 
celny, na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu. Informacja o anulowaniu zgłoszenia 
INTRASTAT przekazywana jest osobie zobowiązanej. 

Brzmienie § 9 ust. 3 jest odzwierciedleniem brzmienia § 9 ust. 4 obecnie 
obowiązującego rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. W przypadku gdy 
korekta zgłoszenia nie spełnia wymogów formalnych, organ celny odmawia jej przyjęcia i 
wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a w 
przypadku nie usunięcia braków w terminie uznaje, że korekta zgłoszenia nie została 
dokonana. W przypadku gdy korekta zgłoszenia zostanie dokonana omyłkowo, może zostać 
ona anulowana w trybie określonym w § 8 rozporządzenia.

W art. 98 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo celne zawarto upoważnienie do określenia przez 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych przypadków, kiedy korekta zgłoszenia 
nie jest wymagana. W związku z powyższym zostało zmienione brzmienie § 9 
rozporządzenia poprzez wyłączenie z niego zapisów określających warunki progowe, od 
spełnienia których wymagane jest złożenie korekty zgłoszenia. Zapisy te, po odpowiednim 
przeredagowaniu zostały umieszczone w § 10 rozporządzenia, określającym przypadki, 
kiedy korekty zgłoszenia nie dokonuje się. Dzięki temu uzyskano jasny katalog 
przypadków, w których nie jest wymagane złożenie korekty zgłoszenia.

Brzmienie § 11 rozporządzenia zostało dostosowane do zmiany regulacji w ustawie 
Prawo celne – obecnie został wprowadzony obowiązek dokonywania zgłoszeń 
INTRASTAT wyłącznie w postaci elektronicznej. Zgodnie z brzmieniem art. 10 a ust. 1 
Prawa celnego wymiana informacji z organami celnymi drogą elektroniczną, w 
szczególności deklaracji lub zgłoszeń, dokonywana jest poprzez Platformę Usług 
Elektronicznych Służby Celnej, zwaną dalej „PUESC”. 

Rozdział 3 otrzymał tytuł zgodny z brzmieniem określonym w § 1 pkt 2 
rozporządzenia. 

§ 12 rozporządzenia określa podstawowe wymagania, jakie powinno spełniać 
zgłoszenie INTRASTAT i korekta zgłoszenia. Dokument elektroniczny należy sporządzić 
zgodnie ze specyfikacją XML i podpisać w sposób określony w art. 10 b ust. 1 Prawa 
celnego, który stanowi, że dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym podpisuje 
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się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893), 
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego certyfikatu niekwalifikowanego Służby Celnej, albo zapewnia w inny sposób 
możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci 
elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) minister 
właściwy do spraw finansów publicznych umożliwił podpisywanie określonych 
dokumentów w taki sposób.

Brzmienie § 13, poza pkt 22, odzwierciedla brzmienie dotychczasowego § 14. 
Zmieniła się jedynie numeracja regulacji w związku z rezygnacją z dotychczasowego § 12, 
który dopuszczał stosowanie kodu identyfikacyjnego zastępującego podpis elektroniczny. 

W § 13 pkt 22 wprowadza się obowiązek podawania numeru identyfikacyjnego VAT 
kontrahenta - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie. Obecnie dana ta jest 
podawana przez zgłaszających jako dana nieobowiązkowa. Zmiana charakteru na 
obligatoryjny jest realizacją wniosków wypracowanych przez Komisję Europejską – 
EUROSTAT. Kluczowym założeniem opracowywanego przez EUROSTAT Ramowego 
Rozporządzenia Integrującego Statystykę Gospodarczą (Framework Regulation Integrating 
Business Statistics – FRIBS) jest wymiana mikrodanych pomiędzy państwami 
członkowskimi. Statystyka wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej jest istotnym 
elementem statystyki gospodarczej. W ramach obowiązków wynikających z członkostwa w 
UE, organy statystyczne muszą przekazywać do Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej – 
EUROSTAT obowiązkowy zestaw danych. W projektowanym zestawie dla danych 
odnośnie wywozów towarów jest nowa zmienna: numer identyfikacyjny VAT kontrahenta. 
Na posiedzeniu Komitetu Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC) w maju 2016 r. 
podjęto decyzję, że numer identyfikacyjny VAT kontrahenta będzie obowiązkową zmienną 
wymaganą przez Eurostat. W związku z powyższym wprowadzono obowiązek podawania 
tej danej w zgłoszeniu INTRASTAT w wywozie, dając jednak czas osobom zobowiązanym 
na dostosowanie systemów informatycznych do zmiany zakresu deklarowanych danych. Z 
tego powodu przyjęto, że w zakresie obowiązku deklarowania numeru identyfikacyjnego 
VAT kontrahenta rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2017 r.

Regulacje zawarte w § 14 – 21 zostały wprost przeniesione z dotychczasowego 
rozporządzenia, a zmiany w nich zawarte uwzględniają jedynie zmiany w numeracji 
odpowiednich przepisów.

Brzmienie § 22 stanowi odzwierciedlenie brzmienia dotychczasowego § 24 z 
uwzględnieniem zmian wynikających z konieczności dostosowania zapisów do nowych 
zasad dokonywania zgłoszeń INTRASTAT. Z uwagi na brak dokumentów w formie 
papierowej, wszelkie adnotacje dotychczas na nich nanoszone będą nanoszone w systemie 
teleinformatycznym.
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§ 23 jest odzwierciedleniem brzmienia dotychczasowego § 25 rozporządzenia, po 
dostosowaniu go do zmienionego brzmienia art. 100 ustawy Prawo celne.

§ 24 i § 25 są odzwierciedleniem obecnie obowiązujących § 26 i § 26 a, określających 
właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
§ 13 pkt 22, który wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z postanowieniami art. 
38 ust. 1 Prawa celnego dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 
ust. 2, art. 96 ust. 5, art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc 
do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 2, 
art. 96 ust. 5 oraz art. 98 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia jej wejścia w życie. W zakresie § 13 
pkt 22 rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2017 r. z następujących przyczyn. 
W ustawie Prawo celne został wprowadzony obowiązek dokonywania zgłoszeń 
INTRASTAT w postaci elektronicznej. Wprawdzie w opublikowanej specyfikacji 
technicznej systemu informatycznego obsługującego zgłoszenia INTRASTAT jest 
przewidziana możliwość podawania danej wskazanej w § 13 pkt 22 rozporządzenia, 
jednakże jest to dana opcjonalna. W związku z powyższym część osób zobowiązanych 
może nie mieć przygotowanych aplikacji do sporządzania zgłoszeń zawierających numer 
identyfikacyjny VAT kontrahenta. Z tej przyczyny wprowadzono okres przejściowy, 
umożliwiający dostosowanie aplikacji klienckich do nowych wymogów.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Reguluje on kwestie, 
które pozostają w gestii prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych, w związku z czym nie 
podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie, 
z chwilą przekazania do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Zgłoszenia podmiotów 
zainteresowanych pracami nad projektem rozporządzenia, w trybie określonym w art. 7 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
będzie analizowana podczas procesu konsultacji.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niejednolitość zasad dokonywania zgłoszeń INTRASTAT oraz zasad ustanawiania 
przedstawicielstwa w stosunku do zasad obowiązujących przy dokonywaniu zgłoszeń celnych. 
Dostosowanie przepisów do zmienionych regulacji w ustawie Prawo celne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rezygnacja z papierowej postaci zgłoszenia INTRASTAT. Umożliwienie dokonywania zgłoszeń 
INTRASTAT w imieniu osób zobowiązanych przez przedstawicieli ustanawianych na zasadach 
obowiązujących przy dokonywaniu zgłoszeń celnych. Wprowadzenie obowiązku podawania nowej 
danej - numeru identyfikacyjnego VAT kontrahenta w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w 
wywozie przyczyni się do pełniejszej informacji o wewnątrzunijnych obrotach towarowych..
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE? 
Brak jednolitego rozwiązania w UE dotyczącego formy zgłoszenia INTRASTAT. Podobnie w 
zakresie przedstawicielstwa. Jednak podczas wizyt roboczych odbytych w Departamencie 
INTRASTAT Fińskiej Administracji Celnej oraz w Wydziale INTRASTAT Irlandzkiej Administracji 
Podatkowo-Celnej stwierdzono, że w krajach tych nie ma formalnych wymogów ograniczających wybór 
przedstawicieli osoby zobowiązanej do określonego katalogu osób trzecich. Niezależnie od powyższego 
podkreślenia wymaga, że przyjęcie w danym państwie Unii Europejskiej określonego rozwiązania 
przedmiotowej sprawy - to materia, której rozstrzygnięcie zależy wyłącznie od decyzji 
zainteresowanych państw. W zakresie wprowadzenia obowiązku podawania numeru identyfikacyjnego 
VAT kontrahenta w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie – niektóre kraje członkowskie 
realizując oczekiwania EUROSTAT (np. Francja, Włochy, Portugalia, Rumunia, Malta, Luksemburg) 
już wprowadziły obowiązek podawania tej danej.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Osoby zobowiązane 
do dokonywania 
zgłoszeń 
INTRASTAT

Ok. 23 000 Dane własne

Proponowana zmiana 
niesie ze sobą korzyści 
zarówno dla osób 
zobowiązanych, jak też 
organów celnych. Forma 
elektroniczna zgłoszenia 
INTRASTAT jest już w 
praktyce szeroko 
stosowana przez 
zgłaszających. W 2015 r. 
dokonano ponad 99 % 
zgłoszeń INTRASTAT w 
formie elektronicznej 
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przesyłając je poprzez 
stronę www, za pomocą 
poczty elektronicznej 
oraz na nośnikach 
danych, a prawie 95 % 
deklaracji przekazano w 
formie komunikatu z 
wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego. 
Mając na uwadze stale 
zwiększający się poziom 
elektronizacji oraz fakt, 
że do dokonywania 
zgłoszeń INTRASTAT 
zobowiązane są podmioty 
gospodarcze, których 
obroty handlowe 
przekroczyły poziom 
podstawowego progu 
statystycznego (który w 
2015 r. wynosił dla 
przywozu 3.000.000 zł, a 
dla wywozu 1.500.000 
zł), proponowana zmiana 
nie będzie źródłem 
dodatkowych obciążeń 
dla małych, 
niezinformatyzowanych 
podmiotów 
gospodarczych.

Przedstawiciele osób 
zobowiązanych Ok. 10 000 Dane własne Poprawa standardu 

obsługi.
Dyrektor Izby Celnej

3 Dane własne

Zmiana zasad rejestracji 
przedstawicieli w 
zakresie INTRASTAT, 
zmiana zasad obsługi 
zgłoszenia INTRASTAT.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie przedstawiony do konsultacji publicznych równolegle z 
uzgodnieniami poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, jak 
również zostanie przesłany do zaopiniowania Radzie Konsultacyjnej Służby Celnej, powołanej jako 
organ opiniodawczo – doradczy w sprawach celnych przy Ministrze Finansów i zrzeszającej 
przedstawicieli przedsiębiorców.
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z 2015 r.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie

Dochody ogółem

budżet państwa

JST
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pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

budżet państwa

JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Źródła finansowania 
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w 
życie zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)

duże 
przedsiębiorst
wa
sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorst
w

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z 
…… r.)

rodzina, 
obywatele 
oraz 
gospodarstwa 
domowe
duże 
przedsiębiorst
wa
sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorst
w

W ujęciu 
niepieniężn
ym

rodzina, 
obywatele 
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oraz 
gospodarstwa 
domowe 

Niemierzalne
Dodatkowe informacje, w 
tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 
8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 

projektu
 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza 
bezwzględnie wymaganymi przez UE 
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane 
do ich elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  
10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój 

regionalny
 inne:      

 demografia
 mienie państwowe

 informatyzacja
 zdrowie

Omówie
nie 
wpływu

Przejście na elektroniczną postać zgłoszenia INTRASTAT oznacza pełną automatyzację 
obsługi deklaracji, co przekłada się na szybszy przebieg procedury oraz skrócenie czasu 
oczekiwania przez zgłaszającego na otrzymanie informacji dotyczącej konkretnego 
zgłoszenia. Ponadto podkreślenia wymaga, że dla osób zobowiązanych do dokonywania 
zgłoszeń INTRASTAT postać elektroniczna będzie stanowiła znacznie dogodniejszy i 
efektywniejszy, również z przyczyn finansowych, sposób dokonywania zgłoszenia. Proces 
przygotowania zgłoszenia w postaci papierowej i przesłania pocztą tradycyjną jest 
znacznie dłuższy i kosztowniejszy niż przesłanie zgłoszenia w postaci elektronicznej.
Wprowadzenie obowiązku podawania nowej danej - numeru identyfikacyjnego VAT 
kontrahenta w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie może spowodować 
konieczność zmian aplikacji wspierających sporządzanie zgłoszeń w postaci 
elektronicznej. Niestety nie można ocenić, jak duża grupa osób zostanie dotknięta tą 
zmianą. Jednakże osoby zobowiązane otrzymają wsparcie w postaci bezpłatnej aplikacji 
umożliwiającej sporządzanie zgłoszeń INTRASTAT zgodnie z wymogami.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowane jest, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
§13 pkt 22, który wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2017 r.
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 
zastosowane?

Ze względu na specyfikę materii stanowiącej przedmiot projektu rozporządzenia nie planuje się 
ewaluacji.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
Nie dotyczy
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