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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1. Μέχρι την  1η Ιανουαρίου 1993 οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών μεταξύ 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς επίσης και οι 
συναλλαγές με τρίτες χώρες (χώρες εκτός ΕΕ) συνοδεύονταν από τα Ενιαία 
Διοικητικά Έγγραφα (ΕΔΕ) και τα αγαθά υπόκειντο σε τελωνειακό έλεγχο. Ως 
συνέπεια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, την 1η Ιανουαρίου 1993, 
καταργήθηκαν τα σύνορα μεταξύ των κρατών-μελών καθώς και οι τελωνειακοί 
έλεγχοι. Κατ΄ επέκταση έπαυσε η υποχρέωση υποβολής των ΕΔΕ για τη 
διακίνηση αγαθών εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, εξακολούθησε όμως να 
ισχύει για τις συναλλαγές με τρίτες χώρες. Ο μηχανισμός των ΕΔΕ, πριν την 
κατάργηση του, αφενός αποτελούσε τη βάση για τη συλλογή πληροφοριών και 
στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου και αφετέρου συνέβαλλε σημαντικά στην 
εξασφάλιση και προστασία των εσόδων των κρατών από το ΦΠΑ. Η ΕΕ, 
αναγνωρίζοντας την ανάγκη να καλυφθούν τα κενά που δημιουργούσε η 
κατάργηση των ΕΔΕ, δημιούργησε και θέσπισε σε νομοθεσία τα συστήματα 
INTRASTAT και VIES.  
 
1.2. Το Σύστημα Στατιστικών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου γνωστό ως  
INTRASTAT (Intracommunity Statistics) αφορά τη συλλογή στατιστικών 
πληροφοριών αφίξεων και αποστολών αγαθών από/προς άλλα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τον καταρτισμό των στατιστικών Ενδοκοινοτικού 
Εμπορίου. Οι στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται από το σύστημα 
INTRASTAT παρέχονται με περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από τον 
υπόχρεο παροχής των στατιστικών πληροφοριών στις αρμόδιες εθνικές 
υπηρεσίες και καλύπτουν τη διακίνηση εμπορευμάτων που εγκαταλείπουν το 
κράτος-μέλος αποστολής και τη διακίνηση εμπορευμάτων που εισέρχονται στο 
κράτος-μέλος άφιξης. 
 
1.3. Το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ, γνωστό ως 
VIES (VAT Information Exchange System) σχεδιάστηκε για την 
αλληλοενημέρωση και τον έλεγχο των κρατών-μελών σχετικά με το ΦΠΑ στο 
Ενδοκοινοτικό Εμπόριο.    
 
1.4. Η εισαγωγή των συστημάτων αυτών έχει θέσει την ευθύνη στα 
εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις. Η δήλωση INTRASTAT 
υποβάλλεται για κάθε μήνα και αφορά τόσο τις αφίξεις αγαθών από άλλα κράτη-
μέλη όσο και τις αποστολές αγαθών σε άλλα κράτη-μέλη. Η δήλωση που θα 
υποβάλλεται για το VIES για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο ονομάζεται 
«Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων» και σχετίζεται με 
συναλλαγές (παραδόσεις αγαθών/ παροχές υπηρεσιών) με εγγεγραμμένα στο 
Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα άλλων κρατών-μελών. Περισσότερες λεπτομέρειες στο 
ενημερωτικό έντυπο 17 «VIES – ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ» το 
οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το Επαρχιακό Γραφείο της πόλης σας ή 
να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας: www.mof.gov.cy/tax. 

http://www.mof.gov.cy/tax
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2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ  
 
2.1.   Νομοθεσία για το INTRASTAT 
 
Η Νομοθεσία που διέπει το INTRASTAT είναι: 

 
• Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές 
για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών-μελών και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 3330/91 του Συμβουλίου. 

 
• Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1982/2004 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 

2004, για εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για 
τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών-μελών και την κατάργηση των 
Κανονισμών (ΕΚ) αρ. 1901/2000 και (ΕΟΚ) αρ. 3590/92. 

 
• Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 750/2005 της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2005 

σχετικά με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές 
του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των 
κρατών μελών της.  

 
• Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1915/2005 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2005 

για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1982/2004 όσον αφορά 
την απλοποίηση της καταχώρησης της ποσότητας των αγαθών και των 
στοιχείων για συγκεκριμένες συναλλαγές αγαθών. 

 
• Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1833/2006 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2006 

σχετικά με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές 
του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των 
κρατών μελών της.  
 

• Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αρ. 638/2004 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές 
αγαθών μεταξύ κρατών μελών. 

 
• Κανονισμός (ΕE) αρ. 91/2010 της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2010 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1982/2004 για εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές 
αγαθών μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά τον κατάλογο αγαθών που 
εξαιρούνται από τις στατιστικές, την κοινοποίηση των πληροφοριών από 
τη φορολογική διοίκηση και την αξιολόγηση της ποιότητας. 
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• Κανονισμός (ΕE) αρ. 96/2010 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2010 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1982/2004 για εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές 
αγαθών μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά τον κατάλογο αγαθών που 
εξαιρούνται από τις στατιστικές, την κοινοποίηση των πληροφοριών από 
τη φορολογική διοίκηση και την αξιολόγηση της ποιότητας. 
 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αρ. 1093/2013 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 
2013.  
 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 659/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014.  
 

• Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών  μεταξύ κρατών-μελών 
(INTRASTAT) Νόμος του 2004 (Ν. 38(Ι)/2004). 

 
• Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών  μεταξύ κρατών-μελών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (Ν. 135(Ι)/2004). 
 
•  Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών  μεταξύ κρατών-μελών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 (Ν. 95(Ι)/2005). 
 
• Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ κρατών- μελών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 (Ν.49(Ι)/2007). 
 
• Ο περί των Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 (Ν.102(Ι)/2009). 
 

• Ο περί των Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 (140(Ι)/2011). 

• Γνωστοποιήσεις με βάση τα άρθρα 8 και 20 του Ν.38(Ι)/2004. 

• Διάταγμα 347/2004 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004. 

• Διάταγμα 855/2004 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004. 

• Διάταγμα 595/2005 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004. 

• Διάταγμα 1/2007 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004. 

• Διάταγμα 482/2008 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004. 

• Διάταγμα 447/2009 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004. 

• Διάταγμα 501/2010 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004. 
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• Διάταγμα 512/2011 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004. 

• Διάταγμα 522/2012 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004 

• Διάταγμα 478/2013 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004 

• Διάταγμα 501/2014 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004 

• Διάταγμα 398/2015 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004 

• Διάταγμα 321/2016 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004 

• Διάταγμα 340/2017 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004 

• Διάταγμα 304/2018 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004 

• Διάταγμα 353/2019 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004 

• Διάταγμα 514/2020 με βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004 
 

 
2.2. Από την 1η Μαΐου 2004 κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο ΦΠΑ 
που αποστέλλει αγαθά σε ή/ και παραλαμβάνει αγαθά από άλλα κράτη-μέλη, η 
αξία των οποίων υπερβαίνει τα στατιστικά κατώφλια/όρια απαλλαγής που 
ισχύουν για τον εκάστοτε χρόνο, υποχρεούται να υποβάλλει κάθε μήνα στο 
Τμήμα Φορολογίας τη δήλωση INTRASTAT τόσο για τις αποστολές όσο και για 
τις αφίξεις αγαθών. 
 
2.3. Τα στατιστικά κατώφλια είναι τα εκφραζόμενα σε αξία όρια των αφίξεων 
αγαθών ή των αποστολών αγαθών ξεχωριστά. Το Υπουργικό Συμβούλιο με 
διάταγμα του, καθορίζει ετησίως αυτά τα στατιστικά κατώφλια, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι τα στατιστικά κατώφλια πιθανόν να αλλάζουν κάθε χρόνο.  
 
2.4. Τα στατιστικά κατώφλια που υιοθετήθηκαν για το 2020 διακρίνονται σε 
«όρια απαλλαγής» και «όρια απλούστευσης». Για το 2020, το «όριο απαλλαγής»  
για τις αφίξεις είναι €180.000 και για τις αποστολές είναι €55.000. Το «όριο 
απλούστευσης», για τις αφίξεις είναι €2.700.000 ενώ για τις αποστολές είναι 
€5.800.000  
 
2.5. Το «όριο απαλλαγής» για το 2021 για τις αφίξεις είναι €180.000 και για τις 
αποστολές είναι €55.000. Το «όριο απλούστευσης» για τις αφίξεις είναι 
€2.700.000, ενώ για τις αποστολές είναι €5.800.000. 
 
2.6. Τα «όρια απαλλαγής» καθορίζουν ποιοι εμπορευόμενοι (υποκείμενα στο 
φόρο πρόσωπα) έχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών που απαιτούνται στο 
σύστημα INTRASTAT (και ως εκ τούτου υποβολής της δήλωσης INTRASTAT) 
και ποιοι εμπορευόμενοι εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής των 
δηλώσεων. 
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Η υποχρέωση αυτή δημιουργείται αν η αξία των αφίξεων ή/ και αποστολών 
του προηγούμενου έτους ξεχωριστά με άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή την Βόρεια Ιρλανδία υπερβαίνει τα όρια απαλλαγής που 
καθορίστηκαν για το τρέχον έτος, δηλ. αν οι συνολικές αφίξεις ή/και αποστολές 
του προηγούμενου έτους ξεχωριστά είναι μεγαλύτερες των ορίων απαλλαγής 
που καθορίσθηκαν για το τρέχον έτος. 
 
Αν η αξία των αφίξεων ή/και αποστολών του προηγούμενου έτους ξεχωριστά με 
άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Βόρεια Ιρλανδία δεν 
υπερβαίνει τα όρια απαλλαγής που καθορίστηκαν για το τρέχον έτος, ο 
εμπορευόμενος πρέπει κατά το τρέχον έτος να προσθέτει κάθε μήνα την αξία 
των αφίξεων ή/ και των αποστολών ξεχωριστά και κατά το μήνα στον οποίο 
διαπιστώνει ότι η συνολική αυτή αξία έχει υπερβεί τα όρια απαλλαγής πρέπει να 
ειδοποιήσει το Τμήμα Φορολογίας για να εγγραφεί στο Μητρώο INTRASTAT και 
να του αποστείλει τη δήλωση INTRASTAT. 
 
Σημειώνεται ότι εφόσον ο εμπορευόμενος καθίσταται υπόχρεος για υποβολή της 
δήλωσης, οφείλει να υποβάλλει δηλώσεις μέχρι το τέλος του ημερολογιακού 
έτους, εκτός αν ειδοποιήσει γραπτώς τον Έφορο Φορολογίας ότι δεν θα προβεί 
σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους. 
 
Παράδειγμα:  
Δύο εμπορευόμενοι, Α και Β, πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος 
(2019) αφίξεις συνολικής αξίας €190.000 και €170.000 αντίστοιχα. Το όριο 
απαλλαγής για το τρέχον έτος (2020) καθορίστηκε στα €180.000.  
 
Ο εμπορευόμενος Α έχει υποχρέωση για υποβολή δήλωσης INTRASTAT για 
ολόκληρο το 2020, με βάση την παράγραφο 2.6 πιο πάνω.  
 
Ο εμπορευόμενος Β δεν έχει υποχρέωση για υποβολή δήλωσης από την αρχή 
του 2020. Προσθέτει την αξία των μηνιαίων αφίξεων του ως εξής:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μήνας 2020 Αξία Αφίξεων € Σωρευτική αξία € 

Ιανουάριος 15.000 15.000 

Φεβρουάριος 6.000 21.000 

Μάρτιος 5.000 26.000 

Απρίλιος 22.000 48.000 

Μάιος 40.000 88.000 

Ιούνιος 105.000 193.000 
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H υποχρέωση του εμπορευόμενου Β ξεκινά τον Ιούνιο του 2020, οπότε θα 
πρέπει εγκαίρως να ειδοποιήσει το Τμήμα Φορολογίας για να μπορέσει να 
υποβάλει έγκαιρα τη δήλωση INTRASTAT για τον μήνα αυτό. Στη δήλωση του 
μηνός θα πρέπει να καταχωρήσει μόνο τις αφίξεις του Ιουνίου, δηλαδή τις 
€105.000.  
   
2.7. Η δήλωση INTRASTAT (βλ. Παράρτημα 1) περιλαμβάνει  τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

 
• Τον αριθμό εγγραφής ΦΠΑ, 
 
• Το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που αποστέλλει αγαθά 

σε άλλα κράτη-μέλη ή/ και παραλαμβάνει αγαθά από άλλα κράτη-
μέλη, 

 
• Τον κωδικό εμπορεύματος, 
 
• Τη χώρα προορισμού ή προέλευσης, 
 
• Τη χώρα καταγωγής, 
 
• Τον εικαζόμενο τρόπο μεταφοράς, 
 
• Τη φύση της συναλλαγής, 
 
• Τη στατιστική διαδικασία, 
 
• Το τιμολογημένο ποσό, 
 
• Τους όρους παράδοσης, 
   
• Τη στατιστική αξία, 
 
• Τη καθαρή μάζα, 
 
• Τις συμπληρωματικές μονάδες. 

 
Οι εμπορευόμενοι των οποίων η αξία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών τους 
βρίσκεται μεταξύ του ορίου απαλλαγής και του ορίου απλούστευσης μπορούν να 
παρέχουν απλουστευμένες πληροφορίες που απαιτούνται στο σύστημα 
INTRASTAT. Οι εμπορευόμενοι δεν υποχρεούνται να διαβιβάζουν στοιχεία για 
τον εικαζόμενο τρόπο μεταφοράς, τους όρους παράδοσης και τη στατιστική αξία. 
Οι εμπορευόμενοι των οποίων η αξία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών τους είναι 
πάνω από το όριο απλούστευσης είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες που αναφέρονται πιο πάνω. 
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2.8. Γενικά, οι πληροφορίες που ζητούνται για τη δήλωση INTRASTAT 
καλύπτουν σχεδόν όλες τις συναλλαγές (για εξαιρέσεις βλέπε παράγραφο 2.11. 
πιο κάτω), εμπορικές ή μη, που προϋποθέτουν μετακίνηση κοινοτικών αγαθών 
από ένα κράτος-μέλος σε άλλο. 
 
2.9. Τα κοινοτικά αγαθά ορίζονται ως: 

 
α) αγαθά που παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της 

Κοινότητας, χωρίς την προσθήκη εμπορευμάτων που προέρχονται από 
τρίτες χώρες ή από περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο τελωνειακό 
έδαφος της Κοινότητας, 
 

β) αγαθά από τρίτες χώρες ή εδάφη που δεν αποτελούν τμήμα του 
τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και τίθενται σε ελεύθερη 
κυκλοφορία σε ένα κράτος-μέλος, 
 

 γ) αγαθά που αποκτήθηκαν ή παράχθηκαν στο τελωνειακό έδαφος της 
Κοινότητας είτε από εμπορεύματα που αναφέρονται στο σημείο β πιο 
πάνω είτε από εμπορεύματα που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β). 
  

2.10.   Το σύστημα INTRASTAT δεν εφαρμόζεται: 
 
α) στα εμπορεύματα που έχουν τεθεί ή παράγονται υπό το τελωνειακό 

καθεστώς της ενεργητικής τελειοποίησης (σύστημα της αναστολής) ή της 
μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, και των οποίων η συλλογή των 
στοιχείων γίνεται μέσω τελωνειακής διασάφησης που υποβάλλεται στο 
Τμήμα Τελωνείων). 
 
Οι αφίξεις ή/και αποστολές εμπορευμάτων μεταξύ Κύπρου και άλλων  
Κρατών Μελών που υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης  
για επανεξαγωγή ή μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, οι οποίες δεν     
δηλώνονται σε τελωνειακή διασάφηση, θα πρέπει να δηλώνονται  σε  
δήλωση INTRASTAT. 
 

β) στα εμπορεύματα που κυκλοφορούν μεταξύ τμημάτων του στατιστικού 
εδάφους της Κοινότητας, από τα οποία ένα τουλάχιστον δεν αποτελεί 
μέρος του εδάφους της Κοινότητας κατά την έννοια της Οδηγίας 
77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

 
 
 
2.11.   Κατάλογος εξαιρέσεων από το INTRASTAT  
 

α)        Νομισματικός χρυσός. 
 

        β)       Μέσα πληρωμών που βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία και 
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           αξιόγραφα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμεύουν για την 
           πληρωμή υπηρεσιών όπως ταχυδρομικά τέλη, φόροι, τέλη χρήσης.     
 
γ)        Αγαθά που διακινούνται μεταξύ:  
 
           - κράτους μέλους και των εδαφικών θυλάκων του που βρίσκονται   
           εντός άλλων κρατών μελών και, 
           - του κράτους μέλους υποδοχής και των εδαφικών θυλάκων άλλων  
           κρατών μελών ή διεθνών οργανισμών. 
         
          Ως εδαφικοί θύλακες νοούνται και οι πρεσβείες και οι εθνικές ένοπλες  
          δυνάμεις που σταθμεύουν εκτός της επικράτειας της μητρικής χώρας. 
  
δ) Αγαθά που χρησιμεύουν ως φορείς εξατομικευμένων πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού. 
 

ε) Λογισμικό που μεταφορτώνεται από το διαδίκτυο 
 
στ) Αγαθά που παραδίδονται δωρεάν και δεν αποτελούν αντικείμενο 

εμπορικής συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι αποκλειστικός 
σκοπός της μετακίνησης τους είναι η προετοιμασία ή υποστήριξη 
προβλεπόμενης μελλοντικής εμπορικής συναλλαγής μέσω της 
επίδειξης των χαρακτηριστικών των αγαθών ή υπηρεσιών όπως : 

 
• διαφημιστικό υλικό, 

 
• εμπορικά δείγματα. 

 
 ζ) Μέσα μεταφοράς που ταξιδεύουν στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, 

συμπεριλαμβανομένων των εκτοξευτών διαστημοπλοίων κατά τη 
στιγμή της εκτόξευσης. 

 
 
2.12.    Υποβολή δήλωσης INTRASTAT 
 
2.12.1.    Οι δηλώσεις INTRASTAT υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος TAXISnet όχι αργότερα από τη δεκάτη ημέρα που ακολουθεί το 
τέλος του μήνα στον οποίο η δήλωση INTRASTAT αναφέρεται. 
 
2.12.2.    Τονίζεται ότι οι λειτουργοί της Μονάδας Εξυπηρέτησης για το σύστημα 
INTRASTAT του Τομέα INTRASTAT είναι στη διάθεση των εμπορευόμενων που 
διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, παρέχοντας τους συμβουλές, οδηγίες και 
πληροφορίες για: 
 

α)  τη Νομοθεσία του INTRASTAT, 
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β)  τη συμπλήρωση της δήλωσης INTRASTAT,  
 
γ)  τις υποχρεώσεις τους για σκοπούς INTRASTAT. Επισημαίνεται ότι 
 η ευθύνη υποβολής των πληροφοριών αυτών ανήκει στους 
 εμπορευόμενους ανεξάρτητα με το αν έχουν ή όχι εντοπιστεί και 
 ενημερωθεί από τον Τομέα VIMA του Τμήματος Φορολογίας. 

 
2.12.3.   Για τις δηλώσεις που αφορούν τις περιόδους μέχρι τον Δεκέμβριο 2009, 
εμπορευόμενος ο οποίος παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί να υποβάλει τη 
δήλωση INTRASTAT τόσο για τις αποστολές όσο και για τις αφίξεις, υπόκειται σε 
διοικητικό πρόστιμο €8 για κάθε εργάσιμη ημέρα για την οποία διαρκεί η άρνηση 
ή η παράλειψη ή η καθυστέρηση, για τη μέγιστη περίοδο των 30 εργάσιμων 
ημερών.   
 
2.12.4. Από 1η Ιανουαρίου 2010, εμπορευόμενος ο οποίος παραλείπει, αρνείται ή 
καθυστερεί να υποβάλει τη δήλωση INTRASTAT τόσο για τις αποστολές όσο και 
για τις αφίξεις, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο €15. 
 
2.12.5. Αν ο εμπορευόμενος συνεχίζει να παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί να 
υποβάλει τη δήλωση INTRASTAT τόσο για τις αποστολές όσο και για τις αφίξεις 
πέραν της περιόδου των 30 εργάσιμων ημερών, τότε υπόκειται σε ποινική δίωξη 
(άρθρο 15 του Ν38(Ι)/2004) και σε περίπτωση καταδίκης, σε πρόστιμο μέχρι 
€2.562. 
 
2.12.6. Ένας εμπορευόμενος μπορεί να εξουσιοδοτήσει, κάτω από κάποιες 
προϋποθέσεις, αντιπρόσωπο του για την συμπλήρωση και την υποβολή εκ 
μέρους του της δήλωσης INTRASTAT (βλέπε κεφάλαιο 5 πιο κάτω). 
 
2.12.7.   Η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του 
συστήματος TAXISnet . Πληροφορίες για το σύστημα TAXISnet μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα http://taxisnet.mof.gov.cy 
 
 
2.13.   Στοιχεία ενδοκοινοτικού εμπορίου στη φορολογική δήλωση (έντυπο 
ΦΠΑ 4) 
 
2.13.1. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση ή μη της υποβολής της δήλωσης 
INTRASTAT, τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα που 
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα πρέπει να δηλώνουν τη 
στατιστική αξία των συναλλαγών αυτών στα τετράγωνα 8Α και 11Α της 
φορολογικής δήλωσης (έντυπο ΦΠΑ 4). Στα τετράγωνα αυτά θα πρέπει να 
δηλώνεται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αποστολές και 
αφίξεις αντίστοιχα). Σε περίπτωση που κάποιος εμπορευόμενος σε κάποια 
συγκεκριμένη περίοδο δεν διενήργησε οποιαδήποτε ενδοκοινοτική συναλλαγή 
τότε καταχωρείται 0 (μηδέν) στο τετράγωνο 8Α ή/ και στο 11Α. Τα 
τετράγωνα 8Α και 11Α δεν πρέπει να μένουν ποτέ κενά. 

http://taxisnet.mof.gov.cy/
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2.13.2.  Το τετράγωνο 8Α της φορολογικής δήλωσης (έντυπο ΦΠΑ 4 - ολική αξία 
όλων των παραδόσεων αγαθών και συνδεόμενων υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ) προς 
τα άλλα κράτη-μέλη) πρέπει να περιλαμβάνει την ολική αξία των κοινοτικών 
αγαθών που έχουν αποσταλεί από Κύπριο εμπορευόμενο σε άλλα κράτη-μέλη 
κατά το τρίμηνο στο οποίο ο ΦΠΑ είναι οφειλόμενος. Το τετράγωνο αυτό πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει την αξία των αγαθών τα οποία αποστάληκαν  σε άλλο 
κράτος-μέλος για εγκατάσταση ή συναρμολόγηση. Το ίδιο ισχύει για πωλήσεις εξ 
αποστάσεως, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώνεται ότι στο 
τετράγωνο αυτό αναγράφεται μόνο η συνολική αξία των παραδόσεων 
αγαθών και των συνδεόμενων υπηρεσιών (όπως μεταφορικά έξοδα) όταν 
αυτή αποτελεί μέρος του τιμολογίου ή της αξίας του συμβολαίου. Στο ποσό 
αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνεται ΦΠΑ. 
 
2.13.3. Το τετράγωνο 11Α της φορολογικής δήλωσης (έντυπο ΦΠΑ 4 - ολική 
αξία ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) πρέπει να περιλαμβάνει την αξία των ενδοκοινοτικών αγαθών που 
έχουν αποκτηθεί από Κύπριο εμπορευόμενο από άλλα κράτη-μέλη κατά το 
τρίμηνο στο οποίο ο ΦΠΑ είναι οφειλόμενος. Το τετράγωνο αυτό πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει την αξία των αγαθών τα οποία αποκτήθηκαν από άλλο κράτος-
μέλος για εγκατάσταση ή συναρμολόγηση. Το ίδιο ισχύει για πωλήσεις εξ 
αποστάσεως, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώνεται ότι στο 
τετράγωνο αυτό αναγράφεται μόνο η συνολική φορολογητέα αξία των 
αποκτήσεων αγαθών και των συνδεόμενων υπηρεσιών (όπως μεταφορικά 
και ασφάλιστρα), συμπεριλαμβανομένων του φόρου κατανάλωσης και των 
τελών αλλά όχι του ΦΠΑ. 
 
2.14.     Η περίοδος αναφοράς για την καταγραφή των αφίξεων και 
αποστολών αγαθών στις δηλώσεις INTRASTAT, θεωρείται ο 
ημερολογιακός μήνας κατά τον οποίο η άφιξη ή αποστολή έχει 
πραγματοποιηθεί, δηλ. ο μήνας στον οποίο τα προϊόντα εισέρχονται ή 
εξέρχονται από το στατιστικό έδαφος της Κύπρου. 
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3.    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT 
 
 
3.1. Η δήλωση INTRASTAT (βλέπε Παράρτημα 1) διακρίνεται σε: 

 
• Δήλωση INTRASTAT για αφίξεις  

 
• Δήλωση INTRASTAT για αποστολές  

 
3.2. Η υποβολή της δήλωσης INTRASTAT γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος TAXISnet από 1/7/2012. 
       
• Σχετική πληροφόρηση μπορεί να ληφθεί από την ιστοσελίδα 

http://taxisnet.mof.gov.cy ή στα τηλέφωνα 22446202, 22446194 
 

• O κωδικός αριθμός πρόσβασης, ο οποίος χορηγείται από τον Έφορο στο 
πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση INTRASTAT με ηλεκτρονικά μέσα, 
θεωρείται ότι υπέχει θέση της χειρόγραφης υπογραφής που θα έφερε η 
δήλωση INTRASTAT αν δεν υποβαλλόταν με ηλεκτρονικά μέσα και το 
πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση INTRASTAT θεωρείται ότι έχει 
γνώση και του περιεχομένου της.  Τονίζεται ότι, ανεξάρτητα από το 
άτομο που έχει υποβάλει τη δήλωση (ο εμπορευόμενος ή ο 
αντιπρόσωπος) αυτός που φέρει την ευθύνη για τις πληροφορίες που 
περιέχονται ή δεν περιέχονται σ’ αυτήν είναι πάντα ο εμπορευόμενος 

 
3.3.   Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης  INTRASTAT 
 
3.3.1. Τα πιο κάτω στοιχεία πρέπει να συμπληρώνονται από τους 
εμπορευόμενους ή τους αντιπροσώπους τους: 
 

Τετράγωνο 1: Συνολικός αριθμός ειδών 
 Αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των γραμμών στις οποίες 
 καταχωρήθηκαν στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών που 
 συμπληρώθηκαν σε φύλλα συνέχειας. 
 

  Στήλη 2: Αύξων αριθμός γραμμής  
 Ο αύξων αριθμός κάθε γραμμής είναι ήδη καταχωρημένος στην 
ηλεκτρονική δήλωση ως εκ τούτου η σχετική στήλη δεν χρειάζεται να 
συμπληρώνεται. 
 

Στήλη 3: Κωδικός εμπορευμάτων 
 Αναγράφεται ο οκταψήφιος κωδικός της αντίστοιχης υποδιαίρεσης στην 
οποία υπάγονται τα εμπορεύματα της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης της 
Συνδυασμένης Ονοματολογίας (βλ. Παράρτημα 2).  
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Στήλη 4: Κωδικός Χώρας Προέλευσης/Προορισμού 
 Αναγράφεται ο κωδικός της χώρας προορισμού ή χώρας προέλευσης 
σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι δεν πρέπει να εμφανίζεται 
ο κωδικός CY στη στήλη αυτή.  

 
Ως κράτος-μέλος προέλευσης κατά την άφιξη, θεωρείται το κράτος-μέλος 
αποστολής, όταν τα εμπορεύματα εισέρχονται απευθείας από άλλο κράτος-
μέλος. Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα, πριν  φτάσουν στο κράτος-
μέλος άφιξης (Κύπρος), εισήλθαν σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη υπό 
διαμετακόμιση και, στα εν λόγω κράτη, έκαναν στάση ή αποτέλεσαν 
αντικείμενο νομικών πράξεων που δεν περικλείονται στη μεταφορά τους (π.χ. 
μεταβίβαση κυριότητας και αποθήκευση των εμπορευμάτων στα υποστατικά 
του εμπορευόμενου) ως κράτος-μέλος προέλευσης θεωρείται το τελευταίο 
κράτος-μέλος, όπου πραγματοποιήθηκαν τέτοιες στάσεις ή πράξεις. 
 
Ως κράτος-μέλος προορισμού κατά την αποστολή, θεωρείται το τελευταίο 
κράτος-μέλος, το οποίο, κατά την στιγμή της αποστολής, είναι γνωστό ως 
κράτος-μέλος στο οποίο αποστέλλονται τα αγαθά.    
 
Εάν είναι γνωστό (κατά τη στιγμή της αποστολής) ότι πριν την άφιξη στο 
κράτος-μέλος προορισμού (π.χ. Γαλλία) τα εμπορεύματα εισέρχονται σε τρίτο 
κράτος-μέλος (π.χ. Βέλγιο) και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής ή πράξης 
που δεν περικλείεται στη μεταφορά τους (π.χ. μεταβίβαση κυριότητας και 
αποθήκευση των εμπορευμάτων στα υποστατικά του εμπορευόμενου), ως 
κράτος-μέλος αποστολής για σκοπούς INTRASTAT θα πρέπει να λογισθεί το 
τρίτο κράτος-μέλος (στην προκειμένη περίπτωση το Βέλγιο). 
 
Επιπρόσθετα η σχετική νομοθεσία παρέχει συγκεκριμένες διατάξεις για τον 
καθορισμό του κράτους-Μέλους προορισμού/προέλευσης σε σχέση με 
ορισμένες εμπορικές συναλλαγές όπως π.χ. πλοία και αεροσκάφη, 
προμήθειες σε πλοία και αεροσκάφη, εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας και 
προϊόντα θάλασσας. 

 
 
Κωδικοί κράτους-μέλους προορισμού/ προέλευσης 
 

Χώρες Ε.Ε. & Βόρεια 
Ιρλανδία 

Κωδικός 

Αυστρία ΑΤ 
Βέλγιο ΒΕ 
Βόρεια Ιρλανδία XI 
Βουλγαρία BG 
Γαλλία FR 
Γερμανία DE 
Δανία DK 
Ελλάδα GR 
Εσθονία ΕΕ 
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Ιρλανδία ΙΕ 
Ισπανία ΕS 
Ιταλία ΙΤ 
Κροατία HR 
Κάτω Χώρες (Ολλανδία) NL 
Λετονία LV 
Λιθουανία LT 
Λουξεμβούργο LU 
Μάλτα MT 
Ουγγαρία HU 
Πολωνία PL 
Πορτογαλία PT 
Ρουμανία RO 
Σλοβακία SK 
Σλοβενία SI 
Σουηδία SE 
Τσεχική Δημοκρατία  CZ 
Φινλανδία FI 

 
Στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα αποτελούν παράδοση αγαθών σε πλοία 
και αεροσκάφη ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες αναφέρονται στο 
Παράρτημα 3. 
 
Στήλη 5: Κωδικός Χώρας Καταγωγής 
Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνο στη δήλωση INTRASTAT για αφίξεις.  
 
 Στη δήλωση INTRASTAT για αποστολές καταχωρείται ο κωδικός CY. 

 Ως χώρα καταγωγής νοείται η χώρα από την οποία κατάγονται τα 
εμπορεύματα, δηλαδή η χώρα στην οποία τα εμπορεύματα παράγονται εξ 
ολοκλήρου (βλ. Παράρτημα 5). 

 
 Ένα εμπόρευμα, στην παραγωγή του οποίου εμπλέκονται δύο ή 

περισσότερες χώρες, κατάγεται από την χώρα στην οποία συντελέστηκε η 
τελευταία, οικονομικά δικαιολογημένη ουσιαστική μεταποίηση ή επεξεργασία 
που πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση, εξοπλισμένη με τα μέσα που 
απαιτούνται για τον σκοπό αυτό και οδήγησε στην κατασκευή νέου προϊόντος 
ή αντιπροσωπεύει σημαντικό στάδιο της διαδικασίας κατασκευής. 

 
Η χώρα καταγωγής, είτε αυτή είναι άλλο κράτος-μέλος είτε τρίτη χώρα, 
προσδιορίζεται από τον κωδικό που της έχει δοθεί στην ισχύουσα έκδοση της 
ονοματολογίας των χωρών. 

 
Στήλη 6: Κωδικός Εικαζόμενου Τρόπου Μεταφοράς 
 Αναγράφεται ο κωδικός του εικαζόμενου τρόπου μεταφοράς σύμφωνα με το 

πιο κάτω πίνακα: 
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Κωδικός Περιγραφή 
1 Θαλάσσια μεταφορά 
3 Οδική μεταφορά 
4 Εναέρια μεταφορά 
5 Ταχυδρομικές αποστολές 
7 Σταθερές μεταφορικές εγκαταστάσεις 

8 Μεταφορά μέσω εσωτερικών πλωτών οδών  
(μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα) 

9 Αυτοκίνηση 
 
Στήλη 7: Κωδικός Φύσης Συναλλαγής  
 Ως «φύση της συναλλαγής», νοούνται τα διάφορα χαρακτηριστικά (αγορά/ 
 πώληση, εργασία κατ' ανάθεση, κ.λπ.) που χρησιμεύουν για τη διάκριση των 
 συναλλαγών μεταξύ τους. 
 
 

Αναγράφεται ο διψήφιος κωδικός της φύσης της συναλλαγής σύμφωνα με τον 
πιο κάτω πίνακα: 

 
 
Θέση 

 
Κωδικός 

 
Σημασία / Περιγραφή 

1  
Συναλλαγές που συνεπάγονται πραγματική ή προβλεπόμενη 
μεταβίβαση κυριότητας από κατοίκους σε μη κατοίκους έναντι 
χρηματοοικονομικής  αντιπαροχής (εκτός από τις συναλλαγές 
που πρέπει να καταχωρούνται στους κωδικούς 2, 7, 8) 

 11 Οριστική αγορά / πώληση (1)(2) 

 12 Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου ή δοκιμής, με 
παρακαταθήκη ή με τη μεσολάβηση τρίτου με προμήθεια 

 13 Αντιπραγματισμός (εμπόριο με ανταλλαγή) 
 14 Χρηματοδοτική μίσθωση (3) 
 19 Άλλο 

   
2  Επιστροφή και αντικατάσταση εμπορευμάτων (δωρεάν) μετά 

την καταχώρηση της αρχικής συναλλαγής 
 21 Επιστροφές εμπορευμάτων 
 22 Αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων 

 23 Αντικατάσταση (π.χ. μέσω εγγύησης) μη επιστραφέντων 
εμπορευμάτων 

 29 Άλλο 
   

 30 
Συναλλαγές με μεταβίβαση κυριότητας χωρίς 
χρηματοοικονομική αντιπαροχή ή σε είδος αντιπαροχή (π.χ. 
παραδόσεις εμπορευμάτων στα πλαίσια προγραμμάτων 
βοήθειας)  
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4  Πράξεις με σκοπό την εκτέλεση εργασίας κατ’ ανάθεση (2) 
(δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα στον μεταποιητή) 

 41 Εμπορεύματα που αναμένεται να επιστραφούν στο αρχικό 
κράτος μέλος αποστολής (4)  

 42 Εμπορεύματα που δεν αναμένεται να επιστραφούν στο αρχικό 
κράτος μέλος αποστολής (4) 

   
5  Πράξεις μετά την εργασία κατ’ ανάθεση (δεν μεταβιβάζεται η 

κυριότητα στον μεταποιητή) 
 51 Εμπορεύματα που επιστρέφουν στο αρχικό κράτος μέλος 

αποστολής 
 52 Εμπορεύματα που δεν επιστρέφουν στο αρχικό κράτος μέλος 

αποστολής 
   

6  

Συναλλαγές χωρίς μεταβίβαση κυριότητας, δηλαδή 
επιδιόρθωση, μίσθωση, δανεισμός, μίσθωση εκμετάλλευσης 
και άλλες προσωρινές χρήσεις για διάστημα μικρότερο των 24 
μηνών, εκτός από την εργασία κατ ' ανάθεση (παράδοση ή 
επιστροφή) 

 61 Μίσθωση / Δανεισμός / Μίσθωση εκμετάλλευσης 

 62 Πράξεις ενόψει επισκευής και συντήρησης  (επιδιόρθωση)  
επ΄ αμοιβή 

 63 Πράξεις μετά από επισκευή και συντήρηση  (επιδιόρθωση) 
επ΄ αμοιβή 

 64 Πράξεις ενόψει επισκευής και συντήρησης (επιδιόρθωση) 
χωρίς αμοιβή (δωρεάν) 

 65 Πράξεις μετά από επισκευή και συντήρηση  (επιδιόρθωση) 
χωρίς αμοιβή (δωρεάν) 

   

 70 Πράξεις στα πλαίσια κοινών αμυντικών προγραμμάτων ή 
άλλων κοινών διακρατικών προγραμμάτων παραγωγής 

   

 80 

Συναλλαγές που περιλαμβάνουν την προμήθεια 
κατασκευαστικών υλικών και τεχνικού εξοπλισμού στο πλαίσιο 
γενικής σύμβασης κατασκευαστικού έργου ή έργου πολιτικού 
μηχανικού για τις οποίες δεν απαιτείται χωριστή τιμολόγηση 
των εμπορευμάτων και εκδίδεται τιμολόγιο για το σύνολο της 
σύμβασης. 

   
9  Άλλες συναλλαγές που δεν μπορούν να υπαχθούν σε άλλους 

κωδικούς 
 91 Ενοικίαση, δανεισμός και μίσθωση εκμετάλλευσης διάρκειας 

μεγαλύτερης από 24 μήνες 
 92 Άλλα 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Εδώ περιλαμβάνεται η πλειονότητα των αποστολών και αφίξεων, δηλαδή οι 

συναλλαγές κατά τις οποίες: 
i. Γίνεται μεταβίβαση κυριότητας μεταξύ κατοίκου και μη κατοίκου και  
ii. Υπάρχει ή θα υπάρξει αντιπαροχή, χρηματοοικονομική (πληρωμή) ή σε 

είδος. 
 

2. Σημειώνεται ότι αυτό ισχύει επίσης και για αγαθά που διαβιβάζονται μεταξύ 
θυγατρικών εταιρειών και για τις κινήσεις από/προς κεντρικές αποθήκες 
διανομής, ακόμα και αν δεν πραγματοποιείται άμεση πληρωμή. 

 
3. Η χρηματοδοτική μίσθωση καλύπτει πράξεις στις οποίες τα μισθώματα 

υπολογίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτεται πλήρως ή σχεδόν 
πλήρως η αξία των εμπορευμάτων. Οι κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται 
με την κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στο μισθωτή. Με τη λήξη της 
σύμβασης, ο μισθωτής αποκτά επίσης και την κυριότητα των αγαθών. 

 
4. Η επεξεργασία καλύπτει ενέργειες (μετατροπή, κατασκευή, συναρμολόγηση, 

βελτίωση, ανακαίνιση κ.λπ.) με στόχο την παραγωγή ενός νέου ή πραγματικά 
βελτιωμένου είδους. Αυτό δε συνεπάγεται απαραίτητα αλλαγή στην κατάταξη 
του προϊόντος. Οι ενέργειες επεξεργασίας για ίδιο λογαριασμό δεν 
καλύπτονται από το παρόν λήμμα και πρέπει να καταχωρούνται κάτω από τον 
κωδικό 1.  

 
Στήλη 8: Κωδικός Στατιστικής Διαδικασίας 
 Αναγράφεται ένας από τους διψήφιους κωδικούς της στατιστικής διαδικασίας 

σύμφωνα με τους πιο κάτω πίνακες: 
 

α) Άφιξη αγαθών 
 

Κωδικοί Περιγραφή 

10 Άφιξη εμπορευμάτων κατευθείαν στην τοπική αγορά (προϊόντα που θα 
καταναλωθούν στην Κύπρο αμέσως). 

20 
Άφιξη εμπορευμάτων σε αποθήκη κάτω από τελωνειακό έλεγχο 
(προϊόντα που θα καταναλωθούν στην Κύπρο μετά από περίοδο σε 
αποθήκη κάτω από τελωνειακό έλεγχο). 

30 Άφιξη εμπορευμάτων κατευθείαν στην τοπική αγορά, με πρόθεση να 
αποσταλούν σε χώρα της Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες. 

40 Άφιξη εμπορευμάτων σε αποθήκη κάτω από τελωνειακό έλεγχο, με 
πρόθεση να αποσταλούν σε χώρα της Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες 

 
β) Αποστολή αγαθών 
 

Κωδικοί Περιγραφή 

10 
Αποστολή κυπριακών εμπορευμάτων από την τοπική αγορά (κυπριακά 
προϊόντα ή ξένα προϊόντα που έχουν υποστεί μεταποίηση ή 
επεξεργασία). 
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20 
Αποστολή κυπριακών εμπορευμάτων από αποθήκη κάτω από 
τελωνειακό έλεγχο (κυπριακά προϊόντα ή ξένα προϊόντα που έχουν 
υποστεί μεταποίηση ή επεξεργασία). 

30 Αποστολή ξένων εμπορευμάτων από την τοπική αγορά (μη κυπριακής 
προέλευσης). 

40 Αποστολή ξένων εμπορευμάτων από αποθήκη κάτω από τελωνειακό 
έλεγχο (μη κυπριακής προέλευσης). 

 
 

Στήλη 9: Τιμολογημένο ποσό  
 Το τιμολογημένο ποσό είναι η αξία που αποτελεί τη φορολογητέα βάση, η 

οποία πρέπει να προσδιοριστεί για φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με 
την περί ΦΠΑ Νομοθεσία. Εντούτοις, το ποσό που αντιστοιχεί στους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όσον αφορά στα προϊόντα που υπόκεινται 
στους φόρους αυτούς, πρέπει να αφαιρείται από την αξία των 
εμπορευμάτων. 

 
 Όταν δεν απαιτείται να δηλωθεί η φορολογητέα βάση για φορολογικούς 

σκοπούς, η αξία των εμπορευμάτων αντιστοιχεί στο τιμολογημένο ποσό, 
πλην ΦΠΑ ή, ελλείψει τιμολόγησης, στο ποσό που θα είχε τιμολογηθεί σε 
περίπτωση πώλησης ή αγοράς. 

 
 Όσον αφορά τις πράξεις σε περίπτωση εργασίας κατ΄ ανάθεση («φασόν»), 

η αξία των εμπορευμάτων ενόψει και μετά την πραγματοποίηση παρόμοιων 
πράξεων, αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό που θα είχε τιμολογηθεί σε 
περίπτωση πώλησης ή αγοράς. 

 
 Σημειώνεται ότι το τιμολογημένο ποσό (χωρίς ΦΠΑ) πρέπει να είναι 

εκφραζόμενο σε: 
 

• κυπριακές λίρες στρογγυλεμένο στην πλησιέστερη κυπριακή λίρα, για τις 
δηλώσεις INTRASTAT με περίοδο αναφοράς μέχρι και τον μήνα 
Δεκέμβριο του 2007. 

• ευρώ, στρογγυλεμένο στο πλησιέστερο ευρώ, για τις δηλώσεις 
INTRASTAT με περίοδο αναφοράς από τον Ιανουάριο 2008 και  
μετέπειτα. 

 
Στήλη 10: Κωδικοί όρων παράδοσης 
 Αναγράφεται ένας από τους τριψήφιους κωδικούς όρων παράδοσης 

σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: 
 

Κωδικός Σημασία/ Περιγραφή Τόπος προς προσδιορισμό 
EXW Στο εργοστάσιο Τόπος του εργοστασίου 
FCA Ελεύθερο στον μεταφορέα Σε συμφωνημένο σημείο 

FAS Ελεύθερο παραπλεύρως 
του πλοίου Συμφωνημένος λιμένας φόρτωσης 
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FOB Ελεύθερο επί του πλοίου Συμφωνημένος λιμένας φόρτωσης 
CFR Κόστος και ναύλο Συμφωνημένος λιμένας προορισμού 

CIF Κόστος, ασφάλιστρα και 
ναύλο Συμφωνημένος λιμένας προορισμού 

CPT Μεταφορικά πληρωμένα 
έως Συμφωνημένο σημείο προορισμού 

CIP 
Μεταφορικά πληρωμένα, 
περιλαμβανομένων των 
ασφαλίστρων έως 

Συμφωνημένο σημείο προορισμού 

DAF Παραδοτέο στα σύνορα Συμφωνημένο σημείο παράδοσης στα 
σύνορα 

DES Παραδοτέο εκ του πλοίου 
(«ex-ship») Συμφωνημένος λιμένας προορισμού 

DEQ Παραδοτέο εκ της 
αποβάθρας Εκτελωνισμένο σε συμφωνημένο λιμένα 

DDU Παραδοτέο μη 
εκτελωνισμένο 

Συμφωνημένος τόπος προορισμού στη 
χώρα άφιξης 

DDP Παραδοτέο εκτελωνισμένο Συμφωνημένος τόπος παράδοσης στη 
χώρα άφιξης 

XXX 
Άλλοι όροι παράδοσης 
εκτός από τους 
προαναφερθέντες 

Ακριβής ένδειξη των όρων που 
υπάρχουν στη σύμβαση 

 
Στήλη 11: Στατιστική Αξία 

 
ΓΙΑ ΑΦΙΞΕΙΣ 
 
    Η στατιστική αξία βασίζεται στην αξία των εμπορευμάτων που αναφέρεται 

στη στήλη 9, και περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις παρεπόμενες δαπάνες (π.χ. 
μεταφορικά και ασφάλιστρα), οι οποίες αφορούν το τμήμα της διαδρομής το 
οποίο βρίσκεται εκτός του στατιστικού εδάφους της Κύπρου.  Πρόκειται για 
την αξία σε  CIF (κόστος, ασφάλεια και ναύλος), για τις αφίξεις. 

 
 Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται: 

• σε κυπριακές λίρες, στρογγυλεμένο στην πλησιέστερη κυπριακή λίρα, 
για τις δηλώσεις INTRASTAT με περίοδο αναφοράς μέχρι και τον μήνα 
Δεκέμβριο του 2007, 

• σε ευρώ, στρογγυλεμένο στο πλησιέστερο ευρώ, για τις δηλώσεις 
INTRASTAT με περίοδο αναφοράς από τον Ιανουάριο 2008 και 
μετέπειτα. 

 
 

ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
 
    Η στατιστική αξία βασίζεται στην αξία των εμπορευμάτων που αναφέρεται 

στη στήλη 9 και περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις παρεπόμενες δαπάνες (π.χ. 
μεταφορικά και ασφάλιστρα) οι οποίες αφορούν το τμήμα της διαδρομής το 
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οποίο βρίσκεται επί του στατιστικού εδάφους της Κύπρου.  Πρόκειται για την 
αξία σε  FOB (ελεύθερο επί του πλοίου), για τις αποστολές. 

   
 Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται:  

• σε κυπριακές λίρες, στρογγυλεμένο στην πλησιέστερη κυπριακή λίρα, 
για τις δηλώσεις INTRASTAT με περίοδο αναφοράς μέχρι και τον μήνα 
Δεκέμβριο του 2007, 

• σε ευρώ, στρογγυλεμένο στο πλησιέστερο ευρώ, για τις δηλώσεις 
INTRASTAT με περίοδο αναφοράς από τον Ιανουάριο 2008 και 
μετέπειτα. 

 
 
Στήλη 12: Καθαρή Μάζα  
  Αναγράφεται, ανά είδος, η καθαρή μάζα των εμπορευμάτων, εξαιρούμενης 

κάθε συσκευασίας, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα και στρογγυλεμένη στην 
πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. 

 
Η αναγραφή της καθαρής μάζας των εμπορευμάτων είναι υποχρεωτική στις εξής 
περιπτώσεις: 
• για όλα τα εμπορεύματα της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) τα οποία 

δεν παίρνουν συμπληρωματική μονάδα (όλα τα εμπορεύματα στην 
Συνδυασμένη Ονοματολογία τα οποία στην στήλη που αφορά τις 
συμπληρωματικές μονάδες, έχουν το σημείο «-»). 

• για τα εμπορεύματα της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) τα οποία 
παίρνουν συμπληρωματική μονάδα και ο οκταψήφιος κωδικός 
εμπορεύματος περιλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο «Κωδικοί 
εμπορευμάτων για τους οποίους η καταχώρηση τόσο της καθαρής μάζας 
όσο και των συμπληρωματικών μονάδων είναι υποχρεωτική», της οποίας 
αντίγραφό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mof.gov.cy/tax. 

 
Στήλη 13: Συμπληρωματικές Μονάδες  
  Αναγράφεται, ανά είδος, η ποσότητα των εμπορευμάτων σε 

συμπληρωματικές μονάδες π.χ. μέτρα, τετραγωνικά μέτρα, λίτρα, τεμάχια, 
δηλαδή τις μονάδες μέτρησης ποσότητας, εκτός της καθαρής μάζας εφόσον 
αυτό προβλέπεται από τη Συνδυασμένη Ονοματολογία. Οι μονάδες αυτές 
πρέπει να είναι στρογγυλεμένες στην αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. 

 
 
3.4.  Διορθώσεις της δήλωσης INTRASTAT  
 

   3.4.1.  Στην περίπτωση που ο εμπορευόμενος αντιληφθεί ότι η δήλωση   
INTRASTAT  δεν είναι ορθά συμπληρωμένη ή τα στοιχεία είναι ελλιπή, τότε 
οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς τον Τομέα VIMA αναφέροντας επακριβώς τα 
ορθά στοιχεία της δήλωσης.   
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3.4.2 Για τις δηλώσεις που αφορούν τις περιόδους μέχρι τον Δεκέμβριο 2009,  
σύμφωνα με το άρθρο 14 (3) (α) του βασικού Νόμου και το άρθρο 2 του 
Τροποποιητικού Νόμου 49(Ι)/2007, όταν οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλει στον 
Έφορο Φορολογίας δήλωση INTRASTAT που περιέχει ουσιώδη παράλειψη ή/ 
και ανακρίβεια και δεν πληροφορήσει τον Έφορο Φορολογίας σχετικά εντός δύο 
μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση 
πενήντα ένα ευρώ (€51). 
 
3.4.3. Από 1η Ιανουαρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 14 (3) (α) του βασικού 
Νόμου και το άρθρο 2 του Τροποποιητικού Νόμου 102(Ι)/2009, όταν 
οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλει στον Έφορο Φορολογίας δήλωση INTRASTAT 
που περιέχει ουσιώδη παράλειψη ή/ και ανακρίβεια και δεν πληροφορήσει τον 
Έφορο Φορολογίας σχετικά εντός δύο μηνών από το τέλος της περιόδου 
αναφοράς υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση δεκαπέντε ευρώ (€15). 
 
Ως ουσιώδης παράλειψη ή/ και ανακρίβεια θεωρείται: 

 
• Η παράλειψη συμπλήρωσης στη δήλωση INTRASTAT οποιουδήποτε από τα 

ακόλουθα στοιχεία: 
 
-  Κωδικός εμπορευμάτων. 
 
- Κωδικός χώρας προέλευσης/ προορισμού. 
 
- Τιμολογημένο ποσό. 
 
- Στατιστική αξία (όπου απαιτείται). 
 
- Καθαρή μάζα (όπου απαιτείται). 
  
- Συμπληρωματικές μονάδες (όπου απαιτείται). 
 

• Η ακύρωση του συνόλου των δηλωθέντων στοιχείων τα οποία αφορούν ένα 
εμπόρευμα. 

 
 
3.5. Επιστροφές αγαθών 
 
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν επιστροφές αγαθών (π.χ. ελαττωματικά 
εμπορεύματα ή σπασμένα εμπορεύματα) από ή/και σε άλλα κράτη-μέλη, τέτοιες 
μετακινήσεις πρέπει να καταγράφονται ως αφίξεις ή αποστολές στη μηνιαία 
δήλωση INTRASTAT μαζί με τον κατάλληλο κωδικό της φύσης της συναλλαγής 
(εφόσον έχει καταχωρηθεί η αρχική συναλλαγή στον κωδικό φύσης συναλλαγής 
1). Οι επιστροφές αγαθών πρέπει να καταχωρούνται στη δήλωση INTRASTAT 
ανεξαρτήτως αν υπάρχει ή όχι αποζημίωση για τα εμπορεύματα που 
επιστρέφονται, νοουμένου ότι ο εμπορευόμενος έχει υποχρέωση για υποβολή 
δήλωσης.  Για παράδειγμα, Κύπριος εμπορευόμενος ο οποίος υποβάλλει 
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δήλωση INTRASTAT για αφίξεις αλλά όχι για αποστολές, δεν θα χρειαστεί να 
υποβάλει λεπτομέρειες για τα εμπορεύματα που επιστρέφονται σε προμηθευτή 
άλλου κράτους-μέλους (εκτός εάν ξεπεράσει το σχετικό όριο/στατιστικό κατώφλι 
για εγγραφή στο μητρώο INTRASTAT για αποστολές). 
 
Διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα στη δήλωση INTRASTAT δηλώνονται με το 
συνήθη τρόπο, δηλ. αγαθά που αποστάληκαν σε άλλο κράτος-μέλος και 
επιστρέφονται στην Κύπρο πρέπει να δηλώνονται ως αφίξεις στη σχετική 
δήλωση INTRASTAT (Αφίξεις).  Εμπορεύματα που αφίχθηκαν στην Κύπρο από 
άλλο κράτος-μέλος και επιστρέφονται σε αυτό πρέπει να δηλώνονται ως 
Αποστολές στη σχετική δήλωση INTRASTAT (Αποστολές).  Σημειώνεται ότι και 
για τις δύο περιπτώσεις ο κωδικός φύσης συναλλαγής (στήλη 7) είναι 21. 
 
Σημειώνεται ότι η αξία των επιστραφέντων εμπορευμάτων που πρέπει να 
καταχωρηθεί στη δήλωση INTRASTAT, στις περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα 
είναι ελαττωματικά ή σπασμένα, είναι η ίδια όπως στην αρχική συναλλαγή. 
 
Αντίθετα, εμπορεύματα που αποστέλλονται ή αποκτώνται για επιδιόρθωση, ή 
εμπορεύματα που επιστρέφονται στον εμπορευόμενο ο οποίος αρχικά τα 
παρήγγειλε, μετά από επεξεργασία βάσει συμβολαίου, δεν λογίζονται ως 
επιστροφές αγαθών. 
 
 
3.6 Διαμετακομιστικό εμπόριο (Goods in transit) 
 
3.6.1. Διαμετακομιστικό εμπόριο με άλλα κράτη-μέλη 
 
Το κατά πόσον οι υπόχρεοι παροχής πληροφοριών στο σύστημα INTRASTAT 
οφείλουν να δηλώσουν το εμπόριο που εισέρχεται στην Κύπρο από ένα κράτος -
μέλος και μετά επανεξάγεται σε άλλο κράτος - μέλος εξαρτάται από τις στάσεις 
(halts) και τις νομικές πράξεις που υφίστανται στην Κύπρο τα εν λόγο προϊόντα: 
 
- όταν δεν υπάρχουν στάσεις (halts) ή νομικές πράξεις που δεν είναι 

συνδεδεμένες με την διαμετακόμιση τότε τα εμπορεύματα δεν δηλώνονται 
στο σύστημα INTRASTAT, 

 
- δεν χρειάζεται να δηλωθούν τα εμπορεύματα στο σύστημα INTRASTAT 

όταν η στάση αφορά πράξεις συνδεδεμένες με την διαμετακόμιση (π.χ. 
συσκευασία, απλή επαναφόρτωση από ένα μέσο μεταφοράς σε άλλο), 

 
- σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει καμία στάση (τα προϊόντα δεν περνούν 

από την Κύπρο), τυχόν επιπρόσθετη  νομική/οικονομική πράξη (π.χ. 
μεταβίβαση κυριότητας) για το εν λόγω εμπόριο δεν πρέπει να δηλωθεί 
για σκοπούς INTRASTAT. 
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- η δήλωση των εμπορευμάτων είναι υποχρεωτική για σκοπούς 
INTRASTAT για όλες τις άλλες στάσεις ή νομικές πράξεις που δεν είναι 
συνδεδεμένες με την διαμετακόμιση τους  (π.χ. μεταβίβαση της κυριότητας 
και αποθήκευση των εμπορευμάτων στα υποστατικά του εμπορευόμενου 
ή σημαντική επεξεργασία εμπορευμάτων κλπ). 

 
3.6.2. Διαμετακομιστικό εμπόριο στο οποίο εμπλέκεται τρίτη χώρα 
 

- Εισαγωγή εμπορευμάτων στην Κύπρο από τρίτη χώρα, εκτελώνισή τους 
(υποβολή τελωνειακής διασάφησης εισαγωγής προς το Τμήμα Τελωνείων 
και πληρωμή δασμών), το οποίο σημαίνει ταυτόχρονα τη μετατροπή τους σε 
κοινοτικά προϊόντα και επανεξαγωγή τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δημιουργεί υποχρέωση υποβολής δήλωσης Αποστολών στο 
σύστημα INTRASTAT. 

 
- Άφιξη εμπορευμάτων στην Κύπρο από άλλο κράτος-μέλος και επανεξαγωγή 

τους προς τρίτη χώρα (υποβολή τελωνειακής διασάφησης οριστικής 
εξαγωγής προς το Τμήμα Τελωνείων) δημιουργεί υποχρέωση υποβολής 
δήλωσης Αφίξεων στο σύστημα INTRASTAT. 

 
 
3.7. Παραδείγματα Εξαιρέσεων 
 
3.7.1 Λογισμικά προγράμματα και αδειοδοτήσεις (software and licences) 
 
Τα λογισμικά προγράμματα και αδειοδοτήσεις πρέπει να δηλώνονται με βάση τον 
κωδικό εμπορεύματος της ΣΟ, εκτός αν το εμπόρευμα εμπίπτει στις εξαιρέσεις 
που καθορίζονται στην παράγραφο (στ) του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
1982/2004 της Επιτροπής. 
 
Παραδείγματα και χειρισμός περιπτώσεων 
 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής μαζί με τα λογισμικά και άδειες λογισμικών 
(software licenses): 
 
Πρέπει να δηλωθεί η συνολική αξία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των 
λογισμικών προγραμμάτων και των σχετικών αδειών. 
 
Λογισμικό πρόγραμμα που αναπτύσσεται για πελάτη από εξειδικευμένο 
οίκο: 
 
π.χ. γαλλική εταιρεία λογισμικών προγραμμάτων προμηθεύει κυπριακή εταιρεία 
με εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα σε σχέση με τα λογιστικά της εταιρείας.  Η 
εν λόγω εμπορική συναλλαγή δεν πρέπει να δηλωθεί στη δήλωση INTRASTAT. 
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Λογισμικά προγράμματα μαζικής παραγωγής μαζί με την υποστήριξη τους 
(material support) 
 
Στη δήλωση INTRASTAT πρέπει να δηλωθεί η συνολική αξία του εμπορεύματος 
(λογισμικό και υποστήριξη). 
 
 
Λογισμικά προγράμματα μέσω Internet 
 
Λογισμικό πρόγραμμα το οποίο προμηθεύεται ο εμπορευόμενος μέσω του 
διαδικτύου εξαιρείται από τις δηλώσεις INTRASTAT. 
 
Συμπληρωματικά προϊόντα για τα λογισμικά προγράμματα μαζικής 
παραγωγής 
 
π.χ. προϊόντα που προορίζονται για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των 
λογισμικών προγραμμάτων μαζικής παραγωγής.  Όταν υπάρχει φυσική 
μετακίνηση προϊόντων όπως για παράδειγμα παράδοση CD-Rom, η παράδοση 
αυτή πρέπει να δηλώνεται. 
 
Σε περιπτώσεις όπου στην αρχική τιμή του λογισμικού περιλαμβάνονται τα 
συμπληρωματικά προϊόντα τότε η συναλλαγή δεν δηλώνεται. 
 
 
3.7.2. Δείγματα και διαφημιστικά υλικά  
 
Η μετακίνηση αγαθών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την προετοιμασία ή 
υποστήριξη επικείμενης πιθανής συναλλαγής εξαιρείται από τη δήλωση 
INTRASTAT όταν τα αγαθά παραδίδονται χωρίς χρέωση.  
 
Επίσης,  εξαιρούνται   εμπορικά δείγματα   και   διαφημιστικά υλικά όταν αυτά δεν 
αποτελούν μέρος τη εμπορική συναλλαγής. 
 
3.8. Οι αφίξεις ή/και αποστολές εμπορευμάτων μεταξύ Κύπρου και άλλων 
Κρατών Μελών που υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης για 
επανεξαγωγή ή μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, οι οποίες δεν δηλώνονται 
σε τελωνειακή διασάφηση, θα πρέπει να δηλώνονται στη δήλωση INTRASTAT.
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4. ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 
 
α)  Μελετήστε προσεκτικά τον Oδηγό αυτό και επικοινωνήστε με τον Τομέα VIMA 

του Τμήματος Φορολογίας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή χρειάζεστε 
οποιεσδήποτε διευκρινήσεις. 

 
β)   Αν δεν έχετε ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις σας επικοινωνήστε με τον 

Τομέα VIMA του Τμήματος Φορολογίας. Να θυμάστε ότι ακόμη και αν δεν 
γνωρίζετε τις υποχρεώσεις σας, την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή της 
δήλωσης INTRASTAT με ορθά στοιχεία τη φέρετε εσείς. 

 
γ)  Αξιολογείστε τις επιπτώσεις του INTRASTAT στην επιχείρηση σας και 

προβείτε στις αναγκαίες αλλαγές ούτως ώστε να είστε σε θέση να υποβάλλετε 
εγκαίρως τη δήλωση INTRASTAT. 

 
δ) Αποφασίστε ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και υποβολή της 

δήλωσης INTRASTAT. Εάν κάποιος επιθυμεί μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο 
πρόσωπο (αντιπρόσωπο), αφού πρώτα ενημερώσει τον Τομέα VIMA του 
Τμήματος Φορολογίας (βλέπε κεφάλαιο 5 πιο κάτω). 

 
ε)  Στο τετράγωνο 1 ο αριθμός πρέπει να είναι ορθός και ίσος με το συνολικό 

αριθμό των ειδών συμπεριλαμβανομένων και αυτών των φύλλων συνέχειας, 
αν υπάρχουν. 

 
στ) Το τιμολογημένο ποσό και η στατιστική αξία (η οποία πρέπει να είναι σε CIF 

για τις αφίξεις και FOB για τις αποστολές) να αναγράφονται στρογγυλεμένα: 
 

• στην πλησιέστερη κυπριακή λίρα για τις δηλώσεις INTRASTAT που 
αφορούν την περίοδο αναφοράς μέχρι και τον μήνα Δεκέμβριο 2007, 

 
• στο πλησιέστερο ευρώ για τις δηλώσεις INTRASTAT που αφορούν την 

περίοδο αναφοράς από τον μήνα Ιανουάριο 2008 και μετέπειτα. 
 

ζ) Για τυχόν ερωτήματα μπορείτε να μελετήσετε το Παράρτημα 6 ή να 
αποταθείτε στους λειτουργούς της Μονάδας Εξυπηρέτησης για το σύστημα 
INTRASTAT του Τομέα VIMA του Τμήματος Φορολογίας. Συγκεκριμένα: 

 
 Διεύθυνση Αλληλογραφίας:  Υπουργείο Οικονομικών 
                                                      Τμήμα Φορολογίας  

ΤΟΜΕΑΣ VIMA 
                                                      1471, Λευκωσία 

Ιστοσελίδα Τμήματος Φορολογίας.: www.mof.gov.cy/tax 

Σύστημα TAXISnet: http://taxisnet.mof.gov.cy    
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vatvima@vat.mof.gov.cy  
 Τηλέφωνo: 22308126 Fax:  22308146  
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5.  AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
 
5.1. Ένας εμπορευόμενος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο  
(αντιπρόσωπο) το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη συμπλήρωση ή/ και την 
υποβολή των δηλώσεων INTRASTAT. Με βάση τον περί Στατιστικών των 
Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ κρατών-μελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 
(Ν.135(Ι)/2004), στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζει 
αντιπρόσωπο, ο αντιπρόσωπος αυτός πρέπει να είναι τελωνειακός πράκτορας 
όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 74 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 
2004.  
 
5.2. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο ορισμός αντιπροσώπων δεν απαλλάσσει 
τους εμπορευόμενους από τις υποχρεώσεις τους. Οποιεσδήποτε 
χρηματικές επιβαρύνσεις και ποινικές κυρώσεις θα επιβάλλονται στον 
εμπορευόμενο και όχι στον αντιπρόσωπο. 
 
5.3. Ο εμπορευόμενος πρέπει να ενημερώνει γραπτώς τον Έφορο 
Φορολογίας εάν έχει σκοπό να ορίσει αντιπρόσωπο για σκοπούς INTRASTAT,  
είτε χρησιμοποιώντας το έντυπο TAXISnet01-INTRASTAT είτε μέσω επιστολής. 
Οι εμπορευόμενοι επίσης πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς τον Έφορο 
Φορολογίας αν έχουν σκοπό να αλλάξουν ή να τερματίσουν τη συνεργασία τους 
με ένα συγκεκριμένο αντιπρόσωπο. 
 
6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Η συλλογή των στατιστικών στοιχείων για το ενδοκοινοτικό εμπόριο αγαθών 
μέσω των δηλώσεων INTRASTAT διεξάγεται με στόχο τον καταρτισμό των 
στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου αγαθών της Κύπρου. 
 
Περαιτέρω πληροφορίες για τις διαθέσιμες εκδόσεις και πίνακες κυριότερων 
στοιχείων των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στον πιο κάτω σύνδεσμο: 
 
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/  

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 

1. Η Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ), βασίζεται στη διεθνή εναρμονισμένη περιγραφή των 
εμπορευμάτων και στο διεθνές κωδικοποιημένο σύστημα. Το εναρμονισμένο σύστημα (ΕΣ) 
χρησιμοποιεί εξαψήφιους κωδικούς σε συνδυασμό με την ονοματολογία που περιγράφει τα 
εμπορεύματα για την ταξινόμηση τους για σκοπούς του διεθνούς εμπορίου. Τα πρώτα δύο 
ψηφία δηλώνουν τα κεφάλαια του δασμολογίου, τα τέσσερα πρώτα ψηφία δηλώνουν τις 
δασμολογικές  κλάσεις των εμπορευμάτων και τέλος, τα έξι ψηφία δηλώνουν τις δασμολογικές 
υποδιαιρέσεις των κλάσεων των εμπορευμάτων. 

 
2. Η ΕΕ πρόσθεσε ακόμη δύο ψηφία στο εναρμονισμένο σύστημα, όπου το έβδομο και όγδοο 

ψηφίο δηλώνουν επιπρόσθετες υποδιαιρέσεις. Η οκταψήφια ονοματολογία γνωστή ως 
Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ) εκδίδεται σε ετήσια βάση από την ΕΕ στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 
3. Για τη συμπλήρωση της δήλωσης INTRASTAT αναγράφεται ο οκταψήφιος κωδικός της ΣΟ 

στην οποία υπάγονται τα εμπορεύματα. 
 

Για τους κωδικούς της Συνδυασμένης Ονοματολογίας οι εμπορευόμενοι μπορούν να 
αποτείνονται στον Τομέα Δασμολογίου του Τμήματος Τελωνείου ή να επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας στη διεύθυνση www.mof.gov.cy/tax 
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ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ  

ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 
 

Α.  ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 
 

i. Επεξηγηματικές πληροφορίες 
 

«Πλοία»: τα πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με το κεφάλαιο 89 της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας, καθώς και τα ρυμουλκά, τα πολεμικά σκάφη και οι πλωτές κατασκευές. 
 
«Αεροσκάφη»: τα αεροπλάνα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 8802 30 και 8802 40. 
  
«Οικονομική κυριότητα πλοίου ή αεροσκάφους»: το δικαίωμα του υποκειμένου στο φόρο 
προσώπου να διεκδικεί οφέλη που απορρέουν από τη χρήση πλοίου ή αεροσκάφους στο 
πλαίσιο μιας οικονομικής δραστηριότητας, αφού αποδέχεται τους κινδύνους που αυτή 
συνεπάγεται. 

 
ii. Ειδικές ρυθμίσεις 

 
1. Οι στατιστικές που αφορούν τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών-μελών για πλοία και 

αεροσκάφη καλύπτουν μόνον τις ακόλουθες αποστολές και αφίξεις: 
 
α) Τη μεταβίβαση της οικονομικής κυριότητας πλοίου ή αεροσκάφους από υποκείμενο στο φόρο 

πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο 
εγκατεστημένο στο κράτος μέλος που παρέχει τα στοιχεία. Η πράξη αυτή θεωρείται άφιξη. 

 
β) Τη μεταβίβαση της οικονομικής κυριότητας πλοίου ή αεροσκάφους από υποκείμενο στο φόρο 

πρόσωπο εγκατεστημένο στο κράτος μέλος που παρέχει τα στοιχεία σε υποκείμενο στο 
φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος. Η πράξη αυτή θεωρείται αποστολή. 
Αν πρόκειται για νέο πλοίο ή αεροσκάφος, η αποστολή καταχωρείται στο κράτος μέλος 
κατασκευής. 

 
γ) Τις αποστολές και τις αφίξεις πλοίων ή αεροσκαφών πριν από την πραγματοποίηση εργασιών 

κατ’ ανάθεση ή μετά την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών. 
 
  
2.  Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις για τις στατιστικές που αφορούν 

τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών-μελών που αφορούν πλοία και αεροσκάφη: 
 
α)  Η ποσότητα εκφράζεται σε αριθμό τεμαχίων και υπό τη μορφή των άλλων συμπληρωματικών 

μονάδων που προβλέπονται από τη ΣΟ όσον αφορά τα πλοία, και σε καθαρή μάζα και σε 
συμπληρωματικές μονάδες όσον αφορά τα αεροσκάφη. 

 
β) Η στατιστική αξία είναι το συνολικό ποσό προς τιμολόγηση - εκτός των εξόδων μεταφοράς 

και ασφάλισης - σε περίπτωση  πώλησης ή αγοράς ολόκληρου του πλοίου ή του 
αεροσκάφους. 
 

γ) Το κράτος μέλος - εταίρος θα είναι για την Κύπρο: 
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- το κράτος-μέλος κατασκευής, κατά την άφιξη σε περίπτωση νέου πλοίου ή           
αεροσκάφους που κατασκευάστηκε στην  Ευρωπαϊκή Ένωση, 
 
-  στις άλλες περιπτώσεις, το κράτος-μέλος εταίρος είναι το κράτος-μέλος όπου είναι 
εγκατεστημένο το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που μεταβιβάζει την οικονομική  κυριότητα 
του πλοίου ή του αεροσκάφους, κατά την άφιξη,  ή το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο στο 
οποίο μεταβιβάζεται η οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους, κατά την 
αποστολή. 
 

δ)   Η περίοδος αναφοράς για τις αφίξεις και τις αποστολές που αναφέρεται στην παράγραφο 
Α(I) στοιχεία α)  και β)  θα είναι ο μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιείται η μεταβίβαση της 
οικονομικής κυριότητας. 

 
Β.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 

 
i. Επεξηγηματικές πληροφορίες 

 
«Παράδοση αγαθών σε πλοία και αεροσκάφη»: η παράδοση προϊόντων για το πλήρωμα 
και τους επιβάτες  καθώς και για τη λειτουργία των κινητήρων, των μηχανών και του 
υπόλοιπου εξοπλισμού των πλοίων ή των αεροσκαφών. 
 
Τα πλοία ή τα αεροσκάφη θεωρούνται ότι ανήκουν στο κράτος-μέλος στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένο το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που ασκεί την οικονομική 
κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους. 

 
ii. Ειδικές Ρυθμίσεις 
 
  Οι στατιστικές που αφορούν τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών-μελών για παράδοση 

αγαθών σε πλοία και αεροσκάφη καλύπτουν μόνο τις αποστολές αγαθών που παραδίδονται 
στο έδαφος του παρέχοντος τα στοιχεία κράτους-μέλους σε πλοία και αεροσκάφη που 
ανήκουν σε άλλο κράτος-μέλος δηλ. παραδόσεις αγαθών σε πλοία ή αεροσκάφη που είναι 
εγγεγραμμένα στην Κύπρο δεν δηλώνονται για σκοπούς INTRASTAT.  Οι αποστολές 
καλύπτουν όλα τα: 

 
 α) κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός από εμπορεύματα σε απλή κυκλοφορία μεταξύ κρατών-
  µελών. 

 
β) εμπορεύματα που έχουν τεθεί στο κράτος µέλος αποστολής υπό το τελωνειακό καθεστώς 

της τελειοποίησης για επανεξαγωγή ή της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο. 
 
Η χώρα προορισμού για παραδόσεις σε πλοία ή αεροσκάφη, θα καταχωρείται κάτω από 
τον κωδικό QR. 
 
Η χώρα προορισμού για παραδόσεις σε πλοία ή αεροσκάφη μπορεί να προσδιοριστεί 
από το κράτος-μέλος όπου το πλοίο ή αεροσκάφος είναι εγγεγραμμένο, ή τη «σημαία» 
που φέρει. 
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Επισημαίνεται ότι η παράδοση διαρκών αγαθών και εξοπλισμού, που παραμένουν στο 
πλοίο ή αεροσκάφος θα πρέπει να δηλώνονται κανονικά για σκοπούς INTRASTAT 
χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο κωδικό εμπορεύματος (π.χ. σεντόνια κρεβατιών, 
μουσικά όργανα για την ορχήστρα του πλοίου, τηλεοράσεις για τις καμπίνες) και χώρας 
εμπορικού εταίρου. 
 
Επίσης αγαθά που πωλούνται σε καταναλωτές και δεν προορίζονται για κατανάλωση στο 
πλοίο δεν δηλώνονται για σκοπούς INTRASTAT (π.χ. αρώματα, ρολόγια κ.λπ.) 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ, ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
 
 

Α.  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
 
i. Επεξηγηματικές πληροφορίες 
 
«Προϊόντα της θάλασσας»: αλιευτικά προϊόντα, τα ορυκτά, τα 
απορρίμματα προς περισυλλογή και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που 
δεν έχουν ακόμη εκφορτωθεί από πλοία.  
 
Τα πλοία θεωρούνται ότι ανήκουν στο κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένο το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που ασκεί την 
οικονομική κυριότητα του πλοίου. 

 
ii. Ειδικές ρυθμίσεις 
 
Οι δηλώσεις INTRASTAT πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τα 
προϊόντα της θάλασσας που αναφέρονται πιο κάτω: 
 
Αφίξεις λογίζονται τα προϊόντα της θάλασσας που εκφορτώνονται σε 
λιμάνι της Κύπρου ή που προέρχονται από πλοίο που είναι 
εγγεγραμμένο σε άλλο κράτος-μέλος και αγοράζονται από πλοίο που 
είναι εγγεγραμμένο στην Κύπρο. 
 
Αποστολές λογίζονται τα προϊόντα της θάλασσας που εκφορτώνονται 
σε λιμάνι άλλου κράτους-μέλους και προέρχονται από πλοίο που είναι 
εγγεγραμμένο στην Κύπρο, ή όταν πλοίο που είναι εγγεγραμμένο σε 
άλλο κράτος-μέλος αγοράσει τέτοια προϊόντα από πλοίο που είναι 
εγγεγραμμένο στην Κύπρο. 
 
Το κράτος-μέλος εταίρος είναι, για την άφιξη, το κράτος-μέλος στο 
οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που 
ασκεί την οικονομική κυριότητα του πλοίου που πραγματοποιεί την 
αλίευση και, για την αποστολή, το κράτος-μέλος στο οποίο φθάνουν τα 
προϊόντα της θάλασσας ή στο οποίο είναι εγκατεστημένο το 
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που ασκεί την οικονομική κυριότητα 
του πλοίου που λαμβάνει τα προϊόντα της θάλασσας. 
 

  
Β.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

 
Οι στατιστικές που αφορούν τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών-
μελών καλύπτουν τις αποστολές και τις αφίξεις ηλεκτρικής  ενέργειας 
και φυσικού αερίου. 
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Γ. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
 

Τμηματικές αποστολές είναι οι παραδόσεις των μερών ενός πλήρους 
εμπορεύματος σε αποσυναρμολογημένη ή συναρμολογημένη 
κατάσταση, που αποστέλλονται κατά περισσότερες από μία περιόδους 
αναφοράς για λόγους εμπορικούς ή μεταφοράς (π.χ. άφιξη 
αποσυναρμολογημένων κομματιών που προορίζονται για την 
κατασκευή μονάδας επεξεργασίας φυσικού αερίου). 
 
Στοιχεία για τις τμηματικές αποστολές σε σχέση είτε με αφίξεις είτε με 
αποστολές θα πρέπει να δηλώνονται μόνο μία φορά (συνολικά 
στοιχεία, ένας κωδικός εμπορεύματος που αντιστοιχεί στα 
συναρμολογημένα εμπορεύματα) στη δήλωση INTRASTAT, κατά το 
μήνα της άφιξης ή της αποστολής της τελευταίας παρτίδας υπό τις πιο 
κάτω προϋποθέσεις: 
 
- όλα τα συνιστούντα μέρη να σχηματίζουν μια ενιαία οντότητα, 
-  η αποστολή εμπορευμάτων γίνεται μεταξύ ενός αποστολέα και ενός 
παραλήπτη, 
- η καθυστέρηση μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας παρτίδας να 
είναι λογική, 
- όλα τα συνιστούντα μέρη θα πρέπει όταν αυτά συναρμολογηθούν 
να σχηματίζουν ένα ολοκληρωμένο και ταξινομημένο εμπόρευμα. 
 
Συνεπώς οι πιο κάτω συναλλαγές δεν θεωρούνται τμηματικές 
αποστολές: 
 
- μετακίνηση αποθεμάτων, 
- συνιστούντα μέρη που προωθούνται για σκοπούς άλλης χρήσης, 
- η προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων. 
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ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ EE 
 
ΧΩΡΑ ΚΩΔ. ΧΩΡΑ ΚΩΔ. 
Αγία Έδρα VA Βρετανικό έδαφος του Ινδικού 

Ωκεανού IO 

Αγία Ελένη, Ασενσιόν και 
Τριστάν ντα Κούνα SH Γαλλία FR 

Αγία Λουκία LC Γαλλικές περιοχές του νοτίου 
ημισφαιρίου TF 

Άγιος Βαρθολομαίος BL Γαλλική Πολυνησία PF 
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες VC Γερμανία DE 
Άγιος Μαρίνος SM Γεωργία GE 
Άγιος Μαρτίνος (ολλανδικό 
τμήμα) SX Γιβραλτάρ GI 

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις KN Γκάμπια GM 
Αζερμπαϊτζάν AZ Γκαμπόν GA 
Αίγυπτος EG Γκάνα GH 
Αιθιοπία ET Γκουάμ GU 
Αϊτή HT Γουατεμάλα GT 
Ακτή Ελεφαντοστού CI Γουιάνα GY 
Αλβανία AL Γουινέα GN 
Αλγερία DZ Γουινέα Μπισάου GW 
Αμερικανική Σαμόα AS Γρενάδα GD 
Ανατολικό Τιμόρ TL Γροιλανδία GL 
Ανγκόλα AO Δανία DK 
Ανγκουίλα AI Δημοκρατία της Κορέας KR 
Ανδόρα AD Δημοκρατία της Μολδαβίας MD 
Ανταρκτική AQ Δομινικανή Δημοκρατία DO 
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα AG Δυτική Σαχάρα EH 
Απομακρυσμένες Νησίδες των 
Ηνωμένων Πολιτειών UM Εκουαδόρ EC 

Αραβική Δημοκρατία της Συρίας SY Ελ Σαλβαδόρ SV 
Αργεντινή AR Ελβετία CH 
Αρμενία AM Ελλάδα GR 
Αρούμπα AW Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα AE 
Αυστραλία AU Ερυθραία ER 
Αυστρία AT Εσθονία EE 
Αφγανιστάν AF Εσουατίνι SZ 
Βανουάτου VU Ζάμπια ZM 
Βέλγιο BE Ζιμπάμπουε ZW 
Βερμούδες BM Ηνωμένες Πολιτείες US 

Βιετνάμ VN Ηνωμένη Δημοκρατία της 
Τανζανίας TZ 

Βολιβαριανή Δημοκρατία της 
Βενεζουέλας VE Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια 

Ιρλανδία) XI 

Βόρεια Μακεδονία MK Ηνωμένο Βασίλειο (πλην της 
Βόρειας Ιρλανδίας) XU 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη BA Θέουτα XC 
Βουλγαρία BG Ιαπωνία JP 
Βραζιλία BR Ινδία IN 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι VG Ινδονησία ID 
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ΧΩΡΑ ΚΩΔ. ΧΩΡΑ ΚΩΔ. 
Ιορδανία JO Μάλτα MT 
Ιράκ IQ Μαρόκο MA 
Ιρλανδία IE Μαυρίκιος MU 
Ισημερινή Γουινέα GQ Μαυριτανία MR 
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν IR Μαυροβούνιο ME 
Ισλανδία IS Μελίγια XL 
Ισπανία ES Μεξικό MX 
Ισραήλ IL Μιανμάρ MM 
Ιταλία IT Μογγολία MN 
Καζαχστάν KZ Μοζαμβίκη MZ 
Καμερούν CM Μοντσεράτ MS 
Καμπότζη KH Μπανγκλαντές BD 
Καναδάς CA Μπαρμπάντος BB 
Κατάρ QA Μπαχάμες BS 
Κατεχόμενα Παλαιστινιακά 
Εδάφη PS Μπαχρέιν BH 

Κάτω Χώρες NL Μπελίζε BZ 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία CF Μπενίν BJ 

Κένυα KE Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και 
Σάμπα BQ 

Κίνα CN Μποτσουάνα BW 
Κιργιζία KG Μπουρκίνα Φάσο BF 
Κιριμπάτι KI Μπουρούντι BI 
Κολομβία CO Μπουτάν BT 
Κομόρες KM Ναμίμπια NA 
Κονγκό CG Ναουρού NR 
Κοσσυφοπέδιο XK Νέα Ζηλανδία NZ 
Κόστα Ρίκα CR Νέα Καληδονία NC 
Κούβα CU Νεπάλ NP 
Κουβέιτ KW Νήσοι Βόρειες Μαριάνες MP 
Κουρασάο CW Νήσοι Κάιμαν KY 
Κροατία HR Νήσοι Κόκος (ή Νήσοι Κίλινγκ) CC 
Κύπρος CY Νήσοι Κουκ CK 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας KP Νήσοι Μάρσαλ MH 

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό CD Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες 
Σάντουιτς GS 

Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος LA Νήσοι Πίτκερν PN 
Λεσόθο LS Νήσοι Σολομώντος SB 
Λετονία LV Νήσοι Τερκ και Κάικος TC 
Λευκορωσία BY Νήσοι Φόκλαντ FK 
Λίβανος LB Νήσοι Χερντ και Μακντόναλντ HM 
Λιβερία LR Νήσος Μπουβέ BV 
Λιβύη LY Νήσος Νόρφολκ NF 
Λιθουανία LT Νήσος των Χριστουγέννων CX 
Λιχτενστάιν LI Νίγηρας NE 
Λουξεμβούργο LU Νιγηρία NG 
Μαδαγασκάρη MG Νικαράγουα NI 
Μακάο MO Νιούε NU 
Μαλαισία MY Νορβηγία NO 
Μαλάουι MW Νότια Αφρική ZA 
Μαλδίβες MV Νότιο Σουδάν SS 
Μάλι ML Ντομίνικα DM 
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ΧΩΡΑ ΚΩΔ. ΧΩΡΑ ΚΩΔ. 
Ομάν OM Σλοβακία SK 
Ομοσπονδία κρατών της 
Μικρονησίας FM Σλοβενία SI 

Ονδούρα HN Σομαλία SO 
Ουάλις και Φουτούνα WF Σουδάν SD 
Ουγγαρία HU Σουηδία SE 
Ουγκάντα UG Σουλτανάτο του Μπρουνέι BN 
Ουζμπεκιστάν UZ Σουρινάμ SR 
Ουκρανία UA Σρι Λάνκα LK 
Ουρουγουάη UY Ταϊβάν TW 
Πακιστάν PK Ταϊλάνδη TH 
Παλάου PW Τατζικιστάν TJ 
Παναμάς PA Τζαμάικα JM 
Παπουασία-Νέα Γουινέα PG Τζιμπουτί DJ 
Παραγουάη PY Τόγκο TG 
Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων 
Πολιτειών VI Τοκελάου TK 

Περού PE Τόνγκα TO 
Πολυεθνοτικό Κράτος της 
Βολιβίας BO Τουβαλού TV 

Πολωνία PL Τουρκία TR 
Πορτογαλία PT Τουρκμενιστάν TM 
Πράσινο Ακρωτήριο CV Τρινιδάδ και Τομπάγκο TT 
Ρουάντα RW Τσαντ TD 
Ρουμανία RO Τσεχική Δημοκρατία CZ 
Ρωσική Ομοσπονδία RU Τυνησία TN 
Σαμόα WS Υεμένη YE 
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ST Φερόες Νήσοι FO 
Σαουδική Αραβία SA Φιλιππίνες PH 
Σεν Πιερ και Μικελόν PM Φινλανδία FI 
Σενεγάλη SN Φίτζι FJ 
Σερβία XS Χιλή CL 
Σεϋχέλλες SC Χονγκ Κονγκ HK 
Σιέρα Λεόνε SL Ανοικτή θάλασσα QP 

Σινγκαπούρη SG 
Εφοδιασμός σκαφών στο 
πλαίσιο των συναλλαγών εντός 
ΕΕ 

QR 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Ερ.1    Τι είναι το INTRASTAT; 
 
Απ. Το INTRASTAT είναι το μόνιμο σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων 

για την κατάρτιση των στατιστικών των ενδοκοινοτικών συναλλαγών 
αγαθών, το οποίο εφαρμόστηκε στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 1993. 

 
Ερ.2.   Τι είδους πληροφορίες χρειάζονται; 
 
Απ. Χρειάζονται πληροφορίες για όλες σχεδόν τις συναλλαγές (εκτός των 

εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.11.) είτε εμπορικές είτε 
άλλες, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση κοινοτικών αγαθών 
(συμπεριλαμβανομένων αγαθών που υπόκεινται στους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης) από ένα υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ενός κράτους-
μέλους σε ένα υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή εμπορευόμενο άλλου 
κράτους-μέλους.  Για περισσότερες πληροφορίες βλ. παράγραφο 2.9. 

 
Ερ.3.    Ποιες είναι οι εξαιρέσεις; 
 
Απ. Για τις εξαιρέσεις βλέπε παράγραφο 2.11.  Για παράδειγμα εξαιρέσεων 

βλέπε παράγραφο 3.7.  
 
Ερ.4.   Οι υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα INTRASTAT; 
 
Απ. Όχι, εκτός από τα μεταφορικά και τα ασφάλιστρα που συμπεριλαμβάνονται 

στην αξία του τιμολογίου ή του συμβολαίου. 
 

        Ερ.5.   Τι πληροφορίες πρέπει να καταχωρούνται στη δήλωση  INTRASTAT; 
 
Απ. Οι πληροφορίες που πρέπει να καταχωρούνται στη δήλωση INTRASTAT 

βρίσκονται στο κεφάλαιο 3. 
 
Ερ.6. Στη δήλωση INTRASTAT ποιας περιόδου πρέπει να καταχωρείται 

μια συναλλαγή; 
 
Απ.  Η υπό αναφορά περίοδος καθορίζεται στη παράγραφο 2.14.  
 
Ερ.7. Πώς συλλέγονται τα στοιχεία που αφορούν το σύστημα  INTRASTAT; 
 
Απ. Τα στοιχεία που αφορούν το σύστημα INTRASTAT συλλέγονται μέσω των 

δηλώσεων INTRASTAT που υποβάλλουν οι εμπορευόμενοι καθώς και 
από τα τετράγωνα της φορολογικής δήλωσης (έντυπο ΦΠΑ 4) που 
αφορούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις. 

 
Ερ.8.    Ποιος είναι υπόχρεος να υποβάλλει τη δήλωση INTRASTAT; 
 
Απ. Για την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης INTRASTAT βλέπε      

παράγραφο 2.6.  
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Ερ.9.   Πόσο συχνά υποβάλλεται η δήλωση INTRASTAT; 
 
Απ. Η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 

TAXISnet για κάθε μήνα και όχι αργότερα από τη δέκατη μέρα που 
ακολουθεί το τέλος του μήνα αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες 
για το σύστημα TAXISnet, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
http://taxisnet.mof.gov.cy   

 
Ερ.10. Ποια είναι η αξία που πρέπει να παρουσιάζεται στη δήλωση 

INTRASTAT για κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία αποστέλλονται σε 
άλλα κράτη-μέλη για επεξεργασία; 

 
Απ.      Όταν κοινοτικά εμπορεύματα αποστέλλονται σε άλλο κράτος-μέλος για 

επεξεργασία, η αξία που πρέπει να καταχωρηθεί στη δήλωση 
INTRASTAT αποστολών είναι η αξία των εμπορευμάτων κατά την ώρα 
της αποστολής.  Όταν επιστρέφουν πίσω στη Κύπρο μετά από 
επεξεργασία, η αξία που πρέπει να καταχωρηθεί στη δήλωση 
INTRASTAT αφίξεων είναι η αξία μετά την επεξεργασία, δηλαδή  η αρχική 
αξία συν τη χρέωση της επεξεργασίας. 

 
Ερ.11. Ποια αξία πρέπει να καταχωρηθεί στη δήλωση INTRASTAT για 

εμπορεύματα που αποστέλλονται σε άλλα κράτη-μέλη για 
επιδιόρθωση και επιστροφή; 

 
Απ.  Όταν εμπορεύματα αποστέλλονται σε άλλο κράτος-μέλος για επιδιόρθωση 

πρέπει να καταχωρείται στη δήλωση INTRASTAT αποστολών η αξία των 
εμπορευμάτων πριν την επιδιόρθωση τους, δηλαδή η αξία τους στην 
ελεύθερη αγορά. Όταν επιδιορθωθούν και επιστραφούν, πρέπει να 
καταχωρείται στη δήλωση INTRASTAT αφίξεων η αξία των 
εμπορευμάτων στην ελεύθερη αγορά, μετά την επιδιόρθωση. 

 
Ερ.12. Πως καταχωρούνται στη δήλωση INTRASTAT τα εμπορεύματα που 

επιστρέφονται λόγω του ότι είναι ελαττωματικά ή δεν συνάδουν με 
το συμβόλαιο τους; 

 
Απ.  Όταν Κύπριος εμπορευόμενος επιστρέφει εμπορεύματα, αυτά 

περιλαμβάνονται στη δήλωση INTRASTAT αποστολών. Αντίστοιχα, όταν 
επιστρέφονται εμπορεύματα σε Κύπριο εμπορευόμενο αυτά 
περιλαμβάνονται στη δήλωση INTRASTAT αφίξεων. Και στις δύο 
περιπτώσεις, η αξία και το βάρος των εμπορευμάτων είναι τα ίδια όπως 
στην αρχική συναλλαγή.  

 
Ερ.13. Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, όσον αφορά τα εμπορεύματα 

που αναφέρονται στην ερ.12 πιο πάνω, σε περίπτωση που 
αντικατασταθούν με άλλα λόγω εγγύησης; 

 
Απ.        Όχι. 
 
 

http://taxisnet.mof.gov.cy/
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Ερ.14. Ποια αξία πρέπει να δηλωθεί σε περίπτωση μείωσης της τιμής λόγω 
αγοράς μεγάλης ποσότητας, πληρωμής με μετρητά ή άμεσης 
πληρωμής; 

 
Απ.  Εκπτώσεις τοις μετρητοίς ή εμπορικές εκπτώσεις πρέπει να αφαιρούνται 

από την αξία. Μεταγενέστερες διευθετήσεις, όπως η έκπτωση λόγω 
έγκαιρης εξόφλησης ενός τιμολογίου, δεν διαφοροποιούν την δηλωθείσα 
αξία. Όμως, στις περιπτώσεις που ο αποστολέας και ο παραλήπτης 
ανήκουν στον ίδιο οργανισμό, η αξία που θα πρέπει να αναγράφεται στη 
δήλωση INTRASTAT είναι η αξία των εμπορευμάτων στην ελεύθερη 
αγορά. 

 
Ερ.15.   Πώς ορίζεται η αξία; 
 
Απ.  Υπάρχουν δύο βασικοί ορισμοί για την αξία στη δήλωση INTRASTAT, το 

τιμολογημένο ποσό και η στατιστική αξία. Οι αξίες αυτές εξηγούνται στην 
παράγραφο 3.3.1, στήλες 9 και 11 αντίστοιχα. 

 
Ερ.16. Πώς μπορεί ένας εμπορευόμενος να κατατάξει εμπορεύματα στον 

οκταψήφιο κωδικό της Συνδυασμένης Ονοματολογίας; 
 
Απ.  Η ταξινόμηση εμπορευμάτων στον οκταψήφιο κωδικό της Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας  κάθε  προϊόντος είναι η ίδια σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. 
Συμβουλεύονται οι αγοραστές όπως ζητούν από τους προμηθευτές τους 
να αναγράφουν τον ορθό οκταψήφιο κωδικό των εμπορευμάτων σε όλα τα 
τιμολόγια, εφόσον, εξάλλου, οι προμηθευτές οφείλουν να αναγράφουν τις 
πληροφορίες αυτές στη δήλωση INTRASTAT που υποβάλλουν στην 
αρμόδια αρχή της χώρας τους. 

 
 Ερ.17. Ποιος είναι ο ορισμός της χώρας καταγωγής για τη δήλωση 

INTRASTAT; 
 
 Απ.       Η χώρα καταγωγής ορίζεται στην παράγραφο 3.3.1, στήλη 5. 
 
 Ερ.18. Πώς μπορεί ένας εμπορευόμενος να γνωρίζει την χώρα καταγωγής 

των εμπορευμάτων; 
 
 Απ.  Οι εμπορευόμενοι συμβουλεύονται όπως ζητούν από τους προμηθευτές 

τους να αναγράφουν την πληροφορία αυτή σε όλα τα τιμολόγια που 
εκδίδουν. 

 
 Ερ.19. Σε ποιο νόμισμα μπορεί ο εμπορευόμενος να συμπληρώνει τη 

δήλωση INTRASTAT; 
 
 Απ.      Για τις δηλώσεις που αφορούν περιόδους πριν από την 1/1/2008 (έτη 2004 

– 2007) οι δηλώσεις INTRASTAT πρέπει να συμπληρώνονται 
απαραίτητα σε κυπριακές λίρες, έστω και αν οι εν λόγω δηλώσεις 
υποβάλλονται σε ημερομηνία μετά την 1/1/2008. Για τις δηλώσεις που 
αφορούν περιόδους μετά την 1/1/2008 οι δηλώσεις INTRASTAT πρέπει 
να υποβάλλονται σε ευρώ. 

 



INTRASTAT                                                                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 42 

Ερ.20. Τα εμπορικά δείγματα βρίσκονται στον κατάλογο των εξαιρέσεων. 
Υπάρχει ορισμός για τα εμπορικά δείγματα; Υπάρχει κάποιος 
περιορισμός για την τιμή των δειγμάτων; 

 
Απ.  Τα εμπορικά δείγματα εξαιρούνται εφόσον αυτά δεν αποτελούν 

αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής. Σε περίπτωση όμως που το δείγμα 
αποστέλλεται έναντι χρηματοοικονομικής ή άλλης αντιπαροχής και η 
κυριότητα μεταβιβάζεται η συναλλαγή καταχωρείται στη δήλωση 
INTRASTAT. 

 
 
Ερ.21. Πώς μετατρέπεται το τιμολογημένο ποσό σε κυπριακές λίρες σε 

περίπτωση που θα χρειαστεί να συμπληρώσω δήλωση INTRASTAT 
που αφορά περίοδο πριν την 1/1/2008; 

 
Απ.   Για την μετατροπή του τιμολογημένου ποσού σε κυπριακές λίρες 

χρησιμοποιείται: 
 

• Η συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της 
φορολογητέας βάσης για φορολογικούς σκοπούς, εφόσον καθορίζεται 
φορολογητέα βάση, 

• Εάν δεν καθορίζεται φορολογητέα βάση, η επίσημη συναλλαγματική 
ισοτιμία  κατά την υποβολή της δήλωσης ή η συναλλαγματική ισοτιμία 
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τελωνειακής αξίας, σε 
περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν έχουν θεσπίσει ειδικές διατάξεις. 

•  
 
Ερ.22.   Ποιο κωδικό χώρας προορισμού χρησιμοποιώ όταν κάνω 

παράδοση αγαθών σε πλοία και αεροσκάφη στο πλαίσιο των 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών; 

 
Απ.  Όταν ένας εμπορευόμενος πραγματοποιεί παράδοση αγαθών σε πλοία 

και αεροσκάφη στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών πρέπει να 
χρησιμοποιεί τον κωδικό QR (βλ. Παράρτημα 5). 

 
 
Ερ.23. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του «ορίου απαλλαγής» και του «ορίου 

απλούστευσης»; 
 
Απ. Οι εμπορευόμενοι των οποίων η αξία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών 

τους βρίσκεται μεταξύ του «ορίου απαλλαγής» και «ορίου απλούστευσης» 
(δηλ. μεταξύ των €180.000 και €2.700.000 για τις αφίξεις και μεταξύ των 
€55.000 και €5.800.00 για τις αποστολές για το 2020) μπορούν να 
παρέχουν απλουστευμένες πληροφορίες που απαιτούνται στο σύστημα 
INTRASTAT.  Η συμπλήρωση των τετραγώνων 6, 10 και 11 
(εικαζόμενος τρόπος μεταφοράς, όροι παράδοσης, στατιστική αξία 
αντίστοιχα) της δήλωσης INTRASTAT δεν είναι υποχρεωτική. 

 
 
Ερ.24. Τι   γίνεται   σε   περίπτωση   που  εκδίδονται  πιστωτικές  σημειώσεις 

(credit notes); 
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Απ. Εάν εκδίδεται πιστωτική σημείωση για εμπορεύματα που επιστρέφονται, για 

αντικατάσταση παράδοσης αγαθών, ως επιβράβευση, διόρθωση λάθους σε 
τιμολόγιο ή έκπτωση και ο μήνας της πιστωτικής σημείωσης είναι ο ίδιος με 
την περίοδο αναφοράς της άφιξης ή αποστολής των εμπορευμάτων τότε θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη δήλωση INTRASTAT. Σε περίπτωση που 
η πιστωτική σημείωση παραχωρείται σε μεταγενέστερο στάδιο από την 
περίοδο αναφοράς της σχετικής άφιξης ή αποστολής δεν πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη. 
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ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ 
 
Βασική Αρχή 
 
Ο όρος «τριγωνική συναλλαγή» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις 
συναλλαγές  όπου τρεις ή περισσότεροι εμπορικοί εταίροι σε δύο ή τρία κράτη-
μέλη είναι ενεργά συμβαλλόμενα μέρη στη συναλλαγή.  
 
Οι χώρες που έχουν επιλεγεί στα πιο κάτω παραδείγματα για να δώσουν την 
εικόνα της τριγωνικής συναλλαγής είναι τυχαίες. Για τα σχεδιαγράμματα 
χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω γράμματα και σύμβολα: 
 
 
CY = Κύπρος 
GR = Ελλάδα 
IT = Ιταλία 
Κ1 = εμπορευόμενος της Κύπρου 
Κ2 = εμπορευόμενος της Κύπρου 
Ε1 = εμπορευόμενος της Ελλάδας 
Τ1 = εμπορευόμενος της Ιταλίας  
 

 
                     = τιμολόγιο 
 
                     = εμπορεύματα 
 
                     = υποβολή δήλωσης INTRASTAT 

 
 
1.1.  Απλή τριγωνική συναλλαγή 
 
Ένας εμπορευόμενος από την Ελλάδα (Ε1) αγοράζει εμπορεύματα από τον Κ1 της 
Κύπρου και τα πωλεί στον Τ1 της Ιταλίας. Ο Κ1 εκδίδει τιμολόγιο στον Ε1 και ο Ε1 
εκδίδει τιμολόγιο στον Τ1. Τα εμπορεύματα αποστέλλονται κατευθείαν από την 
Κύπρο στην Ιταλία. 

 
Ερώτηση: Ποιος υποβάλλει δήλωση INTRASTAT; 
 
Απάντηση: K1: υποβάλλει δήλωση INTRASTAT για αποστολές στην ΙΤ 
                      Ε1: δεν υποβάλλει δήλωση INTRASTAT  
   Τ1: υποβάλλει δήλωση INTRASTAT  για αφίξεις από την CY 
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1.2.   Τριγωνική Συναλλαγή μεταξύ δύο κρατών-μελών  
 
 
1.2.1. Εμπορεύματα που αποστέλλονται από την Κύπρο στην Ελλάδα 

 Ο Κ1 εκδίδει τιμολόγιο σε άλλο Κύπριο εμπορευόμενο (Κ2) και ο Κ2 εκδίδει 
 τιμολόγιο στον Ε1. Τα εμπορεύματα αποστέλλονται από τον Κ1 στον Ε1. 
 
 
 Ερώτηση: Ποιος υποβάλλει δήλωση INTRASTAT; 

 
Απάντηση:     Κ2:  υποβάλλει δήλωση INTRASTAT για αποστολές στην GR 

  Ε1 :  υποβάλλει δήλωση INTRASTAT για αφίξεις από την CY 
              Κ1:   δεν υποβάλλει δήλωση INTRASTAT 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΙΤ 

T1 
 

E1 
 

CY 

K1 
 

GR 
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1.2.2.  Εμπορεύματα που αποστέλλονται από την Ελλάδα στην Κύπρο  
 
Ο Ε1 εκδίδει τιμολόγιο στον Κ2 όμως τα εμπορεύματα αποστέλλονται από τον Ε1 
σε άλλο Κύπριο εμπορευόμενο, τον Κ1. Ο Κ2 εκδίδει τιμολόγιο στον Κ1. 
 
Ερώτηση: Ποιος υποβάλλει δήλωση INTRASTAT; 
 
Απάντηση: Ε1: υποβάλλει δήλωση INTRASTAT για αποστολές στην CY 
 Κ2: υποβάλλει δήλωση INTRASTAT για αφίξεις από την GR 
 Κ1: δεν υποβάλλει δήλωση INTRASTAT 
 
 
 

                                                                                                                                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ1 

CY E1 
 

K2 
 

GR 

Κ2 

GR 

K1 
 

CY 

Ε1 
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1.3. Τριγωνική Συναλλαγή μεταξύ τεσσάρων εμπορικών εταίρων και  
  τριών   Κρατών-μελών 
 
Ο Ε1 εκδίδει τιμολόγιο στον Τ1, ο οποίος με την σειρά του εκδίδει τιμολόγιο 
στον Κ1. Ο Κ1 εκδίδει τιμολόγιο  σε άλλο Κύπριο εμπορευόμενο, τον Κ2. Τα 
αγαθά αποστέλλονται από τον Ε1 στον Κ2. 
  
Ερώτηση: Ποιος υποβάλλει δήλωση INTRASTAT; 
 
Απάντηση: Κ1: υποβάλλει δήλωση INTRASTAT για αφίξεις από την GR 
 Ε1: υποβάλλει δήλωση INTRASTAT  για αποστολές στην CY 
 Κ2: δεν υποβάλλει δήλωση INTRASTAT 
  
  

 
 

                                         
 
 
                                                   
                        

 
GR   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IT 

T1 
 

 Κ2 

CY 

Κ1 

Ε1 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
 
Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία, κυρίως σε 
ηλεκτρονική μορφή, με τα οποία προσφέρει άμεση και δωρεάν πρόσβαση 
στους χρήστες των στοιχείων. Η Στατιστική Υπηρεσία διαθέτει την δική της 
επίσημη ιστοσελίδα στην ακόλουθη διεύθυνση  http://www.mof.gov.cy/cystat 
μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν τα στατιστικά στοιχεία 
για το εξωτερικό εμπόριο αγαθών της Κύπρου.  
    
Οι πληροφορίες διατίθενται κάτω από τα Στατιστικά Υποθέματα. Σε κάθε 
υπόθεμα υπάρχουν 4 υποενότητες ως ακολούθως: 
 
Α. Ανακοινώσεις  
Β. Κυριότερα Στοιχεία 
Γ. Μεθοδολογία  
Δ. Εκδόσεις 
 
 
 

 

http://www.mof.gov.cy/cystat
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