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ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022 
 

 

Από το μήνα αναφοράς Ιανουάριο 2022 οι δηλώσεις Intrastat αποστολών 

μετονομάζονται σε δηλώσεις Intrastat Ενδοενωσιακών Εξαγωγών και οι δηλώσεις 
Intrastat αφίξεων μετονομάζονται σε δηλώσεις Intrastat Ενδοενωσιακών Εισαγωγών. 
Επιπρόσθετα από το μήνα αναφοράς Ιανουάριο 2022 θα επέλθουν οι αλλαγές που 

φαίνονται πιο κάτω: 
 

Δήλωση Intrastat Ενδοενωσιακών Εξαγωγών 
• Απαιτείται η συμπλήρωση νέου πεδίου, Xώρα / Πρόθεμα και Αριθμός 

Εγγραφής ΦΠΑ του εισαγωγέα στο κράτος μέλος εισαγωγής. 

• Ενεργοποιείται η καταγραφή του κωδικού στο πεδίο «Κωδικός Χώρας Καταγωγής» 
όπως ισχύει στις δηλώσεις Intrastat Ενδοενωσιακών Εισαγωγών. 

• Αφαιρείται το πεδίο «Κωδικός Στατιστικού Καθεστώτος». 
 

Δείγμα της μορφής της νέας δήλωσης Intrastat Ενδοενωσιακών Εξαγωγών μπορείτε να 
βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

https://taxisnet.mof.gov.cy/static/help/files/intrastat_dis_2022.pdf 

 

Δήλωση Intrastat Ενδοενωσιακών Εισαγωγών 

• Η συμπλήρωση του πεδίου «Κωδικός Στατιστικού Καθεστώτος» γίνεται 

προαιρετική. 
 

Νέα κωδικοποίηση για πεδία «Κωδικός Φύσης Συναλλαγής» και «Κωδικός Όρων 

παράδοσης» 
Οι κωδικοί για τα πεδία «Κωδικός Φύσης Συναλλαγής» και «Κωδικός Όρων Παράδοσης» 

στις δηλώσεις Intrastat Ενδοενωσιακών Εισαγωγών και Εξαγωγών διαφοροποιούνται. Στον 

πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη νέα κωδικοποίηση, η οποία θα ισχύει από το 

μήνα αναφοράς Ιανουάριο 2022: 
https://taxisnet.mof.gov.cy/static/help/files/delivery_terms_and_nature_of_transacti

on_2022.pdf 

 

Οι πιο πάνω αλλαγές προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις 

επιχειρήσεις, ο οποίος αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων 
που υποβάλουν στοιχεία για το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών και στη βελτίωση της 
ποιότητας των στατιστικών.  
 
 

 

https://taxisnet.mof.gov.cy/static/help/files/intrastat_dis_2022.pdf
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩ XML ΑΡΧΕΙΩΝ  

• Δήλωση Intrastat Ενδοενωσιακών Εξαγωγών: Τροποποιούνται τα XML αρχεία που 
υποβάλλονται στο σύστημα TAXISnet. Περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό 
κατασκευής XML αρχείων - σημείο 3.6 στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

https://taxisnet.mof.gov.cy/static/help/files/xml_creation_fpa_instructions.pdf 
 

• Δήλωση Intrastat Ενδοενωσιακών Εισαγωγών: Τροποποιείται το cy-intrastat-
declaration.xsd  schema  σύμφωνα με τις νέες τιμές του πεδίου «Κωδικός Φύσης 
Συναλλαγής». Τα υφιστάμενα XML αρχεία που υποβάλλονται στο σύστημα είναι 

συμβατά με το τροποποιημένο schema. 
 

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα XML Schemas (Προδιαγραφές XML 
αρχείων): 
 

https://taxisnet.mof.gov.cy/static/help/files/xsd-fpa-ext.zip 
 

https://taxisnet.mof.gov.cy/static/help/files/xml_creation_fpa_instructions.pdf

