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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
∆ιοικητικά Έγγραφα (Ε∆Ε) 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 Ε∆Ε για τη
διακίνηση αγαθών εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, εξακολούθησε όµως να
ισχύει για τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες. Ο µηχανισµός των Ε∆Ε, 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 Ε∆Ε, 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 κράτηµέλη 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 – Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ» το
οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε από το Επαρχιακό Γραφείο της πόλης σας ή
να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ΦΠΑ: http://www.mof.gov.cy/vat.
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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 ∆εκεµβρίου 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.

•

Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών
(INTRASTAT) Νόµος του 2004 (Ν. 38(Ι)/2004).

µεταξύ κρατών-µελών

•

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.

•

∆ιάταγµα 347/2004 µε βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004.

•

∆ιάταγµα 855/2004 µε βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

∆ιάταγµα 501/2010 µε βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004.

•

∆ιάταγµα 512/2011 µε βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004.

•

∆ιάταγµα 522/2012 µε βάση το άρθρο 6 του Ν.38(Ι)/2004
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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 στην
Υπηρεσία ΦΠΑ 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 2012 διακρίνονται σε
«όρια απαλλαγής» και «όρια απλούστευσης». Για το 2012, το «όριο απαλλαγής»
για τις αποστολές είναι €55.000 και για τις αφίξεις είναι €100.000. Το «όριο
απλούστευσης» για τις αποστολές είναι €5.200.000, ενώ για τις αφίξεις είναι
€1.850.000.
2.5. Το «όριο απαλλαγής» για το 2013 για τις αφίξεις είναι €100.000 και για τις
αποστολές είναι €55.000. Το «όριο απλούστευσης» για τις αφίξεις είναι
€1.850.000, ενώ για τις αποστολές είναι €5.800.000.
2.6. Τα «όρια απαλλαγής» καθορίζουν ποιοι εµπορευόµενοι 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.
Η υποχρέωση αυτή δηµιουργείται αν η αξία των αφίξεων ή/ και αποστολών
του προηγούµενου έτους ξεχωριστά 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 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 την Υπηρεσία ΦΠΑ 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 ΦΠΑ ότι δεν θα προβεί σε
ενδοκοινοτικές συναλλαγές για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του έτους.
4

INTRASTAT______________________________________

_

Παράδειγµα:
∆ύο εµπορευόµενοι, Α και Β, πραγµατοποίησαν κατά το προηγούµενο έτος
(2012) αφίξεις συνολικής αξίας €123.000 και €31.000 αντίστοιχα. Το όριο
απαλλαγής για το τρέχον έτος (2013) καθορίστηκε στα €100.000.
Ο εµπορευόµενος Α έχει υποχρέωση για υποβολή δήλωσης INTRASTAT για
ολόκληρο το 2013, µε βάση την παράγραφο 2.6 πιο πάνω.
Ο εµπορευόµενος Β δεν έχει υποχρέωση για υποβολή δήλωσης από την αρχή
του 2013. Προσθέτει την αξία των µηνιαίων αφίξεων του ως εξής:

Μήνας 2013

Αξία Αφίξεων €

Σωρευτική αξία €

Ιανουάριος

15.000

15.000

Φεβρουάριος

6.000

21.000

Μάρτιος

5.000

26.000

Απρίλιος

12.000

38.000

Μάιος

20.000

58.000

Ιούνιος

45.000

103.000

Η υποχρέωση του εµπορευόµενου Β ξεκινά τον Ιούνιο του 2013, οπότε θα
πρέπει εγκαίρως να ειδοποιήσει την Υπηρεσία ΦΠΑ 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 €45.000.
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 κράτηµέλη,

•

Τον κωδικό εµπορεύµατος,

•

Τη χώρα προορισµού ή προέλευσης,

•

Τη χώρα καταγωγής,

5
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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.
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 στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας είτε
από εµπορεύµατα που παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό
έδαφος της Κοινότητας, χωρίς την προσθήκη εµπορευµάτων που
προέρχονται από τρίτες χώρες ή από περιοχές που δεν
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περιλαµβάνονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας 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, (η συλλογή των στοιχείων γίνεται
µέσω του Ενιαίου ∆ιοικητικού Εγγράφου που υποβάλλεται στο Τµήµα
Τελωνείων),
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
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 :
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ζ)

•

διαφηµιστικό υλικό,

•

εµπορικά δείγµατα.

_

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 εµπορευοµένων που
διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, παρέχοντας τους συµβουλές, οδηγίες και
πληροφορίες για:
α)

τη Νοµοθεσία του INTRASTAT,

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 της Υπηρεσίας ΦΠΑ.

2.12.3. Για τις δηλώσεις που αφορούν τις περιόδους µέχρι τον ∆εκέµβριο 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.
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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
δικτύου TAXISnet. Πληροφορίες για το δίκτυο TAXISnet µπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα http://taxisnet.mof.gov.cy

2.13. Στοιχεία INTRASTAT 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 η λέξη «ΤΙΠΟΤΕ» στο τετράγωνο 8α ή/ και στο 11α. Τα
τετράγωνα 8α και 11α δεν πρέπει να µένουν ποτέ κενά.
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 κράτοςµέλος 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
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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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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT

3.1.

3.2.

Η δήλωση INTRASTAT (βλέπε Παράρτηµα 1) διακρίνεται σε:
•

∆ήλωση INTRASTAT για αφίξεις (INTRASTAT 1.1)

•

∆ήλωση INTRASTAT για αποστολές (INTRASTAT 1.2)

Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT

3.2.1. 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
 Ο αύξων αριθµός κάθε γραµµής είναι προτυπωµένος στην δήλωση
INTRASTAΤ. Η αρίθµηση πρέπει να συνεχίζεται χωρίς διακοπή στα φύλλα
συνέχειας που χρησιµοποιούνται, χωρίς να µένει κενή καµία γραµµή.
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).
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 κράτοςµέλος. Στην περίπτωση που τα εµπορεύµατα, πριν φτάσουν στο κράτοςµέλος 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.
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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 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.
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Γαλλία
Γερµανία
∆ανία
Ελλάδα
Εσθονία
Ηνωµένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Κροατία
Κάτω Χώρες (Ολλανδία)
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεµβούργο
Μάλτα
Ουγγαρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουµανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Τσεχική ∆ηµοκρατία
Φινλανδία

Κωδικός
ΑΤ
ΒΕ
BG
FR
DE
DK
GR
ΕΕ
GB
ΙΕ
ΕS
ΙΤ
HR
NL
LV
LT
LU
MT
HU
PL
PT
RO
SK
SI
SE
CZ
FI
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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:
Κωδικός
1

Περιγραφή
Θαλάσσια µεταφορά

3

Οδική µεταφορά

4

Εναέρια µεταφορά

5

Ταχυδροµικές αποστολές

7

Σταθερές µεταφορικές εγκαταστάσεις
Μεταφορά µέσω εσωτερικών πλωτών οδών
(µεταφορά µε εσωτερική ναυσιπλοΐα)

8
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.
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Αναγράφεται ο διψήφιος κωδικός της φύσης της συναλλαγής σύµφωνα µε τον
πιο κάτω πίνακα:

Θέση
1

Κωδικός

11
12
13
14
19
2
21
22
23
29
30

4
41
42

5
51
52

6

Σηµασία / Περιγραφή
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)
Οριστική αγορά / πώληση (1)(2)
Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου ή δοκιµής, µε
παρακαταθήκη ή µε τη µεσολάβηση τρίτου µε προµήθεια
Αντιπραγµατισµός (εµπόριο µε ανταλλαγή)
Χρηµατοδοτική µίσθωση (3)
Άλλο
Επιστροφή και αντικατάσταση εµπορευµάτων (δωρεάν) µετά
την καταχώρηση της αρχικής συναλλαγής
Επιστροφές εµπορευµάτων
Αντικατάσταση επιστραφέντων εµπορευµάτων
Αντικατάσταση (π.χ. µέσω εγγύησης) µη επιστραφέντων
εµπορευµάτων
Άλλο
Συναλλαγές
µε
µεταβίβαση
κυριότητας
χωρίς
χρηµατοοικονοµική αντιπαροχή ή σε είδος αντιπαροχή (π.χ.
παραδόσεις εµπορευµάτων στα πλαίσια προγραµµάτων
βοήθειας)
Πράξεις µε σκοπό την εκτέλεση εργασίας κατ’ ανάθεση (2)
(δεν µεταβιβάζεται η κυριότητα στον µεταποιητή)
Εµπορεύµατα που αναµένεται να επιστραφούν στο αρχικό
κράτος µέλος αποστολής (4)
Εµπορεύµατα που δεν αναµένεται να επιστραφούν στο αρχικό
κράτος µέλος αποστολής (4)
Πράξεις µετά την εργασία κατ’ ανάθεση (δεν µεταβιβάζεται η
κυριότητα στον µεταποιητή)
Εµπορεύµατα που επιστρέφουν στο αρχικό κράτος µέλος
αποστολής
Εµπορεύµατα που δεν επιστρέφουν στο αρχικό κράτος µέλος
αποστολής
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
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61
62
63
64
65

επιστροφή)
Μίσθωση / ∆ανεισµός / Μίσθωση εκµετάλλευσης
Πράξεις ενόψει επισκευής και συντήρησης (επιδιόρθωση)
επ΄ αµοιβή
Πράξεις µετά από επισκευή και συντήρηση (επιδιόρθωση)
επ΄ αµοιβή
Πράξεις ενόψει επισκευής και συντήρησης (επιδιόρθωση)
χωρίς αµοιβή (δωρεάν)
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
91
92

_

Άλλες συναλλαγές που δεν µπορούν να υπαχθούν σε άλλους
κωδικούς
Ενοικίαση, δανεισµός και µίσθωση εκµετάλλευσης διάρκειας
µεγαλύτερης από 24 µήνες
Άλλα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Εδώ περιλαµβάνεται η πλειονότητα των αποστολών και αφίξεων, δηλαδή οι
συναλλαγές κατά τις οποίες:
1. Γίνεται µεταβίβαση κυριότητας µεταξύ κατοίκου και µη κατοίκου και
2. 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
15
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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 ∆ιαδικασίας
 Αναγράφεται ένας από τους διψήφιους κωδικούς της στατιστικής διαδικασίας
σύµφωνα µε τους πιο κάτω πίνακες:
α) Άφιξη αγαθών
Κωδικοί
10
20
30
40

Περιγραφή
Άφιξη εµπορευµάτων κατευθείαν στην τοπική αγορά (προϊόντα που θα
καταναλωθούν στην Κύπρο αµέσως).
Άφιξη εµπορευµάτων σε αποθήκη κάτω από τελωνειακό έλεγχο
(προϊόντα που θα καταναλωθούν στην Κύπρο µετά από περίοδο σε
αποθήκη κάτω από τελωνειακό έλεγχο).
Άφιξη εµπορευµάτων κατευθείαν στην τοπική αγορά, µε πρόθεση να
αποσταλούν σε χώρα της Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες.
Άφιξη εµπορευµάτων σε αποθήκη κάτω από τελωνειακό έλεγχο, µε
πρόθεση να αποσταλούν σε χώρα της Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες

β) Αποστολή αγαθών
Κωδικοί
10
20
30
40

Περιγραφή
Αποστολή κυπριακών εµπορευµάτων από την τοπική αγορά (κυπριακά
προϊόντα ή ξένα προϊόντα που έχουν υποστεί µεταποίηση ή
επεξεργασία).
Αποστολή κυπριακών εµπορευµάτων από αποθήκη κάτω από
τελωνειακό έλεγχο (κυπριακά προϊόντα ή ξένα προϊόντα που έχουν
υποστεί µεταποίηση ή επεξεργασία).
Αποστολή ξένων εµπορευµάτων από την τοπική αγορά (µη κυπριακής
προέλευσης).
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.
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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
∆εκέµβριο 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
EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DAF
DES
DEQ
DDU
DDP
XXX

Σηµασία/ Περιγραφή

Τόπος προς προσδιορισµό

Στο εργοστάσιο

Τόπος του εργοστασίου

Ελεύθερο στον µεταφορέα
Ελεύθερο παραπλεύρως
του πλοίου
Ελεύθερο επί του πλοίου

Σε συµφωνηµένο σηµείο

Κόστος και ναύλο
Κόστος, ασφάλιστρα και
ναύλο
Μεταφορικά πληρωµένα
έως
Μεταφορικά πληρωµένα,
περιλαµβανοµένων των
ασφαλίστρων έως
Παραδοτέο στα σύνορα

Συµφωνηµένος λιµένας προορισµού

Παραδοτέο εκ του πλοίου
(«ex-ship»)
Παραδοτέο εκ της
αποβάθρας
Παραδοτέο µη
εκτελωνισµένο
Παραδοτέο εκτελωνισµένο
Άλλοι όροι παράδοσης
εκτός από τους
προαναφερθέντες

Συµφωνηµένος λιµένας φόρτωσης
Συµφωνηµένος λιµένας φόρτωσης

Συµφωνηµένος λιµένας προορισµού
Συµφωνηµένο σηµείο προορισµού
Συµφωνηµένο σηµείο προορισµού

Συµφωνηµένο σηµείο παράδοσης στα
σύνορα
Συµφωνηµένος λιµένας προορισµού
Εκτελωνισµένο σε συµφωνηµένο λιµένα
Συµφωνηµένος τόπος προορισµού στη
χώρα άφιξης
Συµφωνηµένος τόπος παράδοσης στη
χώρα άφιξης
Ακριβής ένδειξη των όρων που
υπάρχουν στη σύµβαση
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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
∆εκέµβριο 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, αλλά περιλαµβάνει µόνο τις παρεπόµενες δαπάνες (π.χ.
µεταφορικά και ασφάλιστρα) οι οποίες αφορούν το τµήµα της διαδροµής το
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
∆εκέµβριο 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 «-»).
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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», που φαίνεται
στο Μέρος 1 της ΣΟ, της οποίας αντίγραφό είναι αναρτηµένο στην
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ΦΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.mof.gov.cy/vat.

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.
Τετράγωνο 14: Υπεύθυνη ∆ήλωση
 Η δήλωση INTRASTAT, η οποία είναι νοµικό έγγραφο, πρέπει να
υπογράφεται από τον εµπορευόµενο ή τον αντιπρόσωπο του. Στις
περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης Intrastat, ο κωδικός
αριθµός, 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.
3.4. ∆ιορθώσεις 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.
3.4.2 Για τις δηλώσεις που αφορούν τις περιόδους µέχρι τον ∆εκέµβριο 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 ΦΠΑ δήλωση INTRASTAT που περιέχει ουσιώδη παράλειψη ή/ και
ανακρίβεια και δεν πληροφορήσει τον Έφορο ΦΠΑ σχετικά εντός δύο µηνών από
το τέλος της περιόδου αναφοράς υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση πενήντα
ένα (€51).
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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 ΦΠΑ δήλωση INTRASTAT που
περιέχει ουσιώδη παράλειψη ή/ και ανακρίβεια και δεν πληροφορήσει τον Έφορο
ΦΠΑ 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 υποβολής
δήλωσης. Για παράδειγµα, Κύπριος εµπορευόµενος ο οποίος υποβάλλει
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).
∆ιευκρινίζεται 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
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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

∆ιαµετακοµιστικό εµπόριο (Goods in transit)

3.6.1. ∆ιαµετακοµιστικό 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 κράτοςµέλος 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) 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, τυχόν επιπρόσθετη
νοµική/οικονοµική πράξη (π.χ. µεταβίβαση κυριότητας) δεν θα επηρεάσει
τη µεταφορά των εµπορευµάτων και το εν λόγω εµπόριο δεν πρέπει να
δηλωθεί για σκοπούς Intrastat

-

η δήλωση των εµπορευµάτων είναι υποχρεωτική για σκοπούς Intrastat για
όλες τις άλλες στάσεις (π.χ. µεταβίβαση της κυριότητας και αποθήκευση
των εµπορευµάτων στα υποστατικά του εµπορευόµενου ή επεξεργασία
εµπορευµάτων κλπ).

3.6.2. ∆ιαµετακοµιστικό εµπόριο στο οποίο εµπλέκεται τρίτη χώρα
-

Εισαγωγή εµπορευµάτων στην Κύπρο από τρίτη χώρα, εκτελώνισή τους
(υποβολή Ε∆Ε 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
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Ένωσης, δηµιουργεί υποχρέωση υποβολής δήλωσης Αποστολών στο
σύστηµα Intrastat.
-

Άφιξη εµπορευµάτων στην Κύπρο από άλλο κράτος-µέλος και
επανεξαγωγή τους προς τρίτη χώρα (υποβολή Ε∆Ε 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.
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
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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. ∆είγµατα 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.
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4. ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ
α) Μελετήστε προσεκτικά τον Oδηγό αυτό και επικοινωνήστε µε τον Τοµέα VIMA
της Υπηρεσίας ΦΠΑ αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή χρειάζεστε
οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.
β) Αν δεν έχετε ενηµερωθεί για τις υποχρεώσεις σας επικοινωνήστε µε τον
Τοµέα VIMA της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. 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 της
Υπηρεσίας ΦΠΑ (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 ∆εκέµβριο
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 της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. Συγκεκριµένα:
∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: Υπουργείο Οικονοµικών
Τµήµα Τελωνείων
Υπηρεσία ΦΠΑ
ΤΟΜΕΑΣ VIES, INTRASTAT και
MUTUAL ASSISTANCE (Τοµέας VIMA)
1471, Λευκωσία
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Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Φ.Π.Α.: http://www.mof.gov.cy/vat
∆ίκτυο TAXISnet: http://taxisnet.mof.gov.cy
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: vatvima@vat.mof.gov.cy
Τηλέφωνα: 22446217
22446187
22446182
22446183
Fax:
5.

22446197
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

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 ΦΠΑ 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 ΦΠΑ αν
έχουν σκοπό να αλλάξουν ή να τερµατίσουν τη συνεργασία τους µε ένα
συγκεκριµένο αντιπρόσωπο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΕΝΤΥΠΑ INTRASTAT
INTRASTAT 1.1: ∆ήλωση INTRASTAT – Αφίξεις
INTRASTAT 2.1: ∆ήλωση INTRASTAT – Αφίξεις – Φύλλο συνέχειας
INTRASTAT 1.2: ∆ήλωση INTRASTAT – Αποστολές
INTRASTAT 2.2: ∆ήλωση INTRASTAT – Αποστολές – Φύλλο συνέχειας
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∆ΗΛΩΣΗ INTRASTAT

ΑΦΙΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ. Π. Α.
1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθµός Εγγραφής ΦΠΑ:
Μ

Μ

Ε

Η ∆ήλωση αυτή πρέπει να
υποβληθεί συµπληρωµένη στον
Έφορο ΦΠΑ µέχρι τις

Ε

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1

Για την περίοδο:

2
Α/Α

3

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

4

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΧΩΡΑΣ

5

ΚΩ∆.
ΧΩΡΑΣ

6

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΟΥ

7

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΦΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

8

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

9

ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ

10

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

11

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

12

Συνολικός
αριθµός ειδών

ΚΑΘΑΡΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚOY

ΠΟΣΟ

ΟΡΩΝ

ΑΞΙΑ

ΜΑΖΑ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

(€)

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

(€)

(ΚΙΛΑ)

13 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

14 ∆ΗΛΩΣΗ: ∆ηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο αυτό είναι πλήρη και αληθή.
Ονοµατεπώνυµο δηλούντος:
Ιδιότητα δηλούντος:

Αρ. Εγγρ. ΦΠΑ δηλούντος:
Αυτοτελώς εργαζόµενος / Συνέταιρος / ∆ιευθυντής / Εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (διαγράψτε ό,τι δεν εφαρµόζεται)

Υπογραφή δηλούντος:

Ηµεροµηνία:

Όνοµα προσώπου για επικοινωνία:

Τηλέφωνο:

Το έντυπο αυτό να υποβληθεί στον Έφορο Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, Τηλ.: 22446187 / 22446190

INTRASTAT 1.1
Ηµεροµηνία εκτύπωσης:
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∆ΗΛΩΣΗ INTRASTAT

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ. Π. Α.
1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μ

Αρ. Εγγραφής ΦΠΑ:

2
Α/Α

3

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
4

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΧΩΡΑΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.

5

ΚΩ∆.
ΧΩΡΑΣ

6

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΟΥ

7

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΦΥΣΗΣ

8

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚOY

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Υπογραφή δηλούντος:

9

Μ

Ε

Ε

Για την περίοδο:

ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ

10

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

11

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

12

ΚΑΘΑΡΗ

ΠΟΣΟ

ΟΡΩΝ

ΑΞΙΑ

ΜΑΖΑ

(€)

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

(€)

(ΚΙΛΑ)

Ηµεροµηνία:

13

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ

INTRASTAT 2.1

Το έντυπο αυτό να υποβληθεί στον Έφορο Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, Τηλ.: 22446187 / 22446190
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∆ΗΛΩΣΗ INTRASTAT

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ. Π. Α.
1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ∆ήλωση αυτή πρέπει να
υποβληθεί
συµπληρωµένη
στον Έφορο ΦΠΑ µέχρι τις

Αριθµός Εγγραφής ΦΠΑ:
Μ

Μ

Ε

Ε

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

2
Α/Α

3

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

4

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΧΩΡΑΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

5

ΚΩ∆.
ΧΩΡΑΣ

6

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΟΥ

7

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΦΥΣΗΣ

8

Συνολικός
αριθµός ειδών

1

Για την περίοδο:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚOY

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

9

ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ

10

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

11

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

12

ΚΑΘΑΡΗ

ΠΟΣΟ

ΟΡΩΝ

ΑΞΙΑ

ΜΑΖΑ

(€)

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

(€)

(ΚΙΛΑ)

13

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

14 ∆ΗΛΩΣΗ: ∆ηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο αυτό είναι πλήρη και αληθή.
Ονοµατεπώνυµο δηλούντος:
Ιδιότητα δηλούντος:

Αρ. Εγγρ. ΦΠΑ δηλούντος:
Αυτοτελώς εργαζόµενος / Συνέταιρος / ∆ιευθυντής / Εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (διαγράψτε ό,τι δεν εφαρµόζεται)

Υπογραφή δηλούντος:

Ηµεροµηνία:

Όνοµα προσώπου για επικοινωνία:

Τηλέφωνο:

Το έντυπο αυτό να υποβληθεί στον Έφορο Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, Τηλ.: 22446187 / 22446190

INTRASTAT 1.2
Ηµεροµηνία εκτύπωσης:
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∆ΗΛΩΣΗ INTRASTAT

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ. Π. Α.
1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μ

Αρ. Εγγραφής ΦΠΑ:

2
Α/Α

3

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
4

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΧΩΡΑΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

5

ΚΩ∆.
ΧΩΡΑΣ

6

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΟΥ

7

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΦΥΣΗΣ

8

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚOY

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Υπογραφή δηλούντος:

9

Μ

Ε

Ε

Για την περίοδο:

ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ

10

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

11

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

12

ΚΑΘΑΡΗ

ΠΟΣΟ

ΟΡΩΝ

ΑΞΙΑ

ΜΑΖΑ

(€)

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

(€)

(ΚΙΛΑ)

Ηµεροµηνία:

13

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ

INTRASTAT 2.2

Το έντυπο αυτό να υποβληθεί στον Έφορο Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, Τηλ.: 22446187 / 22446190
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ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1. Το κυπριακό δασµολόγιο, όπως και τα δασµολόγια των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς επίσης και των άλλων κυριοτέρων εµπορικών κρατών, 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 ∆ασµολογίου του Τµήµατος Τελωνείου ή να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ΦΠΑ στη διεύθυνση http://www.mof.gov.cy/vat
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ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 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:

33

INTRASTAT
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
- 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. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 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 κρατώνµελών.
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 αποστολής για τα µηνιαία αποτελέσµατα που αναφέρονται πιο πάνω, θα
καταχωρείται κάτω από τον κωδικό QR.
Η χώρα προορισµού για προµήθειες 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).
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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 κρατώνµελών 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 συνιστώντα µέρη να σχηµατίζουν µια ενιαία οντότητα,
- η αποστολή εµπορευµάτων γίνεται µεταξύ ενός αποστολές και ενός
παραλήπτη,
- η καθυστέρηση µεταξύ της πρώτης και της τελευταίας παρτίδας να
είναι λογική,
- όλα τα συνιστώντα µέρη θα πρέπει όταν αυτά συναρµολογηθούν
να σχηµατίζουν ένα
ολοκληρωµένο και ταξινοµηµένο εµπόρευµα.
Συνεπώς οι πιο κάτω συναλλαγές δεν θεωρούνται τµηµατικές
αποστολές:
-

µετακίνηση αποθεµάτων,
συνιστώντα µέρη που προωθούνται για σκοπούς άλλης χρήσης,
η προµήθεια ανταλλακτικών εξαρτηµάτων.
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ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΧΩΡΑ
Αγία Ελένη
Αγία Λουκία

ΚΩ∆.
SH
LC

Άγιος Βαρθολοµαίος

BL

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
Άγιος Μαρίνος

VC
SM

Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδικό
τµήµα)

SX

Άγιος Πέτρος και Μικελόν
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
Αγία Έδρα (Βατικανό)
Αγκόλα
Αζερµπαϊτζάν
Αίγυπτος
Αιθιοπία
Αϊτή
Ακτή Ελεφαντοστού
Αλβανία
Αλγερία
Aµερικανικές Σαµόα
Ανγκουίλα
Ανδόρα
Ανταρκτική
Αντίγκουα και Μπαρµπούντα
Αργεντινή
Αρµενία
Αρούµπα
Αυστραλία

PM
KN
VA
AO
AZ
EG
ET
HT
CI
AL
DZ
AS
AI
AD
AQ
AG
AR
AM
AW

Αυστρία
Αφγανιστάν
Βανουάτου
Βέλγιο
Βενεζουέλα
Βερµούδες
Βιετνάµ
Βολιβία
Βόρειες Μαριάννες (Νήσοι)
Βοσνία - Ερζεγοβίνη
Βουλγαρία
Βραζιλία
Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού
Βρετανικές Παρθένοι (Νήσοι)
Γαλλία

AT
AF
VU
BE
VE
BM
VN
BO
MP
BA
BG
BR
IO
VG
FR

Γαλλικά νότια εδάφη
Γαλλική Πολυνησία

TF
PF

AU

ΧΩΡΑ

ΚΩ∆.

Γερµανία
Γεωργία
Γιβραλτάρ
Γκάµπια
Γκαµπόν
Γκάνα

DE
GE
GI
GM
GA

Γκουάµ
Γουατεµάλα
Γουιάνα
Γουινέα
Γουινέα - Μπισσάου
Γρενάδα
Γροιλανδία
∆ανία
∆οµίνικος ( ∆ηµοκρατία )

GU
GT
GY
GN
GW
GD
GL
DK
DO

GH

∆υτική Σαχάρα

ΕΗ

Ελβετία
Ελλάδα
Ελ Σαλβαδόρ
Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα
Ερυθραία
Εσθονία
Ζάµπια
Ζιµπάµπουε
Ηνωµένες Πολιτείες
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
(αποµακρυσµένες µικρές νήσοι)
Ηνωµένο Βασίλειο
Θέουτα
Ιαµαϊκή
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράκ
Ιράν ( Ισλαµική ∆ηµοκρατία)
Ιρλανδία
Ισηµερινός
Ισηµερινή Γουϊνέα
Ισλανδία
Ισπανία

CH
GR
SV
AE
ER
EE
ZM
ZW
US

Ισραήλ
Ιταλία

IL
IT

UM
GB
XC
JM
JP
IN
ID
JO
IQ
IR
IE
EC
GQ
IS
ES

38

INTRASTAT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΧΩΡΑ

ΚΩ∆.

ΧΩΡΑ

ΚΩ∆.

Καζακστάν
Καµερούν
Καµπότζη
Καναδάς
Κατάρ
Κατεχόµενο Παλαιστινιακό έδαφος
Κάτω Χώρες ( Ολλανδία )
Κάυµαν ( Νήσοι )
Κεντρική Αφρική (∆ηµοκρατία )
Κένυα
Κίνα ( Λαϊκή ∆ηµοκρατία )
Κιριµπάτι
Κιργιζία
Κόκος (Νήσοι) (ή Νήσοι Κήλινγκ )
Κολοµβία
Κοµόρες
Κονγκό
Κονγκό ( ∆ηµοκρατία )
Κορέα ( ∆ηµοκρατία )
Κορέα ( Λαϊκή ∆ηµοκρατία )

KZ
CM
KH
CA
QA
PS
NL
KY
CF
KE
CN
KI
KG
CC
CO
KM
CG
CD
KR

Μαρόκο
Μάρσαλ ( Νήσοι )
Μαυροβούνιο
Μαυρίκιος
Μαυριτανία
Μελίλια
Μεξικό
Μιανµάρ
Μικρονησία (Οµόσπ. Κράτη)
Μογγολία
Μοζαµβίκη
Μολδαβία (∆ηµοκρατία)
Μοντσεράτ
Μπαγκλαντές
Μπαρµπάντος
Μπαχάµες
Μπαχρέιν
Μπελίζ
Μπενίν

MA
MH
ΜΕ
MU
MR
XL
MX
MM
FM
MN
MZ
MD
MS
BD
BB
BS
BH
BZ
BJ

KP

Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και
Σάµπα

BQ

Κόστα Ρίκα
Κόσοβο (όπως ορίζεται στο
ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ της 10ης
Ιουνίου 1999)
Κούβα
Κουβέιτ
Κούκ ( Νήσοι )

CR

CU
KW
CK

Κουρασάο

CW

Κροατία
Κύπρος
Λάος (Λαϊκή ∆ηµοκρατία )
Λεσόθο
Λετονία
Λευκορωσία
Λίβανος
Λιβερία
Λιβύη
Λιθουανία
Λιχτενστάιν
Λουξεµβούργο
Μαγιότ
Μαδαγασκάρη
Μακάο

HR
CY
LA
LS
LV
BY
LB
LR
LY
LT
LI
LU
YT
MG

Μαλαισία
Μαλάουι
Μαλδίβες
Μάλι
Μάλτα

MY
MW
MV
ML
MT

Μποτσουάνα
Μπουβέ (Νήσος)

BV

ΧΚ

MO

BW

Μπουρκίνα Φάσο
Μπουρούντι
Μπουτάν
Μπρουνέϊ Νταρουσαλάµ
Ναµίµπια
Ναούρου
Νέα Ζηλανδία
Νέα Καληδονία
Νεπάλ
Νήσος Χέρντ και νήσοι Μακντόναλτ
Νήσοι Σολόµωντος
Νίγηρ
Νιγηρία
Νικαράγουα
Νίουε
Νορβηγία
Νόρφολκ (Νήσος)
Νότια Αφρική
Νότια Γεωργία και νήσοι
Νότιες Σάντουιτς

BF
BI
BT
BN
NA
NR
NZ
NC
NP
HM
SB
NE
NG
NI
NU
NO
NF
ZA
GS

Νότιο Σουδάν

SS

Ντοµίνικα
Οµάν
Ονδούρα
Ουγγαρία

DM
OM
HN
HU
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ΧΩΡΑ

ΚΩ∆
UG
UZ
UA
UY
WF
PK
PW
PA
PG
PY
VI
PE
PN
PL
PT
CV

Ουγκάντα
Ουζµπεκιστάν
Ουκρανία
Ουρουγουάη
Ουώλις και Φουτούνα
Πακιστάν
Παλάος
Παναµάς
Παπουασία – Νέα Γουινέα
Παραγουάη
Παρθένοι Νήσοι (Η.Π.Α.)
Περού
Πίτκαιρν
Πολωνία
Πορτογαλία
Πράσινο Ακρωτήριο
Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
Ρουάντα
Ρουµανία
Ρωσία (Οµοσπονδία)
Σαµόα
Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε
Σαουδική Αραβία
Σουρινάµ
Σρι Λάνκα
Συρία (Αραβική ∆ηµοκρατία)
Ταϊβάν
Ταϊλάνδη
Τανζανία (∆ηµοκρατία)

RW
RO
RU
WS
ST
SA
SR
LK
SY
TW
TH
TZ

Σενεγάλη
Σερβία
Σεϋχέλλες
Σιγκαπούρη
Σιέρρα Λεόνε
Σλοβακία

SΝ
XS
SC
SG
SL
SK

Σλοβενία
Σοµαλία

SI
SO

MK

ΧΩΡ

ΚΩ∆

Σουαζιλάνδη
Σουδάν
Σουηδία
Τατζικιστάν
Τέρκς και Κάικος (Νήσοι)
Τζιµπουτί
Τιµόρ - Λέστε
Τόγκο
Τόνγκα
Τουβαλού
Τουκελάου
Τουρκία
Τουρκµενιστάν
Τρινιδάδ και Τοµπάγκο
Τσαντ
Τσεχική ∆ηµοκρατία
Τυνησία

SZ
SD
SE
TJ
TC
DJ
TL
TG
ΤΟ
TV
TK
TR
TM
TT
TD
CZ
TN

Υεµένη
Φερόε (Νήσοι)
Φιλιππίνες
Φινλανδία
Φίτζι (Νήσοι)
Φώκλαντ (Νήσοι)
Χιλή
Χονγκ Κονγκ
Χριστουγέννων (Νήσοι)
Eφοδιασµός σκαφών στο
πλαίσιο των
ενδοκοινοτικών
συναλλαγών
Χώρες και εδάφη µη
κατονοµαζόµενα για
εµπορικούς ή
στρατιωτικούς λόγους στο
πλαίσιο των
ενδοκοινοτικών
συναλλαγών

YE
FO
PH
FI
FJ
FK
CL
HK
CX

Ανοιχτή θάλασσα
Χώρες και εδάφη που δεν
καθορίζονται στο πλαίσιο των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών

QR

QY

QP
QV
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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 εγγεγραµµένο στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπο ενός
κράτους-µέλους σε οποιοδήποτε 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 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 δεκάτη 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.15 πιο πάνω, σε περίπτωση που
αντικατασταθούν µε άλλα λόγω εγγύησης;
Απ.

Όχι.

Ερ.14. Ποια αξία πρέπει να δηλωθεί σε περίπτωση µείωσης της τιµής λόγω
αγοράς µεγάλης ποσότητας, πληρωµής µε µετρητά ή άµεσης
πληρωµής;
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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 3.3.2., 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 3.3.2, 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.

Ερ.20. Τα εµπορικά δείγµατα βρίσκονται στον κατάλογο των εξαιρέσεων.
Υπάρχει ορισµός για τα εµπορικά δείγµατα; Υπάρχει κάποιος
περιορισµός για την τιµή των δειγµάτων;
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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 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 €1000.000 και €1.850.000 για τις αφίξεις και µεταξύ των
€55.000 €5.200.00 για τις αποστολές για το 2012) 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);
Απ.

Εάν εκδίδεται πιστωτική σηµείωση για εµπορεύµατα που επιστρέφονται ή
για αντικατάσταση παράδοσης αγαθών, τα εν λόγω εµπορεύµατα πρέπει να
δηλώνονται στη δήλωση Intrastat. Σηµειώνεται ότι εάν τα επιστραφέντα
αγαθά δηλώθηκαν ήδη για σκοπούς Intrastat τότε η πιστωτική σηµείωση
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που σχετίζεται µε τα εµπορεύµατα δεν θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς
Intrastat.
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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 κράτηµέλη 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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ΙΤ

T1

CY
E1

K1

GR

Τα πιο πάνω ισχύουν µόνο στη περίπτωση όπου οι Κ1 και Τ1 είναι ενήµεροι για
τον πραγµατικό προορισµό και προέλευση των εµπορευµάτων. Εάν δεν είναι
ενήµεροι, ο Κ1 υποβάλλει δήλωση INTRASTAT για αποστολές καταχωρώντας
την Ελλάδα ως χώρα προορισµού και ο Τ1 υποβάλλει δήλωση INTRASTAT για
αφίξεις καταχωρώντας την Ελλάδα ως χώρα προέλευσης, ενώ ο Ε1 δεν
υποβάλει δήλωση INTRASTAT.
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
(αυτό αποτελεί εξαίρεση του κανόνα αφού το σύστηµα
INTRASTAT βασίζεται στην διακίνηση των αγαθών).
Ε1 : υποβάλλει δήλωση INTRASTAT για αφίξεις από την CY
Κ1: δεν υποβάλλει δήλωση INTRASTAT
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Κ1

GR

E1

CY
K2

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 (αυτό
αποτελεί εξαίρεση του κανόνα αφού το σύστηµα INTRASTAT
βασίζεται στην διακίνηση αγαθών).
Κ1: δεν υποβάλλει δήλωση INTRASTAT

Κ2
E1

GR
K1

CY
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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:

Κ2: δεν υποβάλλει δήλωση INTRASTAT
Ε1: υποβάλλει δήλωση INTRASTAT για αποστολές στην CY
Κ1: υποβάλλει δήλωση INTRASTAT για αφίξεις από την GR (αυτό
αποτελεί εξαίρεση του κανόνα αφού το σύστηµα INTRASTAT
βασίζεται στην διακίνηση των αγαθών).

IT

T1
GR

K1

CY

E1
Κ2
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