
 

 
 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ. Π. Α. 

1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

2 Μαΐου 2012 
  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ 14 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ INTRASTAT 

1. Από την 1/7/2012 η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Intrastat καθίσταται 
υποχρεωτική. 

 

2. Οι πρώτες δηλώσεις που υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά είναι οι 
δηλώσεις Intrastat του Ιουλίου 2012. 

 

3. Μέχρι τις 30/6/2012 µπορείτε να χρησιµοποιείτε τα υφιστάµενα έντυπα τα οποία είναι:  
Φύλλο Πληροφοριών για το Σύστηµα Intrastat, Έντυπο TAXISnet 01, Έντυπο TAXISnet 

02 και Έντυπο TAXISnet 03. Από 1/7/2012 τα πιο πάνω έντυπα καταργούνται και 
αντικαθίστανται από το νέο έντυπο εγγραφής Έντυπο TAXISnet 01 - intrastat, το οποίο 

πρέπει να συµπληρώνεται και να αποστέλλεται στον Τοµέα VIMA της Υπηρεσίας ΦΠΑ. Το 

νέο έντυπο θα µπορεί να αποστέλλεται µε το ταχυδροµείο, µε το φαξ ή να παραδίδεται 
στα Επαρχιακά Γραφεία ΦΠΑ. Το πιο πάνω έντυπο θα µπορείτε να το βρείτε στην 
ιστοσελίδα του συστήµατος TAXISnet από 1/7/2012.  

 

4. Τα οφέλη από την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Intrastat είναι πολλά τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για την Υπηρεσία ΦΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά: 

 

Α. Μείωση του διοικητικού κόστους: 
 

� Το έντυπο θα είναι διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της 
επιχείρησης.  

� Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνεται από τα γραφεία της επιχείρησης και δεν θα 

χρειάζεται επίσκεψη στα Επαρχιακά Γραφεία. 

� Θα υπάρχει άµεση ενηµέρωση για την παραλαβή του εντύπου. 

� Η χρήση των κωδικών πρόσβασης θα εξασφαλίζει ότι µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι 
αντιπρόσωποι της επιχείρησης θα µπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις της. 

� Η ηλεκτρονική υποβολή θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας 
και όχι µόνο εντός του ωραρίου που είναι ανοιχτά τα γραφεία της Υπηρεσίας ΦΠΑ.  

 

Β. Μείωση των λαθών που θα έχει ως συνέπεια τη µείωση των χρηµατικών επιβαρύνσεων 
αφού το σύστηµα θα ελέγχει αυτόµατα αν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθά. 

 

Γ. Μείωση της ανάγκης για αποθηκευτικούς χώρους.  
 

5. Περισσότερες πληροφορίες για το σύστηµα TAXISnet µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 

http://taxisnet.mof.gov.cy. Επίσης µπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 22446182, 

22446183, 22446196, 22446187, 22446202, 22446194 και 22446192. 
 

 
 

 


