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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ INTRASTAT
1.

Από την 1/1/2016 τίθενται σε ισχύ τα ακόλουθα όρια απαλλαγής και απλούστευσης:
Για αφίξεις αγαθών:
- Όριο απαλλαγής: €100.000
- Όριο απλούστευσης: €1.850.000

Για αποστολές αγαθών:
- Όριο απαλλαγής: €55.000
- Όριο απλούστευσης: €5.800.000

2.

Η υποχρέωση για εγγραφή στο σύστηµα INTRASTAT και υποβολή µηνιαίων δηλώσεων δηµιουργείται αν η αξία των αφίξεων
ή/και των αποστολών ξεχωριστά του προηγούµενου έτους (2015) µε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνει
τα πιο πάνω όρια απαλλαγής. ∆ιαφορετικά κατά το τρέχον έτος (2016) ο εµπορευόµενος πρέπει να προσθέτει κάθε µήνα την
αξία των αφίξεων ή/και των αποστολών ξεχωριστά και κατά το µήνα στον οποίο διαπιστώνει ότι η συνολική αξία έχει υπερβεί
τα πιο πάνω όρια απαλλαγής πρέπει να ειδοποιήσει το Τµήµα Φορολογίας για να γίνει εγγραφή και να του αποσταλεί η
δήλωση INTRASTAT.

3.

Αν η συνολική αξία των αφίξεων ή/και αποστολών ξεχωριστά για το 2015 είναι κάτω από τα πιο πάνω όρια απαλλαγής, θα
πρέπει να ειδοποιήσετε τo Τµήµα Φορολογίας για να σας διαγράψει από το Μητρώο INTRASTAT.

4.

Υπενθυµίζεται ότι, τόσο για τις αφίξεις όσο και για τις αποστολές αν η συνολική αξία των συναλλαγών είναι µεταξύ του ορίου
απαλλαγής και ορίου απλούστευσης δεν είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση των τετραγώνων 6, 10 και 11 της δήλωσης
INTRASTAT.

5.

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 (ο µήνας στον οποίο τα προϊόντα
εισέρχονται ή εξέρχονται από το στατιστικό έδαφος της Κύπρου)

6.

Με βάση τον τροποιητικό Νόµο (Ν. 49(Ι)/2007) του περί Στατιστικών των Συναλλαγών µεταξύ Κρατών Μελών Νόµου του
2004 και τον τροποποιητικό Νόµο (Ν.102(Ι)/2009) του περί Στατιστικών των Συναλλαγών µεταξύ Κρατών Μελών Νόµου του
2009, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων INTRASTAT µπορούν να υποβάλουν
τροποποιητικές/ διορθωτικές δηλώσεις σε σχέση µε ουσιώδεις παραλήψεις ή/και ανακρίβειες που έχουν παρατηρηθεί στις
δηλώσεις INTRASTAT χωρίς να τους επιβληθεί η χρηµατική επιβάρυνση των €15 που προβλέπεται από τον
προαναφερθέντα Νόµο, είναι µέχρι 2 µήνες µετά το τέλος του µήνα αναφοράς.

7.

Οι εµπορευόµενοι προτρέπονται, κατά τη συµπλήρωση των τετραγώνων 3, 12 και 13 της δήλωσης INTRASTAT (για τις
δηλώσεις µε περίοδο αναφοράς από τον Ιανουάριο 2016 και µετά), να συµβουλεύονται την ισχύουσα έκδοση της
Συνδυασµένης Ονοµατολογία (ΣΟ) 2016 η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Φορολογίας
(www.mof.gov.cy/vat). Ας σηµειωθεί ότι ο ισχύον κατάλογος των κωδικών εµπορευµάτων για τους οποίους η αναφορά
τόσο στην καθαρή µάζα όσο και στις συµπληρωµατικές µονάδες είναι υποχρεωτική για το έτος 2016 παρατίθεται στην
ιστοσελίδα του Τµήµατος Φορολογίας (www.mof.gov.cy/vat)

8.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην καταχώρηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών που αφορούν αφίξεις και αποστολές
πλοίων και αεροσκαφών. Άφιξη πλοίου ή αεροσκάφους περιλαµβάνει την µεταβίβαση της οικονοµικής κυριότητας από
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που είναι εγκατεστηµένο σε ένα άλλο κράτος µέλος σε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που
είναι εγκατεστηµένο στην Κύπρο. Αποστολή πλοίου ή αεροσκάφους περιλαµβάνει την µεταβίβαση της οικονοµικής
κυριότητας από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που είναι εγκατεστηµένο στην Κύπρο σε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο
που είναι εγκατεστηµένο σε ένα άλλο κράτος µέλος. Η περίοδος κατά την οποία πρέπει να καταχωρούνται οι αφίξεις και οι
αποστολές πλοίων και αεροσκαφών (περίοδος αναφοράς) είναι ο ηµερολογιακός µήνας κατά τον οποίο πραγµατοποιείται η

µεταβίβαση της οικονοµικής κυριότητας τους. Σηµ.: Οικονοµική Κυριότητα: Ο οικονοµικός ιδιοκτήτης πλοίου ή
αεροσκάφους είναι το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο το οποίο έχει τα οφέλη και επωµίζεται τους κινδύνους από
την χρήση/εκµετάλλευση του πλοίου ή αεροσκάφους.

9.

Οι υπόχρεοι παροχής στοιχείων στο σύστηµα Intrastat για αποστολές πρέπει να χρησιµοποιούν τους πιο κάτω κωδικούς
εµπορευµάτων για εµπορεύµατα που παραδίδονται σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας:
— 9931 24 00: εµπορεύµατα των κεφαλαίων 1 έως 24 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας,
— 9931 27 00: εµπορεύµατα του κεφαλαίου 27 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας,
— 9931 99 00: εµπορεύµατα που κατατάσσονται αλλού.
Η διαβίβαση δεδοµένων για την ποσότητα είναι προαιρετική για τους κωδικούς 99312400 και 99319900. Ωστόσο, τα
δεδοµένα για την καθαρή µάζα διαβιβάζονται για τα εµπορεύµατα που περιλαµβάνονται στον κωδικό 99312700.

10. 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.
11. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα Intrastat µπορείτε να συµβουλευτείτε τον οδηγό Intrastat που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Φορολογίας, αλλά και να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 22446182 και 22446183.

∆ΙΚΤΥΟ TAXISnet
•

Υπενθυµίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Intrastat έχει καταστεί υποχρεωτική από 1/7/2012.

•

Σχετική πληροφόρηση µπορεί να ληφθεί από την ιστοσελίδα http://taxisnet.mof.gov.cy ή στα τηλέφωνα 22446202,
22446194.

