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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ INTRASTAT 

1. Από την 1/1/2020 τίθενται σε ισχύ τα ακόλουθα όρια απαλλαγής και απλούστευσης: 
 

 
Για αφίξεις αγαθών: Για αποστολές αγαθών: 

- Όριο απαλλαγής: 
€180.000  

- Όριο απαλλαγής: €55.000  

- Όριο απλούστευσης: 

€2.700.000  

- 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 (2019) με άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνει τα πιο πάνω όρια 
απαλλαγής. Διαφορετικά κατά το τρέχον έτος (2020) 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 η εγγραφή στο σύστημα INTRASTAT. 

 
3. Αν η συνολική αξία των αφίξεων ή/και αποστολών ξεχωριστά για το 2019 είναι κάτω από 

τα πιο πάνω όρια απαλλαγής του 2020, 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 πεδίων 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 
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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. 

 
Επίσης, εμπορευόμενος ο οποίος παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί να υποβάλει τη δήλωση 

INTRASTAT είτε για τις αποστολές είτε και για τις αφίξεις, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο 
€15. 
 

Αν ο εμπορευόμενος συνεχίζει να παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί να υποβάλει τη δήλωση 
INTRASTAT είτε για τις αποστολές είτε 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. 

 

7. Οι εμπορευόμενοι προτρέπονται, κατά τη συμπλήρωση των πεδίων 3, 12 και 13 της 
δήλωσης INTRASTAT (για τις δηλώσεις με περίοδο αναφοράς από τον Ιανουάριο 2020 και 

μετά), να συμβουλεύονται την ισχύουσα έκδοση της Συνδυασμένης Ονοματολογία (ΣΟ) 
2020 η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας 
(www.mof.gov.cy/tax). 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 2020 παρατίθεται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας (www.mof.gov.cy/tax). 
 
 

 
 

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 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.  

 
 

10. 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   22446217 και 22446216.  

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ TAXISnet 
 

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


 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.  
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