
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 

 
38(Ι) του 2004 

135(Ι) του 2004. 

 

 1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στατιστικών των 

Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ 

Κρατών Μελών Νόμους του 2004 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Στατιστικών 

των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμοι του 

2004 και 2005.  
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

 2.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των λέξεων «μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 

από το χρόνο της διαπίστωσης του λάθους» (τρίτη και τέταρτη 

γραμμή) με τις λέξεις «εντός ενός μηνός από το τέλος της 

περιόδου αναφορά.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου.  

 3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2), αυτού του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 

   
       «(3)  (α) Πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 7 

υποβάλλει στον Έφορο δήλωση INTRASTAT που περιέχει 

ουσιώδη παράλειψη ή/και ανακρίβαια και δεν πληροφορήσει 

τον Έφορο σχετικά εντός του χρονικού διαστήματος που 

προβλέπεται στο άρθρο 10, υπόκειται σε χρηματική 

επιβάρυνση τριάντα λιρών (£30). 
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Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου ως ουσιώδης παράλειψη 

ή/και ανακρίβεια είναι: 

 

(i) Η παράλειψη συμπλήρωσης στη δήλωση INTRASTAT 

οποιουδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Κωδικός εμπορευμάτων. 

- Κωδικός χώρας προσέλευσης/προορισμού. 

- Τιμολογημένο ποσό. 

- Στατιστική αξία (όπου απαιτείται). 

- Καθαρή μάζα (όπου απαιτείται). 

- Συμπληρωματικές μονάδες (όπου απαιτείται) 

(ii) H Ακύρωση του συνόλου των δηλωθέντων σύμφωνα με 

τα πιο πάνω, στοιχεία τα οποία αφορούν ένα 

εμπόρευμα .». 
   
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 22. 

 4.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 21 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 22: 

 

 «Μεταβατική 

διάταξη  

 22. (1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 21, η 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 

αναστέλλεται σε σχέση με τις περιόδους αναφοράς 

από την 1η Μαϊου 2004 μέχρι την 31η Ιουλίου 2005 

και ως εκ τούτου δεν οφείλονται οποιαδήποτε 

ποσά υπό μορφή χρηματικής επιβάρυνσης στον 

Έφορο σε σχέση με τις πιο πάνω περιόδους 

αναφοράς κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 14. 

 

   (2) Οποιαδήποτε ποσά εισπράχθηκαν υπό 

μορφή χρηματικής επιβάρυνσης από τον Έφορο 

σε σχέση με τις πιο πάνω περιόδους αναφοράς 

κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 14 επιστρέφονται στα 

πρόσωπα από τα οποία έχουν εισπραχθεί.». 
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Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

5. (1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2) η ισχύς 

του παρόντος Νόμου αρχίζει με τη δημοσίευση του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

      (2) Η ισχύς του άρθρου 4 θεωρείται ότι άρχισε από την 

ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
   
 

ΒΑ/ΜΜ/23.01.018.2005 
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