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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 185(Ι)/2022 
Αρ. 4925, 2.12.2022 

Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 185(Ι) του 2022 

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (ΑΡ. 2) 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022 

 
Προοίμιο.                 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο- 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 327, 
17.12.2019, 
σ.1. 

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 
νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις», και

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 271, 
18.08.2020, 
σ.1. 

«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1197 της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση 
τεχνικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την 
κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις», 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός 
τίτλος. 

38(I) του2004 
135(Ι) του 2004 

95(Ι) του 2005 
49(Ι) του2007 

102(Ι) του 2009 
140(I) του 2011 
14(Ι) του 2022. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ 
Κρατών Μελών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμους του 2004 έως 2022 (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 έως 
(Αρ. 2) του 2022.

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 2. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 2, με το ακόλουθο άρθρο: 
 
 
 
 

 
“Ερμηνεία.                  2.-(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια- 
 

«αγαθά» σημαίνει κάθε κινητή περιουσία, περιλαμβανομένης της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του φυσικού αερίου· 

 
«αρµόδια αρχή» σηµαίνει την αρχή που ορίζεται δυνάµει των διατάξεων του 
άρθρου 3·

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L327, 
17.12.2019, 
σ. 1. 

«βασικός κανονισμός» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Κανονισμός   (ΕΕ)   2019/2152   του   Ευρωπαϊκού   Κοινοβουλίου   και   του 
Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για 
τις  επιχειρήσεις  και  την  κατάργηση  10  νομικών  πράξεων  στον  τομέα  των 
στατιστικών  για  τις  επιχειρήσεις»,  όπως  αυτός  εκάστοτε  τροποποιείται  ή 
αντικαθίσταται· 
 
«δήλωση Intrastat» σηµαίνει τη δήλωση την οποία πρόσωπο εγγεγραµµένο 
στο μητρώο   ενδοενωσιακών φορέων υποβάλλει στον Έφορο δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 7· 
 
«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας· 
 
«έγγραφο» σημαίνει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο γραπτό ή τυπωμένο υλικό σε 
οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία, περιλαμβανομένης 
στατιστικής πληροφορίας, που φυλάσσεται, διατηρείται ή συντηρείται με μηχανικά 
ή ηλεκτρονικά µέσα, ανεξάρτητα εάν φυλάσσεται, διατηρείται ή συντηρείται σε 
ευανάγνωστη µορφή ή µη·
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«εισαγωγές αγαθών» σημαίνει κάθε φυσική μετακίνηση αγαθών τα οποία 
προστίθενται στο απόθεμα υλικών πόρων της Δημοκρατίας, με την είσοδό τους 
στο στατιστικό έδαφος της Δημοκρατίας από το στατιστικό έδαφος άλλου κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 271, 
18.08.2020, 
σ.1. 

«εκτελεστικός κανονισμός» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο  
«Εκτελεστικός  Κανονισμός  (ΕΕ)  2020/1197  της  Επιτροπής  της  30ής Ιουλίου 
2020 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 
νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις», όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
 
«ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών» σημαίνει τα αγαθά που εισέρχονται στη 
Δημοκρατία και εξάχθηκαν αρχικά από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα V, Κεφάλαιο Ι, Τμήμα 3, σημείο 2 
β) του  Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1197· 
 
«ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών» σημαίνει τα αγαθά που εξέρχονται από τη 
Δημοκρατία με προορισμό άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
καθορίζονται στο Παράρτημα V, Κεφάλαιο Ι, Τμήμα 3, σημείο 2 α) του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1197· 
 
«ενδοενωσιακός φορέας» σημαίνει τη μονάδα αναφοράς για τις στατιστικές 
σχετικά με τις ενδοενωσιακές εξαγωγές ή εισαγωγές αγαθών, όπως καθορίζεται 
στο Παράρτημα V, Κεφάλαιο Ι, Τμήμα 7 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2020/1197· 
 
«εξαγωγές  αγαθών»  σημαίνει  κάθε φυσική  μετακίνηση αγαθών, τα οποία 
αφαιρούνται από το απόθεμα υλικών πόρων της Δημοκρατίας με την έξοδό τους 
από το στατιστικό έδαφος της Δημοκρατίας, με προορισμό το στατιστικό έδαφος 
άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 

 
25(Ι) του 2021. 

«εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο», τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του 
άρθρου 13, σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίζεται ή εξουσιοδοτείται από τον 
Διευθυντή µε βάση τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόµο να ασκεί τις εξουσίες 
που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο· 
 
«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

 
70(Ι) του 2014 

107(I) του 2014 
27(I) του 2016 
82(Ι) του 2020 

116(Ι) του 2021 
25(Ι) του 2022. 

«Έφορος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο « Έφορος Φορολογίας» 
από το  άρθρο  2 του  περί  Τμήματος  Φορολογίας  Νόμου· 
 
 
 
 
 

 
«Κοινοτικοί κανονισμοί» σημαίνει τον βασικό κανονισμό και τον εκτελεστικό 
κανονισμό, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνταν ή αντικαθίστανται· 
 
«κράτος μέλος ενδοενωσιακής εισαγωγής» σημαίνει το κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο στατιστικό έδαφος του οποίου εισάγονται αγαθά από 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 
«κράτος μέλος ενδοενωσιακής εξαγωγής» σημαίνει το κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το στατιστικό έδαφος του οποίου εξάγονται αγαθά 
προς τον προορισμό τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 
«Μητρώο ενδοενωσιακών φορέων» σηµαίνει το μητρώο που τηρείται από τον 
Έφορο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 4· 

 
«μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο το οποίο 
διαθέτει ατομικό αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος χορηγείται στο πρόσωπο αυτό 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 214 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 347, 

«Οδηγία 2006/112/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το 
κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας», όπως αυτή εκάστοτε τροπο- 
ποιείται ή αντικαθίσταται·
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11.12.2006, 
σ.1. 

 

«όριο απαλλαγής» σημαίνει το εκφραζόμενο σε αξία όριο των ενδοενωσιακών 
εισαγωγών  και  ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών ξεχωριστά, κάτω  από το 
οποίο οι υπόχρεοι παροχής πληροφοριών απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
παροχής πληροφοριών που απαιτούνται στο σύστημα Intrastat· 

 
«όριο απλούστευσης» σημαίνει το εκφραζόμενο σε αξία όριο των ενδοενωσιακών 
εισαγωγών και ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών ξεχωριστά, κάτω από το οποίο 
οι υπόχρεοι παροχής πληροφοριών δύναται να παρέχουν απλουστευμένες 
πληροφορίες που απαιτούνται στο σύστημα Intrastat· 

 
«περίοδος  αναφοράς» σημαίνει την περίοδο που ορίζεται στο Παράρτημα  V, 
Κεφάλαιο I, Τμήμα 5, σημείο 1 του εκτελεστικού κανονισμού· 

 
«στατιστικά κατώφλια» σηµαίνει τα εκφραζόµενα σε αξία όρια των 
ενδοενωσιακών εισαγωγών αγαθών ή των ενδοενωσιακών εξαγωγών  αγαθών, 
στο επίπεδο των οποίων οι υποχρεώσεις των εκάστοτε υπόχρεων παροχής 
πληροφοριών είτε αναστέλλονται είτε ελαφρύνονται· 

 
«στατιστικό έδαφος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει 
το  έδαφος  που  ορίζεται  στο  Παράρτημα     V,  Κεφάλαιο  I,  Τμήμα  4  του 
εκτελεστικού κανονισμού· 

 
«σύστηµα Intrastat» σηµαίνει το µόνιµο σύστηµα συλλογής στατιστικών στοιχείων 
για την κατάρτιση των στατιστικών των ενδοενωσιακών εισαγωγών και 
εξαγωγών αγαθών· 

 
«υποκείμενος στον φόρο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον 
Τίτλο III της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ· 

«Υπουργείο» σηµαίνει το Υπουργείο Οικονοµικών
.
 

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Οικονοµικών
. 

 
95(I) του 2000 
93(I) του 2002 
27(I) του 2003 

172(I) του 2003 
95(I) του 2004 
88(I) του 2005 

100(I) του 2005 
131(I) του 2005 

148(I) του 2005 
64(I) του 2006 
86(I) του 2006 
87(I) του 2006 

48(I) του 2007 
129(I) του 2007 
141(I) του 2007 
142(I) του 2007 

143(I) του 2007 
25(I) του 2008 
37(I) του 2008 

8(I) του 2008 

63(I) του 2008 
88(I) του 2008 
35(I) του 2009 

135(I) του 2009 
13(I) του 2010 
29(I) του 2010 
68(I) του 2010 
97(I) του 2010 

131(I) του 2010 
4(I) του 2011 

37(I) του 2011 
129(I) του 2011 
186(I) του 2011 
187(I) του 2011 

16(I) του 2012 

«Φ.Π.Α.» σηµαίνει τον φόρο προστιθέµενης αξίας που επιβάλλεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµου·
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73(I) του 2012 
133(I) του 2012 
135(I) του 2012 
167(I) του 2012 
172(Ι) του 2012 

83(I) του 2013 
118(Ι) του 2013 
129(I) του 2013 
164(Ι) του 2013 

81(I) του 2014 
153(I) του 2014 
154(Ι) του 2014 
160(Ι) του 2014 
215(I) του 2015 
119(I) του 2016 

86(I) του 2017 
313 του 2017 

135(I) του 2017 
157(I) του 2017 

39(I) του 2018 
60(I) του 2018 

121(I) του 2018 
31(I) του 2019 
70(I) του 2019 

158(I) του 2019 
24(I) του 2020 
79(I) του 2020 

121(I) του 2020 
122(I) του 2020 
147(I) του 2020 
178(I) του 2020 

5(I) του 2021 
72(I) του 2021 
80(I) του 2021 

181(I) του 2021 
182(I) του 2021 

32(I) του 2022 
151(Ι) του 2022 

152(Ι) του 2022. 
 

(2) Όροι οι οποίοι δεν ερμηνεύονται στον παρόντα Νόµο έχουν την έννοια 
που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµο ή 
από τον βασικό κανονισμό και τον εκτελεστικό κανονισμό.ˮ. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «σύµφωνα µε το 
άρθρο 13 του βασικού κανονισµού» (τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

 
(α)    Με  την  αντικατάσταση  στον  πλαγιότιτλο  της  λέξης    «ενδοκοινοτικών»,  με  τη  λέξη 

«ενδοενωσιακών»· και 
 

(β)    με  την  αντικατάσταση  της  λέξης    «ενδοκοινοτικών»  (τρίτη  γραμμή),  με  τη  λέξη 
«ενδοενωσιακών».

 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)      Με   την   αντικατάσταση   στην   παράγραφο   (α)   του   εδαφίου   (1)   της   λέξης 
«ενδοκοινοτικών» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «ενδοενωσιακών»· 

 
(β)      με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), αμέσως μετά τη φράση «οι
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υποκείµενοι στο φόρο» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), της φράσης «ή τα μη υποκείμενα 
στον φόρο νομικά πρόσωπα»· και 

 
(γ)       με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «του άρθρου 13 του περί Στατιστικής 

Νόμου του 2000.» (τρίτη γραμμή), με την ακόλουθη φράση και αναφορά: 
 

«25(Ι) του 2021.    του άρθρου 16 του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου.». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 6. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 6, με το ακόλουθο άρθρο:

«Στατιστικά 
κατώφλια. 

6. Το Υπουργικό Συµβούλιο µε διάταγµά του καθορίζει ετησίως τα στατιστικά 
κατώφλια, με τη θέσπιση των ορίων απαλλαγής και απλούστευσης.».

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)      Με  την  αντικατάσταση  στο  εδάφιο  (1)  της  φράσης  «Το  υποκείμενο  στο  φόρο 
πρόσωπο υποβάλλει στην αρμόδια αρχή πλήρη δήλωση Intrastat για αφίξεις αγαθών 

όταν–» (πρώτη μέχρι τρίτη γραμμή), με τη φράση «Ο υποκείµενος στον φόρο ή το μη 

υποκείμενο  στον  φόρο  νομικό  πρόσωπο  υποβάλλει  στην  αρµόδια  αρχή  πλήρη 
δήλωση Intrastat για ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών όταν-»· 

 
(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) της λέξης «αφίξεων» 

(δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «ενδοενωσιακών εισαγωγών»· 
 

(γ)       με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) της λέξης «αφίξεων» 
(τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «ενδοενωσιακών εισαγωγών»· 

 
(δ)      με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της λέξης «αφίξεις» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις 

«ενδοενωσιακές εισαγωγές» και της λέξης «αφίξεων» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις 
«ενδοενωσιακών εισαγωγών»· 

 
(ε)      με  την  αντικατάσταση  στο  εδάφιο  (3)  της  φράσης  «Το  υποκείμενο  στο  φόρο 

πρόσωπο υποβάλλει στην αρμόδια αρχή πλήρη δήλωση Intrastat για αποστολές 

αγαθών όταν-» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «Ο υποκείµενος στον 

φόρο ή το μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην αρµόδια αρχή 
πλήρη δήλωση Intrastat για ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών όταν-»· 

 
(στ)     με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) της λέξης «αποστολών» 

(δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «ενδοενωσιακών εξαγωγών»· 
 

(ζ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3)  της λέξης «αποστολών» 
(τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «ενδοενωσιακών εξαγωγών»· 

 
(η)      με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) της λέξης «αποστολές» (δεύτερη γραμμή), με τις 

λέξεις «ενδοενωσιακές εξαγωγές» και της λέξης «αποστολών» (τέταρτη γραμμή), με τις 
λέξεις «ενδοενωσιακών εξαγωγών»· και 

 
(θ)      με τη διαγραφή του εδαφίου (5).

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου, με τον 
ακόλουθο πλαγιότιτλο: 
 
 

«Χρόνος και τρόπος υποβολής δήλωσης Intrastat.».

Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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(α)      Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου, με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο: 
 

«Μη  πραγματοποίηση  ενδοενωσιακών  εισαγωγών  και  ενδοενωσιακών  εξαγωγών 
αγαθών.»· 

 
(β)      με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της λέξης «ενδοκοινοτικών» (δεύτερη γραμμή), με 

τη λέξη «ενδοενωσιακών» και της λέξης «αφίξεις», όπου αυτή απαντά, με τις λέξεις 
«ενδοενωσιακές εισαγωγές»· και 

 
(γ)       με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της λέξης «ενδοκοινοτικών» (δεύτερη γραμμή), με 

τη λέξη «ενδοενωσιακών» και της λέξης «αποστολές», όπου αυτή απαντά, με τις λέξεις 
«ενδοενωσιακές εξαγωγές». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «δυνάμει του 
άρθρου 9 του βασικού κανονισµού» (τρίτη και τέταρτη γραμμή).

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)      Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της λέξης «ενδοκοινοτικών» (δεύτερη γραμμή), 
με τη λέξη «ενδοενωσιακών»· 

 
(β) με  την  αντικατάσταση  στην  παράγραφο  (α)  του  εδαφίου  (1)  της  λέξης  «αφίξεις» 

(τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «ενδοενωσιακές εισαγωγές»· 
 

(γ)      με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) της λέξης «αποστολές» 
(τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «ενδοενωσιακές εξαγωγές»· και 

 
(δ)      με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1), αμέσως μετά τις λέξεις «του 

υποκείμενου στο φόρο προσώπου» (όγδοη γραμμή), της φράσης «ή του μη υποκείμενου 
στον φόρο νομικού προσώπου».

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

12. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)      Με την αντικατάσταση της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1), με την ακόλουθη 
επιφύλαξη: 

 
«Νοείται περαιτέρω ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει όταν παρέχεται η 

έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου για το οποίο υπάρχει υποχρέωση προς 
εχεμύθεια.»· και 

 
(β)      με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «δέκα χιλιάδες (10.000) λίρες» (έκτη 

γραμμή), με τη φράση «δεκαεπτά χιλιάδες εβδομήντα δύο ευρώ (€17.072)».

Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)      Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «στον τύπο και στο χρόνο που 
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και της Γνωστοποίησης που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8(3)–» (δεύτερη μέχρι τέταρτη γραμμή), με τη φράση 
«κατά τον τρόπο και στον χρόνο που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8-»· 

 
(β)      με την  αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) της λέξης «αφίξεις» 

(πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «ενδοενωσιακές εισαγωγές»· 
 

(γ)      με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) της λέξης «αποστολές» 
(πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «ενδοενωσιακές εξαγωγές»· 

 
(δ)      με τη διαγραφή στο εδάφιο (3), πριν από τη λέξη «Πρόσωπο» (πρώτη γραμμή), της 

παρένθεσης και του γράμματος «(α)»· και
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(ε)       με την αντικατάσταση στην παράγραφο (i) του εδαφίου (3) της λέξης «προσέλευσης» 
(τέταρτη γραμμή), με τη λέξη «προέλευσης». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

 
(α)      Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α), με την ακόλουθη παράγραφο: 

 

 
«(α)    Εξακολουθεί να παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί, πέραν του χρόνου που 

καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, να υποβάλει δήλωση Intrastat, για 
ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του 
άρθρου 7 και κατά τον τρόπο που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8·»· 

 
(β)      με την αντικατάσταση της παραγράφου (β), με την ακόλουθη παράγραφο: 

 

 
«(β)    εξακολουθεί να παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί, πέραν του χρόνου που 

καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, να υποβάλει δήλωση Intrastat, για 
ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του 
άρθρου 7 και κατά τον τρόπο που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8·»· 

 
(γ)       με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) της λέξης «αφίξεις» (δεύτερη γραμμή), με 

τις λέξεις «ενδοενωσιακές εισαγωγές»· 

 
(δ)      με την αντικατάσταση στην παράγραφο (στ) της λέξης «αποστολές» (τρίτη γραμμή), 

με τις λέξεις «ενδοενωσιακές εξαγωγές»· 

 
(ε)       με την αντικατάσταση στην παράγραφο (θ) της λέξης «αφίξεις» (τρίτη γραμμή), με τις 

λέξεις «ενδοενωσιακές εισαγωγές»· 

 
(στ)     με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ι) της λέξης «αποστολές» (τρίτη γραμμή), με 

τις λέξεις «ενδοενωσιακές εξαγωγές»· και 

 
(ζ) με την αντικατάσταση των λέξεων «χίλιες πεντακόσιες λίρες» (τεσσαρακοστή ένατη 

και πεντηκοστή γραμμή), με τη φράση «δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ 
(€2.562)».

Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

15.  Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)      Με   την   αντικατάσταση   στην   παράγραφο   (β)   του   εδαφίου   (1)   της   λέξης 

«ενδοκοινοτικών» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «ενδοενωσιακών»· και 
 

(β)      με  την  προσθήκη  στην  παράγραφο  (δ)  του  εδαφίου  (1),  αμέσως  μετά  τη  λέξη 
«ηλεκτρονικά» (τρίτη γραμμή), της λέξης «μέσα». 


