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Αριθμός 595 

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 38(1) ΤΟΥ 2004) 

Διάταγμα με βάση το (ιρθρο 6 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 

δυνcφει του άρθρου 6 του περί Στατιστικιί)ν των Συναλλαγιον Αγαθών μεταξύ 
Κρατών Μελιον Νόμου (Ν. 38(1) του 2004) εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Στατιστικών των Συναλ
λαγιον Αγαθιον μεταξύ Κρατιον Μελιον (Προσδιορισμός Στατιστικών Κατω
φλιών) Διάταγμα του 2005. 

2. Στο παρόν Δι6ταγμα-
«Νόμος» σημαίνει τον περί Στατιστικιον των Συναλλαγιί)ν Αγαθιον 

μεταξύ Κρατιον Μελιον Νόμο (Ν. 38(1) του 2004) και περιλαμβ6νει 
οποιαδήποτε τροποποίηση ή αντικατάστασή του. 

«Όριο απαλλαγής» σημαίνει το εκφραζόμενο σε αξία κατιοτατο όριο 

των αφίξεων αγαθιον και των αποστολιον αγαθιόν χωριστά, κάτω από 
το οποίο οι υπόχρεοι απαλλ6σσονται από την υποχρέωση παροχής 
πληροφοριιον που απαιτούνται στο σύστημα Intrastat. 

«Όριο απλούστευσης» σημαίνει το εκφραζόμενο σε αξία όριο των 
αφίξεων αγαθιόν και των αποστολιόν αγαθιον χωριστ6, κάτω από το 

οποίο οι υπόχρεοι παροχής πληροφοριών μπορούν να παρέχουν 

απλουστευμένες πληροφορίες που απαιτούνται στο σύστημα Instrastat. 
Οι υπόχρεοι παροχής πληροφοριιον δεν υποχρεοί,ντc1ι να διαΙ1ιβάζουν 

στοιχεία για τη στατιστική αξία, τους όρους παράδοσης και τον τρόπο 

μεταφορ6ς. 

3. Το ίnμος των στατιστικιον κατωφλιιον καθορίζεται όπως πιο κcπω: 
(α) Για αφίξεις αγαθιον: 

- Όριο απλούστευσης: f500.000. 
- Όριο απαλλαγής: f40.000. 

(β) Για αποστολές αγαθιον: 

- Όριο απλοί,στευσης: f500.000. 
- Όριο απαλλαγής: f40.000. 

4. Για κ6θε στατιστικό κατιοφλι, οι διατάξεις που θεσπίζονται ισχύουν 
καθόλη τη δι6ρκεια του έτους 2006. 

5. Το παρόν Διάταγμα ισχύει από τη 1 η Ιανουαρίου 2006. 
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Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΣ 152(1) ΤΟΥ 2003 

Διόρθωση 

Αναφορικά με το διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, με αρ. 4057 και ημερ. 9 Δεκεμβρίου 2005, αρ. Κ.Δ.Π. 567/2005, 
στον Πίνακα του διατάγματος να διαγραφεί ολόκληρη η γραμμή με αύξοντα 

αριθμό 2. Ως εκ τούτου οι υπόλοιπες γραμμές 3-8 του Πίνακα αναριθμούνται 
σε 2-7. 

Τυ;rιί)θηκε στο Τυ;rογραφείο της Κu;rριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 




