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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΟ
Προοίμιο.

Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 5(4) του Κανονισμού (ΕΚ)

Επίσημη

αριθ.

Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 102,
7.4.2004, σ. 1.

638/2004

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τις κοινοτικές
στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του
Συμβουλίου.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

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

τίτλος.

Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικός)

38(Ι) του 2004
135(Ι) του 2004

Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Στατιστικών

95(Ι) του 2005

των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών νόμους του

49(Ι) του 2007

2004 μέχρι 2009 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο

102(Ι) του 2009.

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 μέχρι 2011.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 8 του
βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(2)(α) Η υποβολή της δήλωσης Intrastat γίνεται με τη
χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία καθορίζονται σε
Γνωστοποίηση του Εφόρου που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
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(β) Για σκοπούς οποιασδήποτε πολιτικής ή
ποινικής διαδικασίας, ο κωδικός αριθμός, ο οποίος
χορηγείται από τον Έφορο στο πρόσωπο που
υποβάλλει τη δήλωση Intrastat με ηλεκτρονικά μέσα,
θεωρείται ότι υπέχει τη θέση χειρόγραφης υπογραφής
που θα έφερε η δήλωση Intrastat αν δεν υποβαλλόταν
με ηλεκτρονικά μέσα και το πρόσωπο που υποβάλλει
τη δήλωση Intrastat θεωρείται ότι έχει γνώση του
περιεχομένου της.».

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού.
Έναρξη της

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιουλίου 2012.

ισχύος του
παρόντος Νόμου.

ΣΧΚ/ΜΓ
(23.01.052.163-2011)

