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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 638/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Θα πρέπει να διατηρηθεί σύστηµα κατώτατων ορίων, αλλά
απλουστευµένο, ώστε να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις
ανάγκες των χρηστών, περιορίζοντας παράλληλα την υποχρέωση απάντησης που βαρύνει τους υπόχρεους παροχής
στατιστικών πληροφοριών, και ιδίως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

(5)

Θα πρέπει να διατηρηθεί στενή σχέση µεταξύ του συστήµατος συλλογής στατιστικών πληροφοριών και των φορολογικών διατυπώσεων που υφίστανται στο πλαίσιο των συναλλαγών αγαθών µεταξύ κρατών µελών. Η σχέση αυτή καθιστά
ιδίως εφικτή την επαλήθευση της ποιότητας των συλλεγόµενων πληροφοριών.

(6)

Η ποιότητα των παραγόµενων στατιστικών πληροφοριών, η
αξιολόγησή τους βάσει κοινών δεικτών και η διαφάνεια σ'
αυτό τον τοµέα αποτελούν σηµαντικούς στόχους που απαιτούν κανονισµό σε κοινοτικό επίπεδο.

(7)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης,
δηλαδή η θέσπιση κοινού νοµικού πλαισίου όσον αφορά τη
συστηµατική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών για τις
συναλλαγές αγαθών µεταξύ κρατών µελών, δεν µπορεί να
επιτευχθεί επαρκώς σε εθνικό επίπεδο, και δύναται να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί
να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας,
η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε
την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης ορίζεται στο
εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(8)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου, της
17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές (4), καθορίζει το πλαίσιο αναφοράς του παρόντος
κανονισµού. Ωστόσο, το ιδιαίτερα λεπτοµερές επίπεδο
πληροφόρησης στον τοµέα των στατιστικών για τις συναλλαγές αγαθών απαιτεί ειδικούς κανόνες όσον αφορά την
εµπιστευτικότητα.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 285 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συµβουλίου, της
7ης Νοεµβρίου 1991, για τις στατιστικές των συναλλαγών
αγαθών µεταξύ κρατών µελών (3) θέσπισε εντελώς νέο
σύστηµα συλλογής δεδοµένων, το οποίο απλουστεύθηκε
δύο φορές. Για τη βελτίωση της διαφάνειας του εν λόγω
συστήµατος και την ευχερέστερη κατανόησή του, κρίνεται
σκόπιµο να αντικατασταθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3330/
91 από τον παρόντα κανονισµό.

(2)

Το εν λόγω σύστηµα θα πρέπει να διατηρηθεί, διότι οι κοινοτικές πολιτικές που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και η ανάλυση από τις κοινοτικές επιχειρήσεις των επιµέρους αγορών τους, απαιτούν πάντα αρκετά
λεπτοµερές επίπεδο στατιστικών πληροφοριών. Η ανάλυση
της εξέλιξης της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης
απαιτεί επίσης να είναι ταχέως διαθέσιµα συγκεντρωτικά
δεδοµένα. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
να συλλέγουν πληροφορίες οι οποίες πληρούν τις ιδιαίτερες
ανάγκες τους.

(3)

Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο να βελτιωθεί η διατύπωση των
κανόνων σχετικά µε την εκπόνηση στατιστικών για τις συναλλαγές αγαθών µεταξύ κρατών µελών προκειµένου να διευκολυνθεί η κατανόησή τους από τις επιχειρήσεις που είναι
υπεύθυνες για την παροχή των δεδοµένων, τις εθνικές υπηρεσίες που συλλέγουν τα δεδοµένα και τους χρήστες.

(1) ΕΕ C 32 της 5.2.2004, σ. 92.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2003, (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 316 της 16.11.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(4) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
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Είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού και να προβλεφθεί, για τον σκοπό
αυτό, κοινοτική διαδικασία που να επιτρέπει την έγκαιρη
θέσπιση των κανόνων εφαρµογής και την πραγµατοποίηση
των απαραίτητων τεχνικών προσαρµογών.
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

7.4.2004

iii) εµπορεύµατα που αποκτήθηκαν στο τελωνειακό έδαφος της
Κοινότητας είτε από εµπορεύµατα που αναφέρονται αποκλειστικά στο σηµείο ii) είτε από εµπορεύµατα που αναφέρονται στα σηµεία i) και ii)·
ε) «κράτος µέλος αποστολής», το κράτος µέλος, όπως αυτό ορίζεται από το στατιστικό έδαφός του, από το οποίο αποστέλλονται εµπορεύµατα µε προορισµό άλλο κράτος µέλος·
στ) «κράτος µέλος άφιξης», το κράτος µέλος, όπως αυτό ορίζεται
από το στατιστικό έδαφός του, στο οποίο φθάνουν εµπορεύµατα από άλλο κράτος µέλος·
ζ) «εµπορεύµατα σε απλή κυκλοφορία µεταξύ κρατών µελών», τα
κοινοτικά εµπορεύµατα που αποστέλλονται από ένα κράτος
µέλος σε άλλο, τα οποία, κατά τη διαδροµή προς το κράτος
µέλος προορισµού, διασχίζουν άµεσα ένα άλλο κράτος µέλος ή
σταµατούν για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τη µεταφορά εµπορευµάτων.

Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για τη συστηµατική
παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά µε τις συναλλαγές
αγαθών µεταξύ κρατών µελών.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «εµπορεύµατα», όλα τα κινητά πράγµατα, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρικού ρεύµατος·
β) «ειδικά εµπορεύµατα ή ειδική κυκλοφορία», τα εµπορεύµατα ή
η κυκλοφορία, που, ως εκ της φύσεώς τους, δικαιολογούν
ειδικές διατάξεις, ιδίως οι βιοµηχανικές µονάδες, τα πλοία και
τα αεροσκάφη, τα προϊόντα θαλάσσης, τα αγαθά που παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη, οι τµηµατικές αποστολές, τα
στρατιωτικά είδη, τα αγαθά προς ή από εγκαταστάσεις µέσα
στη θάλασσα, τα διαστηµικά οχήµατα, τα µέρη µηχανοκίνητων
οχηµάτων και αεροσκαφών, τα κατάλοιπα·
γ) «εθνικές αρχές», οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και οι άλλοι
φορείς σε κάθε κράτος µέλος που έχουν την ευθύνη για την
παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά µε τις συναλλαγές
αγαθών µεταξύ κρατών µελών·
δ) «κοινοτικά εµπορεύµατα»:
i) εµπορεύµατα τα οποία αποκτήθηκαν εξ ολοκλήρου στο
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, χωρίς την προσθήκη
εµπορευµάτων από τρίτες χώρες ή εδάφη που δεν αποτελούν τµήµα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας,
ii) εµπορεύµατα από τρίτες χώρες ή εδάφη που δεν αποτελούν
τµήµα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σ' ένα κράτος µέλος,
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι στατιστικές για τις εµπορευµατικές συναλλαγές µεταξύ
κρατών µελών καλύπτουν τις αποστολές και τις αφίξεις εµπορευµάτων.
2. Οι αποστολές καλύπτουν τα ακόλουθα εµπορεύµατα που
εξέρχονται από το κράτος µέλος αποστολής µε προορισµό άλλο
κράτος µέλος:
α) κοινοτικά εµπορεύµατα, εκτός από εµπορεύµατα σε απλή κυκλοφορία µεταξύ κρατών µελών·
β) εµπορεύµατα που έχουν τεθεί στο κράτος µέλος αποστολής υπό
το τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης για επανεξαγωγή ή
της µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.
3. Οι αφίξεις καλύπτουν τα ακόλουθα εµπορεύµατα που εισέρχονται στο κράτος µέλος άφιξης και τα οποία απεστάλησαν αρχικά
από άλλο κράτος µέλος:
α) κοινοτικά εµπορεύµατα, εκτός από εµπορεύµατα σε απλή κυκλοφορία µεταξύ κρατών µελών·
β) εµπορεύµατα που είχαν τεθεί προγενέστερα στο κράτος µέλος
αποστολής υπό το τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης για
επανεξαγωγή ή της µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, και τα
οποία διατηρούνται υπό το τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης για επανεξαγωγή ή της µεταποίησης υπό τελωνειακό
έλεγχο ή τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο κράτος µέλος
άφιξης.
4. Για ειδικά εµπορεύµατα ή ειδική κυκλοφορία, δύνανται να
εφαρµόζονται διαφορετικές ή ιδιαίτερες διατάξεις, οι οποίες θα
καθορισθούν από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 14 παράγραφος 2.
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L 102/3
Άρθρο 7

5.
Ορισµένα εµπορεύµατα, ο κατάλογος των οποίων καθορίζεται
από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14
παράγραφος 2, αποκλείονται από τις στατιστικές για λόγους µεθοδολογίας.

Υπόχρεοι παροχής πληροφοριών

Άρθρο 4

1. Υπόχρεοι για την παροχή πληροφοριών για το σύστηµα Intrastat είναι:

Στατιστικό έδαφος
1.
Το στατιστικό έδαφος των κρατών µελών συµπίπτει µε το
τελωνειακό έδαφός τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου
1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1).
2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το στατιστικό
έδαφος της Γερµανίας περιλαµβάνει την Ελιγολάνδη.

Άρθρο 5
Πηγές δεδοµένων
1.
Ένα ειδικό σύστηµα συλλογής δεδοµένων, εφεξής καλούµενο
σύστηµα «Intrastat», εφαρµόζεται για την παροχή των στατιστικών
πληροφοριών σχετικά µε τις αποστολές και τις αφίξεις κοινοτικών
εµπορευµάτων που δεν αποτελούν αντικείµενο ενιαίου διοικητικού
εγγράφου για τελωνειακούς ή φορολογικούς σκοπούς.
2.
Οι στατιστικές πληροφορίες για τις αποστολές και τις αφίξεις
άλλων εµπορευµάτων παρέχονται απευθείας από τα τελωνεία στις
εθνικές αρχές, τουλάχιστον µία φορά το µήνα.
3.
Για ειδικά εµπορεύµατα ή ειδική κυκλοφορία, µπορούν να
χρησιµοποιούνται και άλλες πηγές πληροφοριών εκτός από το
σύστηµα Intrastat και τις τελωνειακές διασαφήσεις.
4.
Κάθε κράτος µέλος ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο παρέχονται
τα δεδοµένα του συστήµατος Intrastat από τους υπόχρεους
παροχής πληροφοριών. Για τη διευκόλυνση του έργου των εν λόγω
υπόχρεων, η Επιτροπή (Eurostat) και τα κράτη µέλη διαµορφώνουν
τις προϋποθέσεις για την αυξηµένη χρήση της αυτόµατης επεξεργασίας και της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδοµένων.

α) Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υπόκειται σε ΦΠΑ στο
κράτος µέλος αποστολής, το οποίο:
i) έχει συνάψει, εξαιρέσει των συµβάσεων µεταφοράς, σύµβαση
που έχει ως αποτέλεσµα την αποστολή εµπορευµάτων ή,
άλλως,
ii) εκτελεί µόνος του ή µέσω τρίτων την αποστολή εµπορευµάτων ή, άλλως,
iii) είναι κάτοχος των εµπορευµάτων που αποτελούν αντικείµενο
της αποστολής·
β) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υπόκειται σε ΦΠΑ στο
κράτος µέλος άφιξης το οποίο:
i) έχει συνάψει, εξαιρέσει των συµβάσεων µεταφοράς, σύµβαση
που έχει ως αποτέλεσµα την παράδοση εµπορευµάτων ή,
άλλως,
ii) παραλαµβάνει ο ίδιος ή µέσω τρίτων τα εµπορεύµατα ή,
άλλως,
iii) είναι κάτοχος των παραδιδοµένων εµπορευµάτων.
2. Ο υπόχρεος παροχής πληροφοριών δύναται να αναθέτει το
καθήκον αυτό σε τρίτο, χωρίς όµως η ανάθεση αυτή να περιορίζει
ουδόλως την ευθύνη του εν λόγω υπόχρεου.
3. Παράλειψη του υπόχρεου παροχής πληροφοριών ως προς
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάµει του παρόντος κανονισµού, επιφέρει εις βάρος του την επιβολή κυρώσεων τις οποίες
καθορίζουν τα κράτη µέλη.

Άρθρο 8
Μητρώα

Άρθρο 6
Περίοδος αναφοράς
1.
Η περίοδος αναφοράς για την παροχή των πληροφοριών
σύµφωνα µε το άρθρο 5, είναι ο ηµερολογιακός µήνας αποστολής
ή άφιξης των εµπορευµάτων.
2.
Η περίοδος αναφοράς δύναται να προσαρµόζεται κατά τρόπο
ώστε να λαµβάνεται υπόψη η σχέση µε τις υποχρεώσεις του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) και τις τελωνειακές υποχρεώσεις, κατ'
εφαρµογή των διατάξεων που θεσπίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.
(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).

1. Οι εθνικές αρχές καταρτίζουν και τηρούν µητρώο των ενδοκοινοτικών φορέων, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τους αποστολείς, κατά την αποστολή, και τους παραλήπτες, κατά την άφιξη.
2. Για τον προσδιορισµό των υπόχρεων παροχής πληροφοριών
που αναφέρονται στο άρθρο 7 και για τον έλεγχο των παρεχόµενων
πληροφοριών, η αρµόδια φορολογική αρχή σε κάθε κράτος µέλος
παρέχει στην εθνική αρχή:
α) Τουλάχιστον µία φορά το µήνα, τους καταλόγους φυσικών ή
νοµικών προσώπων που έχουν δηλώσει ότι, κατά τη διάρκεια
της εν λόγω περιόδου, παρέδωσαν εµπορεύµατα σε άλλα κράτη
µέλη ή απέκτησαν εµπορεύµατα που προέρχονται από άλλα
κράτη µέλη. Στους καταλόγους αναγράφεται η συνολική αξία
των εµπορευµάτων που έχουν δηλωθεί από κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο για φορολογικούς σκοπούς·
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β) µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος της εθνικής
αρχής, οποιαδήποτε παρασχεθείσα πληροφορία, για φορολογικούς σκοπούς, η οποία θα µπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα
των στατιστικών.
Οι διευθετήσεις για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.
Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από τις
εθνικές αρχές σύµφωνα µε τους κανόνες που τους επιβάλλει η
φορολογική αρχή.
3.
Η φορολογική αρχή υπενθυµίζει στους υποκείµενους σε ΦΠΑ
επαγγελµατίες τις υποχρεώσεις που τυχόν τους βαρύνουν ως υπόχρεους παροχής των πληροφοριών που απαιτούνται από το
σύστηµα Intrastat.
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2. Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να συλλέγουν πρόσθετες
πληροφορίες, παραδείγµατος χάρη:
α) τον προσδιορισµό των εµπορευµάτων, κατά τρόπο λεπτοµερέστερο από αυτόν της συνδυασµένης ονοµατολογίας·
β) τη χώρα καταγωγής, κατά την άφιξη·
γ) την περιφέρεια καταγωγής, κατά την αποστολή, και την περιφέρεια προορισµού, κατά την άφιξη·
δ) τους όρους παράδοσης·
ε) τον τρόπο µεταφοράς·
στ) τη στατιστική διαδικασία.

Άρθρο 9
Συλλεγόµενες πληροφορίες από το σύστηµα Intrastat
1.

Οι εθνικές αρχές συλλέγουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Τον αριθµό αναγνώρισης που χορηγείται στον υπόχρεο
παροχής πληροφοριών σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος
1 στοιχείο γ) της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών, των σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών
— κοινό σύστηµα φόρου προστιθεµένης αξίας: οµοιόµορφη
φορολογική βάση (1), όπως αυτό διατυπώνεται στο άρθρο 28η
της εν λόγω οδηγίας·
β) την περίοδο αναφοράς·
γ) τη ροή (άφιξη, αποστολή)·
δ) το εµπόρευµα, που εντοπίζεται µέσω του οκταψήφιου κωδικού
της συνδυασµένης ονοµατολογίας, κατά τα οριζόµενα στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο (2)·
ε) το κράτος µέλος-εταίρο·

Οι ορισµοί των στατιστικών δεδοµένων που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ) παρατίθενται στο παράρτηµα. Εφόσον απαιτείται, οι
κανόνες συλλογής των εν λόγω πληροφοριών, ιδίως των κωδικών
που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, καθορίζονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Άρθρο 10
Απλούστευση του συστήµατος Intrastat
1. Προκειµένου να πληρούνται οι ανάγκες των χρηστών για στατιστικές πληροφορίες χωρίς να επιβαρύνονται υπερβολικά οι οικονοµικοί φορείς, τα κράτη µέλη καθορίζουν κάθε χρόνο κατώτατα
όρια που εκφράζονται σε ετήσιες αξίες ενδοκοινοτικού εµπορίου,
κάτω από τα οποία οι υπόχρεοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση
παροχής πληροφοριών Intrastat ή µπορούν να παρέχουν απλουστευµένες πληροφορίες.
2. Κάθε κράτος µέλος καθορίζει τα κατώτατα όρια χωριστά για
τις αφίξεις και τις αποστολές.

στ) την αξία των εµπορευµάτων·
ζ) την ποσότητα των εµπορευµάτων·
η) τη φύση της συναλλαγής.
Οι ορισµοί των στατιστικών δεδοµένων που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως η) παρατίθενται στο παράρτηµα. Οσάκις είναι απαραίτητο, οι κανόνες συλλογής των εν λόγω πληροφοριών, ιδίως των
κωδικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, καθορίζονται σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.
(1) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2004/15/ΕΚ (ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 61).
(2) ΕΕ L 256 της 7.9.1987 σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2344/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
346 της 31.12.2003, σ. 38).

3. Για τον καθορισµό των κατωτάτων ορίων, κάτω από τα οποία
οι υπόχρεοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών Intrastat, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες
που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ),
διατίθενται από τους υπόχρεους παροχής πληροφοριών, προκειµένου να καλύπτεται τουλάχιστον το 97 % του συνολικού εµπορίου
του οικείου κράτους µέλους, εκπεφρασµένο σε αξία.
4. Τα κράτη µέλη δύνανται να καθορίζουν άλλα κατώτατα όρια,
κάτω από τα οποία οι υπόχρεοι µπορούν να επωφελούνται από τις
ακόλουθες απλουστεύσεις:
α) απαλλαγή από την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την
ποσότητα των εµπορευµάτων·
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β) απαλλαγή από την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη φύση
της συναλλαγής·
γ) δυνατότητα να αναφέρουν δέκα, κατ' ανώτατο όριο, λεπτοµερείς
συναφείς διακρίσεις της συνδυασµένης ονοµατολογίας, που είναι
οι πλέον χρησιµοποιούµενες ως προς την αξία, και να οµαδοποιούν τα άλλα προϊόντα σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.
Κάθε κράτος µέλος που εφαρµόζει τα εν λόγω κατώτατα όρια
µεριµνά ώστε οι συναλλαγές των εν λόγω υπόχρεων να ανέρχονται,
κατ' ανώτατο όριο, στο 6 % των συνολικών συναλλαγών του.
5.
Τα κράτη µέλη δύνανται να απλουστεύουν, υπό ορισµένους
όρους που ανταποκρίνονται σε ποιοτικές απαιτήσεις καθοριζόµενες
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2 τις
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τις µεµονωµένες συναλλαγές ήσσονος σηµασίας.
6.
Οι πληροφορίες σχετικά µε τα κατώτατα όρια που εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη αποστέλλονται στην Επιτροπή (Eurostat)
το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου του έτους που προηγείται
του έτους εφαρµογής.

3. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα
δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή, βάσει προτύπου ανταλλαγής. Οι
πρακτικές διευθετήσεις της διαβίβασης δεδοµένων καθορίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Άρθρο 13
Ποιότητα
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη
διασφάλιση της ποιότητας των δεδοµένων που διαβιβάζονται
σύµφωνα µε τους ισχύοντες δείκτες ποιότητας και πρότυπα.
2. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) ετήσια
έκθεση σχετικά µε την ποιότητα των διαβιβαζόµενων δεδοµένων.
3. Οι δείκτες και τα πρότυπα που καθιστούν εφικτή την αξιολόγηση της ποιότητας των δεδοµένων, η διάρθρωση των εκθέσεων
για την ποιότητα οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται από τα κράτη
µέλη και κάθε απαραίτητο µέτρο που αποβλέπει στην αξιολόγηση ή
τη βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων, καθορίζονται σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Άρθρο 11

Άρθρο 14

Στατιστικό απόρρητο
Κατόπιν αιτήµατος του υπόχρεου παροχής στατιστικών πληροφοριών, οι εθνικές αρχές αποφασίζουν αν τα στατιστικά αποτελέσµατα
που καθιστούν εφικτή την έµµεση αναγνώρισή του συγκεκριµένου
παρόχου, θα κοινολογηθούν ή αν θα τροποποιηθούν κατά τρόπον
ώστε η κοινολόγησή τους να µην θίγει το στατιστικό απόρρητο.

Άρθρο 12
∆ιαβίβαση δεδοµένων στην Επιτροπή
1.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα
µηνιαία αποτελέσµατα των στατιστικών τους για τις συναλλαγές
µεταξύ κρατών µελών το αργότερο:
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∆ιαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικών για
τις συναλλαγές αγαθών µεταξύ κρατών µελών.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 15

α) 40 ηµερολογιακές ηµέρες µετά το τέλος του µήνα αναφοράς
για τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα που καθορίζονται σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2·

Κατάργηση

β) 70 ηµερολογιακές ηµέρες µετά το τέλος του µήνα αναφοράς
για την περίπτωση λεπτοµερών αποτελεσµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 9
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) έως η).

2. Οι αναφορές στον καταργηθέντα κανονισµό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισµό.

Όσον αφορά την αξία των εµπορευµάτων, στα εν λόγω αποτελέσµατα περιλαµβάνεται µόνο η στατιστική αξία, όπως ορίζεται στο
παράρτηµα.

Άρθρο 16

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα εµπιστευτικά δεδοµένα.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα
µηνιαία αποτελέσµατα που καλύπτουν το σύνολο των συναλλαγών
τους σε εµπορεύµατα, κάνοντας, ενδεχοµένως, χρήση εκτιµήσεων,
όπου είναι απαραίτητο.

1.

Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 3330/91 καταργείται.

Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Στρασβούργο, 31 Μαρτίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

D. ROCHE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
1. Κράτος µέλος εταίρος
α) Ως κράτος µέλος εταίρος νοείται το κράτος µέλος προέλευσης, κατά την άφιξη. Θεωρείται ότι πρόκειται για το κράτος
µέλος αποστολής, οσάκις τα εµπορεύµατα εισέρχονται απευθείας από άλλο κράτος µέλος. Στην περίπτωση που τα εµπορεύµατα, πριν να φτάσουν στο κράτος µέλος άφιξης, εισήλθαν σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη υπό διαµετακόµιση και,
στα εν λόγω κράτη, έκαναν στάση ή αποτέλεσαν αντικείµενο νοµικών πράξεων που δεν περικλείονται στη µεταφορά τους
(π.χ. µεταβίβαση κυριότητας), ως κράτος µέλος προέλευσης θεωρείται το τελευταίο κράτος µέλος όπου πραγµατοποιήθηκαν τέτοιες στάσεις ή πράξεις.
β) Ως κράτος µέλος εταίρος νοείται το κράτος µέλος προορισµού, κατά την αποστολή. Θεωρείται ότι πρόκειται για το
τελευταίο κράτος µέλος, το οποίο, κατά τη στιγµή της αποστολής, είναι γνωστό ως κράτος µέλος προς το οποίο αποστέλλονται τα αγαθά.

2. Ποσότητα των εµπορευµάτων
Η ποσότητα των εµπορευµάτων εκφράζεται µε δύο τρόπους:
α) την καθαρή µάζα, δηλαδή την πραγµατική µάζα των εµπορευµάτων εξαιρουµένης κάθε συσκευασίας·
β) τις συµπληρωµατικές µονάδες, δηλαδή τις µονάδες µέτρησης της ποσότητας εκτός της καθαρής µάζας, όπως αναφέρονται
λεπτοµερώς στον κανονισµό της Επιτροπής µε τον οποίο ενηµερώνεται ετησίως η συνδυασµένη ονοµατολογία.

3. Αξία των εµπορευµάτων
Η αξία των εµπορευµάτων εκφράζεται µε δύο τρόπους:
α) το φορολογητέο ποσό, δηλαδή η αξία που πρέπει να καθορίζεται για φορολογικούς σκοπούς σύµφωνα µε την οδηγία
77/388/ΕΟΚ·
β) τη στατιστική αξία, δηλαδή η αξία που υπολογίζεται στα εθνικά σύνορα των κρατών µελών. Περιλαµβάνει µόνο τις συναφείς δαπάνες (ναύλος, ασφάλεια) στην περίπτωση των αποστολών, στο τµήµα της διαδροµής που βρίσκεται επί του
εδάφους του κράτους µέλους αποστολής και, στην περίπτωση των αφίξεων, στο τµήµα της διαδροµής που βρίσκεται
εκτός του εδάφους του κράτους µέλους άφιξης. Πρόκειται για την αξία fob (ελεύθερο επί του πλοίου), για τις αποστολές,
και για την αξία cif (κόστος, ασφάλεια και ναύλος), για τις αφίξεις.

4. Φύση της συναλλαγής
Ως «φύση της συναλλαγής», νοούνται τα διάφορα χαρακτηριστικά (αγορά/πώληση, εργασία κατ' ανάθεση, κ.λπ.) που χρησιµεύουν για τη διάκριση των συναλλαγών µεταξύ τους.

5. Χώρα καταγωγής
α) Ως «χώρα καταγωγής», κατά την άφιξη, νοείται η χώρα από την οποία κατάγονται τα αγαθά.
β) Θεωρείται ότι κατάγονται από µία χώρα τα εµπορεύµατα που αποκτώνται ή παράγονται εξ ολοκλήρου στη χώρα αυτή.
γ) Εµπορεύµατα, στην παραγωγή των οποίων µεσολάβησαν δύο ή περισσότερες χώρες, θεωρείται ότι κατάγονται από τη
χώρα στην οποία πραγµατοποιήθηκε η τελευταία, οικονοµικά δικαιολογηµένη, ουσιαστική µεταποίηση ή επεξεργασία σε
επιχείρηση εξοπλισµένη για τον σκοπό αυτό, και η οποία κατέληξε στη δηµιουργία ενός νέου προϊόντος ή αντιπροσωπεύει
σηµαντικό στάδιο κατασκευής.

6. Περιφέρεια καταγωγής ή προορισµού
α) Ως «περιφέρεια καταγωγής», κατά την αποστολή, νοείται η περιφέρεια του κράτους µέλους αποστολής στην οποία τα
αγαθά παρήχθησαν ή αποτέλεσαν αντικείµενο πράξεων συνένωσης, συναρµολόγησης, µεταποίησης, επισκευής ή
συντήρησης· άλλως, ως περιφέρεια καταγωγής νοείται η περιφέρεια από την οποία απεστάλησαν τα εµπορεύµατα ή,
άλλως, η περιφέρεια στην οποία πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία εµπορίας.
β) Ως «περιφέρεια προορισµού», κατά την άφιξη, νοείται η περιφέρεια του κράτους µέλους άφιξης στην οποία τα εµπορεύµατα πρόκειται να καταναλωθούν ή να αποτελέσουν αντικείµενο πράξεων συνένωσης, συναρµολόγησης, µεταποίησης,
επισκευής ή συντήρησης· άλλως, ως περιφέρεια προορισµού νοείται η περιφέρεια στην οποία θα αποσταλούν τα εµπορεύµατα ή, άλλως, η περιφέρεια στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η διαδικασία εµπορίας.
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7. Όροι παράδοσης
Ως «όροι παράδοσης» νοούνται οι διατάξεις της σύµβασης πώλησης, οι οποίες καθορίζουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του
πωλητή και του αγοραστή, σύµφωνα µε τους Incoterms του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου (cif, fob, κ.λπ.).
8. Τρόπος µεταφοράς
Ο τρόπος µεταφοράς καθορίζεται από το ενεργό µέσο µεταφοράς µε το οποίο τα εµπορεύµατα τεκµαίρεται ότι εξήχθησαν
από το στατιστικό έδαφος του κράτους µέλους αποστολής, κατά την αποστολή, και, κατά την άφιξη, από το ενεργό µέσο
µεταφοράς µε το οποίο τα εµπορεύµατα τεκµαίρεται ότι εισήλθαν στο στατιστικό έδαφος του κράτους µέλους άφιξης.
9. Στατιστική διαδικασία
Ως «στατιστική διαδικασία» νοούνται τα διάφορα χαρακτηριστικά που χρησιµεύουν για τη διάκριση διαφόρων τύπων άφιξης
και αποστολής για στατιστικούς σκοπούς.
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