Ζκθεςη Ποιότητασ
Στατιςτικών Διεθνοφσ Εμπορίου Αγαθών (Διεθνείσ
Εμπορευματικζσ Συναλλαγζσ)
Γενικζσ πληροφορίεσ
Ο ςτόχοσ τησ Ζκθεςησ Ποιότητασ είναι να προςφζρει πληροφορίεσ για την
ποιότητα των Στατιςτικών Διεθνοφσ Εμπορίου Αγαθών.

Η δομή τησ ζκθεςησ ακολουθεί τισ προδιαγραφζσ τησ Eurostat ςε ςχζςη με τα
κριτήρια ποιότητασ των ςτατιςτικών προϊόντων.

Kξάηνο Μέινο: Διιάδα
I. ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ
Πεδία πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί από ηε ΔΛΣΑΣ
Πεδία πξνζπκπιεξσκέλα από ηε Eurostat βαζηζκέλα ζηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη από ηα Κξάηε Μέιε

ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΥΕΙΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΝΟΝΣΑΗ

2008

2009

2010

2011

2012

Πξναηξεηηθά ζρόιηα ησλ Κξαηώλ Μειώλ

1. ΤΝΑΦΔΗΑ
1,1

1,2

ηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο επί ηνπ παξόληνο αιιά απαηηνύληαη από ηνπο ρξήζηεο

ηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από ηε
λνκνζεζία αιιά δελ παξέρνληαη ή παξέρνληαη ελ
κέξεη.

Βιέπε πίλαθεο 1.1&7.1 ζην παξάξηεκα

πγθεληξσηηθά ζηνηρεία - Αξηζκόο κεηαβιεηώλ πνπ ιείπνπλ

0

0

0

0

Λίζηα κεηαβιεηώλ

-

-

-

-

Αλαιπηηθά ζηνηρεία - Αξηζκόο κεηαβιεηώλ πνπ ιείπνπλ

0

0

0

0

Λίζηα κεηαβιεηώλ

-

-

-

-

ηνηρεία θαηά επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά(TEC data) - Αξηζκόο κεηαβιεηώλ
πνπ ιείπνπλ

4
ΜΗ ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΠΟΤ ΛΔΙΠΟΤΝ

Πίλαθεο 7.1a, 7.2.a,
7.1b, 7.2b

Λίζηα κε πίλαθεο πνπ ιείπνπλ
2. ΑΚΡΗΒΔΗΑ - Κάιπςε
Άθημε
Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ πνπ ηαηξηάδνπλ απόιπηα

2,1

Απνζηνιή

Δκπνξεπκαηηθέο πλαιιαγέο θαηά επηρεηξεκαηηθά
ραξαθηεξηζηηθά - Πνζνζηό αληηζηνηρίαο κεηαμύ
εκπνξίνπ θαη κεηξώσλ επηρεηξήζεσλ

Άθημε
Αμία εκπνξίνπ πνπ ηαηξηάδεη απόιπηα
Απνζηνιή

2,2

2,3

2,4

Μέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εμαληιεηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ

Πνζνζηό ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη ζηα αλαιπηηθά ζηνηρεία

Βιέπε πίλαθα 2.2 I ζην παξάξηεκα

Άθημε

97,9%

97,6%

96,7%

97,1%

96,8%

Απνζηνιή

98,7%

97,3%

96,4%

97,5%

97,9%

Άθημε

1,1%

1,6%

1,7%

1,9%

2,5%

Απνζηνιή

0,6%

0,8%

0,9%

0,9%

1,2%

Δπίπεδν ηαμηλόκεζεο
CN2 θαηά ρώξα

Δπίπεδν ηαμηλόκεζεο
CN2 θαηά ρώξα

Δπίπεδν ηαμηλόκεζεο
CN2 θαηά ρώξα

Δπίπεδν ηαμηλόκεζεο
CN2 θαηά ρώξα

Δπίπεδν ηαμηλόκεζεο
CN2 θαηά ρώξα

αμία

αμία

αμία

αμία

αμία

Πνζνζηό ησλ εθηηκώκελσλ εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ θάησ από ην ζηαηηζηηθό θαηώθιη

Δπίπεδν αλάιπζεο θαηά πξντόλ θαη ρώξα εηαίξν

2,5

Μέζνδνο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνζαξκνγήο(adjustment)
γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ βξίζθνληαη
Δθηηκώκελνη δείθηεο (v: αμία; n: θαζαξή κάδα; su: ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα)
θάησ από ην ζηαηηζηηθό θαηώθιη
Άιιεο πηπρέο

2,6

Πνζνζηό ησλ εθηηκώκελσλ εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ κε/θαζπζηεξεκέλεο απόθξηζεο

Βιέπε πίλαθα 2.5-I ζην παξάξηεκα
Άθημε

1,0%

0,9%

1,1%

0,6%

0,6%

Απνζηνιή

0,7%

1,8%

1,9%

1,3%

0,8%

Δπίπεδν ηαμηλόκεζεο
CN2 θαηά ρώξα

Δπίπεδν ηαμηλόκεζεο
CN2 θαηά ρώξα

Δπίπεδν ηαμηλόκεζεο
CN2 θαηά ρώξα

Δπίπεδν ηαμηλόκεζεο
CN2 θαηά ρώξα

Δπίπεδν ηαμηλόκεζεο
CN2 θαηά ρώξα

αμία

αμία

αμία

αμία

αμία

Δπίπεδν αλάιπζεο θαηά πξντόλ θαη ρώξα εηαίξν

2,7

Μέζνδνο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνζαξκνγήο(adjustment)
Δθηηκώκελνη δείθηεο (v: αμία; n: θαζαξή κάδα; su: ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα)
γηα κε/θαζπζηεξεκέλεο/κεξηθήο απόθξηζεο
Άιιεο πηπρέο
Πξνζαξκνγή "ζπλνιηθήο ζηαηηζηηθήο αμίαο": Γηαθνξά
κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο ζηαηηζηηθήο αμίαο θαη ηεο ζπλνιηθήο
ηηκνινγηαθήο αμίαο

Βιέπε πίλαθα 2.7-I ζην παξάξηεκα

Άθημε

1,57%

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΝΟΝΣΑΗ

Πξνζαξκνγή "ζπλνιηθήο ζηαηηζηηθήο
αμίαο":ΣΟΙΥΕΙΑ
Γηαθνξά
ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ
κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο ζηαηηζηηθήο αμίαο θαη ηεο ζπλνιηθήο
ηηκνινγηαθήο αμίαο

Πξνζαξκνγή ηεο "ζπιιεγόκελεο ζηαηηζηηθήο αμίαο":
Γηαθνξά κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο ζηαηηζηηθήο αμίαο θαη ηεο
ζπλνιηθήο ηηκνινγηαθήο αμίαο πνπ δειώλεηαη από ηνπο
ππόρξενπο (PSIs), νη νπνίνη δελ εμαηξνύληαη
2.8

2008

2009

2010

2011

Απνζηνιή

1,60%

Άθημε

θαλέλα θαηώθιη
ζηαηηζηηθήο αμίαο

θαλέλα θαηώθιη
ζηαηηζηηθήο αμίαο

θαλέλα θαηώθιη
ζηαηηζηηθήο αμίαο

θαλέλα θαηώθιη
ζηαηηζηηθήο αμίαο

θαλέλα θαηώθιη
ζηαηηζηηθήο αμίαο

Απνζηνιή

θαλέλα θαηώθιη
ζηαηηζηηθήο αμίαο

θαλέλα θαηώθιη
ζηαηηζηηθήο αμίαο

θαλέλα θαηώθιη
ζηαηηζηηθήο αμίαο

θαλέλα θαηώθιη
ζηαηηζηηθήο αμίαο

θαλέλα θαηώθιη
ζηαηηζηηθήο αμίαο

Άθημε

ε ζηαηηζηηθή αμία
ε ζηαηηζηηθή αμία
ζπιιέγεηαη από όινπο
ζπιιέγεηαη από όινπο
ηνπο ππόρξενπο
ηνπο ππόρξενπο παξνρήο
παξνρήο ζηαηηζηηθήο
ζηαηηζηηθήο πιεξνθνξίαο
πιεξνθνξίαο

ε ζηαηηζηηθή αμία
ζπιιέγεηαη από όινπο
ηνπο ππόρξενπο
παξνρήο ζηαηηζηηθήο
πιεξνθνξίαο

ε ζηαηηζηηθή αμία
ζπιιέγεηαη από όινπο
ηνπο ππόρξενπο
παξνρήο ζηαηηζηηθήο
πιεξνθνξίαο

ε ζηαηηζηηθή αμία
ζπιιέγεηαη από όινπο
ηνπο ππόρξενπο
παξνρήο ζηαηηζηηθήο
πιεξνθνξίαο

Απνζηνιή

ε ζηαηηζηηθή αμία
ε ζηαηηζηηθή αμία
ζπιιέγεηαη από όινπο
ζπιιέγεηαη από όινπο
ηνπο ππόρξενπο
ηνπο ππόρξενπο παξνρήο
παξνρήο ζηαηηζηηθήο
ζηαηηζηηθήο πιεξνθνξίαο
πιεξνθνξίαο

ε ζηαηηζηηθή αμία
ζπιιέγεηαη από όινπο
ηνπο ππόρξενπο
παξνρήο ζηαηηζηηθήο
πιεξνθνξίαο

ε ζηαηηζηηθή αμία
ζπιιέγεηαη από όινπο
ηνπο ππόρξενπο
παξνρήο ζηαηηζηηθήο
πιεξνθνξίαο

ε ζηαηηζηηθή αμία
ζπιιέγεηαη από όινπο
ηνπο ππόρξενπο
παξνρήο ζηαηηζηηθήο
πιεξνθνξίαο

Πξνζαξκνγέο γηα ηε ζηαηηζηηθή αμία

Πξνζαξκνγή ηεο "εθηηκώκελεο ζηαηηζηηθήο αμίαο": ε
πξνζαξκνγή εθαξκόδεηαη ζηε ηηκνινγηαθή αμία πνπ
δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο (PSIs), νη νπνίνη
εμαηξνύληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε ζηαηηζηηθή ηνπο
αμία

2,9

Μέζνδνο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνζαξκνγήο (adjustment) γηα ηε ζηαηηζηηθή αμία

Βιέπε πίλαθα 2.9 ζην παξάξηεκα

2.10

Μέζνδνο γηα ηελ θαηάξηηζε ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ

Βιέπε πίλαθα 2.10 ζην παξάξηεκα

2,11

πγθεληξσηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ

Άθημε

4,7%

2,8%

1,4%

0,9%

Dispatch

5,1%

3,6%

2,9%

2,8%

Άθημε

4,5%

3,2%

1,5%

0,9%

Απνζηνιή

7,2%

4,8%

1,9%

2,1%

Άθημε

4,5%

3,2%

1,5%

0,9%

Απνζηνιή

7,4%

4,8%

2,0%

2,1%

Άθημε

1,00

1,00

1,00

0,58

Απνζηνιή

1,00

1,00

1,00

0,67

Άθημε

0,83

1,00

1,00

1,00

Απνζηνιή

0,75

0,92

0,92

1,00

Άθημε

5,1%

3,8%

1,9%

1,0%

Απνζηνιή

7,5%

5,5%

2,1%

2,3%

Άθημε

1,5%

0,7%

0,1%

0,0%

Απνζηνιή

1,5%

0,7%

0,1%

0,0%

Άθημε

0,63

0,58

0,47

0,35

Απνζηνιή

0,63

0,58

0,47

0,35

Άθημε

0,94

0,97

0,98

0,99

Απνζηνιή

0,94

0,97

0,98

0,99

Άθημε

0,99

1,00

1,00

1,00

Απνζηνιή

0,99

1,00

1,00

1,00

2. ΑΚΡΗΒΔΗΑ - Αλαζεώξεζε

Δηήζηα πνζνζηά αλαζεσξήζεσλ

Μέζν πνζνζηηαίν ζθάικα ζε απόιπηεο ηηκέο
2,12

Σειεπηαία έθδνζε ησλ αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ ζε
ζρέζε κε ηελ πξώηε
Αλνδηθέο αλαζεσξήζεηο

Γείθηεο αμηνπηζηίαο, πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ηε κνλάδα

Δηήζηα πνζνζηά αλαζεσξήζεσλ

Μέζν πνζνζηηαίν ζθάικα ζε απόιπηεο ηηκέο

2.13

Πνζνζηά αλαζεώξεζεο ζε αλαιπηηθό επίπεδν

Αλνδηθέο αλαζεσξήζεηο

Γείθηεο αμηνπηζηίαο, πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ηε κνλάδα

Κσδηθνί πνπ θαιύπηνληαη

2.14

Πνιηηηθή Αλαζεσξήζεσλ γηα ηα αλαιπηηθά δεδνκέλα

Βιέπε πίλαθα 2.14 ζην παξάξηεκα

2. ΑΚΡΗΒΔΗΑ - Δκπηζηεπηηθόηεηα
Αξηζκόο ησλ 8ςήθησλ θσδηθώλ ζπλδπαζκέλεο
νλνκαηνινγίαο (CN8) πνπ επεξεάδνληαη

2,15

2012

Δκπηζηεπηηθόηεηα ζε αλαιπηηθά ζηνηρεία - Δπίδξαζε
ζηα ζηνηρεία

Άθημε

12

12

15

11

Απνζηνιή

12

13

10

11

Άθημε

0,2%

0,1%

0,0%

0,0%

Απνζηνιή

2,9%

1,6%

2,9%

3,1%

Πνζνζηό ησλ εκπηζηεπηηθώλ εγγξαθώλ ζηε ζπλνιηθή αμία

Πξναηξεηηθά ζρόιηα ησλ Κξαηώλ Μειώλ

Δκπηζηεπηηθόηεηα ζε αλαιπηηθά ζηνηρεία - Δπίδξαζε
2,15
ζηα ΠΟΤ
ζηνηρεία
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΝΟΝΣΑΗ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΥΕΙΑ

Πνζνζηό ησλ εκπηζηεπηηθώλ εγγξαθώλ ζηε ζπλνιηθή
θαζαξή κάδα

2,16

2008

2009

2010

2011

Άθημε

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Απνζηνιή

0,7%

0,5%

0,9%

1,1%

Πξαθηηθέο εκπηζηεπηηθόηεηαο γηα αλαιπηηθά ζηνηρεία

Βιέπε πίλαθα 2.16 ζην παξάξηεκα
Όινη νη πίλαθεο

0,7%

1. Μεηξών Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ θαη κεηξών
επηρεηξήζεσλ
2.1.a Άθημε

0,0%

2.2.a Απνζηνιή

0,0%

2.b Αμία εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ αλά ηνκέα
δξαζηεξηόηεηαο θαη ηάμε κεγέζνπο ηεο επηρεηξήζεο

2.1.b Άθημε

0,0%

2.2.b Απνζηνιή

0,0%

3,1 Άθημε

0,0%

3,2 Απνζηνιή

0,0%

4.1.a Άθημε

1,8%

4.2.a Απνζηνιή

1,8%

4.b Αμία εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ θαηά ρώξα εηαίξν
Δκπηζηεπηηθόηεηα γηα ηα ζηνηρεία ησλ
θαη ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο
εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ κε βάζε ηα
επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθα( TEC data) - Πνζνζηό
ησλ εκπηζηεπηηθώλ θειηώλ
5.a Αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ
ρσξώλ εηαίξσλ θαη ην ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο

4.1.b Άθημε

3,6%

4.2.b Απνζηνιή

3,6%

5.1.a Άθημε

12,1%

5.2.a Απνζηνιή

0,0%

5.b Αμία εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ ησλ επηρεηξήζεσλ
κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ρσξώλ εηαίξσλ θαη ην ηνκέα
δξαζηεξηόηεηαο

5.1.b Άθημε

12,1%

5.2.b Απνζηνιή

12,5%

6. Αμία εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ θαηά εκπόξεπκα θαη
θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο

6,1 Άθημε

0,0%

6,2 Απνζηνιή

0,0%

7.a Αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηνκέα
δξαζηεξηόηεηαο θαη θαηά ηάμε κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ
θάησ ηνπ ζηαηηζηηθνύ θαησθιίνπ

7.1.a Άθημε

n.a.

7.2.a Απνζηνιή

n.a.

7.b Αμία εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ θαηά ηνκέα
δξαζηεξηόηεηαο θαη θαηά ηάμε κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ
θάησ ηνπ ζηαηηζηηθνύ θαησθιίνπ

7.1.b Άθημε

n.a.

7.2.b Απνζηνιή

n.a.

4.a Αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ρώξα εηαίξν θαη
ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο

2,18

Μεηξών εμσηεξηθνύ
εκπνξίνπ

2.a Αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ην ηνκέα
δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο ηάμεο κέγεζνπο ηεο επηρείξεζεο

3. πγθέληξσζε ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκαηηθώλ
ζπλαιιαγώλ αλά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο

2,17

2012

Πξαθηηθέο εκπηζηεπηηθόηεηαο γηα ηα ζηνηρεία ησλ εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ κε βάζε ηα επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθα( TEC data)

2. ΑΚΡΗΒΔΗΑ - δηαδηθαζίεο ειέγρνπ
2,19

Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ

Βιέπε πίλαθα 2.19 ζην παξάξηεκα

2.20

Πνζνζηό ησλ ειεθηξνληθώλ δειώζεσλ σο πξνο ην ζύλνιν ησλ εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ

Άθημε

70,3%

73,8%

78,2%

82,3%

90,7%

Απνζηνιή

75,2%

78,4%

82,2%

85,3%

91,9%

48εκέξεο

48εκέξεο

46 εκέξεο

47 εκέξεο

48 εκέξεο

πγθεληξσηηθά ζηνηρεία – Μέζν κεληαίν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί

40 εκέξεο

40 εκέξεο

40 εκέξεο

40 εκέξεο

40 εκέξεο

Αλαιπηηθά ζηνηρεία – Μέζν κεληαίν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί

56εκέξεο

56εκέξεο

56εκέξεο

56εκέξεο

3. ΔΓΚΑΗΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΚΖ ΤΝΔΠΔΗΑ
3,1

3,2

Υξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηνπ ηέινπο ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο θαη ηεο εκεξνκελίαο δηάρπζεο ησλ πξώησλ απνηειεζκάησλ από ηελ
Eurostat

Υξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηνπ ηέινπο ηεο
πεξηόδνπ αλαθνξάο θαη ηεο εκεξνκελίαο δηαβίβαζεο
ησλ πξώησλ απνηειεζκάησλ ζηελ Eurostat

18 κήλεο & 4 εκέξεο
γηα ηνπο πίλαθεο 1-6

Δκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγέο κε βάζε ηα επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθα( TEC )

3,3

Υξνληθή αθξίβεηα δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ –
Αξηζκόο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ παξαδόζεσλ

πγθεληξσηηθά ζηνηρεία - Αξηζκόο ησλ κεληαίσλ θαζπζηεξεκέλσλ δηαβηβάζεσλ
ησλ δεδνκέλσλ

0

2

1

0

Αλαιπηηθά ζηνηρεία - Αξηζκόο ησλ κεληαίσλ θαζπζηεξεκέλσλ δηαβηβάζεσλ ησλ
δεδνκέλσλ

0

0

1

0

Δκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγέο κε βάζε ηα επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθα (TEC) Αξηζκώλ ησλ πηλάθσλ πνπ έρνπλ θαζπζηεξήζεη λα δηαβηβαζηνύλ

4

Πξναηξεηηθά ζρόιηα ησλ Κξαηώλ Μειώλ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΥΕΙΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΝΟΝΣΑΗ

3,4

Υξνληθή αθξίβεηα δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ –
Μέζνο όξνο θαζπζηέξεζεο ησλ εθπξόζεζκσλ
παξαδόζεσλ

2008

2009

2010

2011

πγθεληξσηηθά ζηνηρεία - Μέζνο όξνο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ δηαβηβάζεσλ

θακία θαζπζηεξεκέλε
παξάδνζε

4 εκέξεο

1 εκέξα

θακία θαζπζηεξεκέλε
παξάδνζε

Αλαιπηηθά ζηνηρεία - Μέζνο όξνο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ δηαβηβάζεσλ

θακία θαζπζηεξεκέλε
παξάδνζε

θακία θαζπζηεξεκέλε
παξάδνζε

1 εκέξα

θακία θαζπζηεξεκέλε
παξάδνζε

2012

Γελ εθαξκόδεηαη, δελ
έρεη δηαβηβαζηεί ν
πίλαθαο

Δκπνξεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο κε βάζε ηα επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθα( TEC ) Μέζνο όξνο ησλ πηλάθσλ πνπ έρνπλ θαζπζηεξήζεη λα δηαβηβαζηνύλ

Απαηηνύκελνη πίλαθεο γηα ηε ζύγθξηζε ηνπ κεηξώνπ επηρεηξήζεσλ
κε ηα ζηνηρεία VIES

4. ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΦΖΝΔΗΑ
4,1

Γίαπινη δηάρπζεο ησλ Κνηλνηηθώλ δεδνκέλσλ ζε Δζληθό επίπεδν
Βιέπε πίλαθεο 4.1&4.2 ζην παξάξηεκα

4,2

Μεηαδεδνκέλα πνπ ζπλνδεύνπλ Κνηλνηηθά δεδνκέλα ζε Δζληθό επίπεδν

5. ΤΓΚΡΗΗΜΟΣΖΣΑ - Γεσγξαθηθή

5,1

5,2

ρεηηθή αζπκκεηξία ζηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ
(Οη ξνέο ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηηο αληηθαηνπηξηδόκελεο ξνέο ησλ ρσξώλ εηαίξσλ)

ρεηηθή αζπκκεηξία ζηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ
(Οη ξνέο ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηηο αληηθαηνπηξηδόκελεο ξνέο ησλ ρσξώλ εηαίξσλ)

5,3

Μεζνδνινγηθά αίηηα γηα ηηο αζπκκεηξίεο πνπ εληνπίδνληαη ζην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην

5,4

Μεζνδνινγηθά αίηηα γηα ηηο απνθιίζεηο πνπ εληνπίδνληαη κεηαμύ ησλ Δζληθώλ θαη Κνηλνηηθώλ δεδνκέλσλ

Άθημε

65,6%

66,1%

63,5%

64,8%

Απνζηνιή

78,9%

81,9%

77,9%

78,1%

Άθημε

-6,1%

-5,8%

-9,8%

-12,0%

Απνζηνιή

3,2%

-0,2%

-4,6%

-4,1%

εκείν πνπ ηεθκεξηώλεηαη από ηελ Eurostat

5. ΤΓΚΡΗΗΜΟΣΖΣΑ – Γηαρξνληθή
5,5

Αιιαγέο ζηελ νλνκαηνινγία

εκείν πνπ ηεθκεξηώλεηαη από ηελ Eurostat

5,6

Αιιαγέο ζηηο έλλνηεο θαη ζηνπο νξηζκνύο πνπ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Κνηλνηηθέο ηαηηζηηθέο

εκείν πνπ ηεθκεξηώλεηαη από ηελ Eurostat

5. ΤΓΚΡΗΗΜΟΣΖΣΑ - Γηαηνκεαθή
5,7

Μεζνδνινγηθνί ιόγνη γηα ηηο απνθιίζεηο πνπ εληνπίδνληαη αλάκεζα ζηα δεδνκέλα ησλ εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ ησλ δηαθνξεηηθώλ
ζηαηηζηηθώλ ηνκέσλ.

εκείν πνπ ηεθκεξηώλεηαη από ηελ Eurostat

6. ΤΝΟΥΖ
6,1

πλνρή αλάκεζα ζηηο ζηαηηζηηθέο Γηεζλνύο Δκπνξίνπ Αγαζώλ θαη ησλ ζηαηηζηηθώλ πνπ πξνέξρνληαη από άιιεο πεγέο

εκείν πνπ ηεθκεξηώλεηαη από ηελ Eurostat

7. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΛΖΦΔΧΝ ΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ
7,1

Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ

Βιέπε πίλαθεο 1.1&7.1 ζην παξάξηεκα

8. ΔΠΗΓΟΔΗ, ΚΟΣΟ ΚΑΗ ΦΟΡΣΟ ΠΟΤ ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ ΣΟΤ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ
Άθημε

75.000

100.000

130.000

130.000

115.000

Απνζηνιή

65.000

75.000

90.000

90.000

90.000

Άθημε

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Απνζηνιή

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Άθημε

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Απνζηνιή

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Άθημε

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Απνζηνιή

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Άθημε

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Απνζηνιή

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Γελ ππάξρεη θαηώθιη

Καηώθιηα εμαίξεζεο

8,1

Καηώθιηα εθθξαζκέλα ζε εζληθό
λόκηζκα

Καηώθιηα απινύζηεπζεο

Καηώθιηα ζηαηηζηηθήο αμίαο

8,2

8,3

Πνζνζηό ζην ζύλνιν ησλ εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ ησλ δειώζεησλ Intrastat πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην
θαηώθιη απινύζηεπζεο
Πνζνζηό ζην ζύλνινησλ εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ ησλ δειώζεησλ Intrastat πνπ βξίζθνληαη πάλσ από ην
θαηώθιη ηεο ζηαηηζηηθήο αμίαο

Πξναηξεηηθά ζρόιηα ησλ Κξαηώλ Μειώλ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΥΕΙΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΝΟΝΣΑΗ

8,4

8,5

8,6

8,7

Πνζνζηό ζην ζύλνιν ησλ εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ ησλ δειώζεσλ Intrastat ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ζηαηηζηηθήο αμίαο

Πνζνζηό ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηελεξγνύλ ελδνθνηλνηηθό εκπόξην θαη εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε
ππνβνιήο δήισζεο Intrastat

Πνζνζηό ησλ ππόρξεσλ πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο απινπζηεπκέλεο δηαζαθήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο
Intrastat

Πνζνζηό ησλ ππόρξεσλ πνπ εμαηξνύληαη από ηελ ππνβνιή ηεο ζηαηηζηηθήο αμίαο

2008

2009

2010

2011

Άθημε

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Απνζηνιή

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Άθημε

50,3%

57,9%

64,0%

63,3%

61,3%

Απνζηνιή

58,1%

62,0%

64,7%

63,1%

62,6%

ύλνιν

52,4%

59,0%

64,2%

63,2%

61,7%

Άθημε

n.a

n.a

n.a

n.a

Απνζηνιή

n.a

n.a

n.a

n.a

ύλνιν

n.a

n.a

n.a

n.a

Άθημε

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Απνζηνιή

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

ύλνιν

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

θακία

θακία

θακία

θακία

Άθημε

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Απνζηνιή

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Απινπνίεζε πνπ εθαξκόδεηαη ζε όινπο / κεξηθώο / θαλέλαλ από ηνπο θσδηθνύο
CN8 κε κηα ζπκπιεξσκαηηθή κνλάδα

8,8

Πξαθηηθέο ζε εζληθό επίπεδν αλαθνξηθά κε ηελ
θαζαξή κάδα

Πνζνζηό ησλ εγγξαθώλ ζην ζύλνιν ησλ
εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ, κε εθηηκώκελε ηελ θαζαξή
κάδα
Μέζνδνο εθηίκεζεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο

8,9

Καηάινγνο όισλ ησλ κέηξσλ απινύζηεπζεο

8.10

Καηάινγνο όισλ ησλ πξναηξεηηθώλ ζηνηρείσλ

: Πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο
n.a.: Γελ έρεη εθαξκνγή ζε εζληθό επίπεδν
TEC: Δκπνξεπκαηηθέο πλιιαγέο θαηά επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά

2012

Πξναηξεηηθά ζρόιηα ησλ Κξαηώλ Μειώλ

Kξάηνο Μέινο: Διιάδα
II. ΓΔΗΚΣΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΜΔ ΣΗ ΣΡΗΣΔ ΥΧΡΔ
Πεδία πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί από ηε ΔΛΣΑΣ
Πεδία πξνζπκπιεξσκέλα από ηε Eurostat βαζηζκέλα ζηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη από ηα Κξάηε Μέιε

ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΥΕΙΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΝΟΝΣΑΗ

2008

2009

2010

2011

1. ΤΝΑΦΔΗΑ
1,1

1,2

ηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο επί ηνπ παξόληνο αιιά απαηηνύληαη από ηνπο ρξήζηεο

ηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από ηε
λνκνζεζία αιιά δελ παξέρνληαη ή παξέρνληαη ελ
κέξεη.

Βιέπε πίλαθεο 1.1&7.1 ζην παξάξηεκα

πγθεληξσηηθά ζηνηρεία - Αξηζκόο κεηαβιεηώλ πνπ ιείπνπλ

0

0

0

0

Λίζηα κεηαβιεηώλ

-

-

-

-

Αλαιπηηθά ζηνηρεία - Αξηζκόο κεηαβιεηώλ πνπ ιείπνπλ

0

0

0

0

Λίζηα κεηαβιεηώλ

ηνηρεία θαηά επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (TEC data) - Αξηζκόο κεηαβιεηώλ
πνπ ιείπνπλ
Λίζηα κε πίλαθεο πνπ ιείπνπλ
2. ΑΚΡΗΒΔΗΑ - Κάιπςε
2,2

Μέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εμαληιεηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ

2,3

Πνζνζηό ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη ζηα αλαιπηηθά ζηνηρεία

2,4

2,5

Βιέπε πίλαθα 2.2 E ζην παξάξηεκα

Δηζαγσγέο

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Δμαγσγέο

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Δηζαγσγέο

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη
θαηώθιη
θαηώθιη
θαηώθιη

Δμαγσγέο

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη
θαηώθιη
θαηώθιη
θαηώθιη

Πνζνζηό ησλ εθηηκώκελσλ εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ θάησ από ην ζηαηηζηηθό θαηώθιη

Μέζνδνο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνζαξκνγήο
(adjustment) γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο
πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην ζηαηηζηηθό θαηώθιη

Δπίπεδν αλάιπζεο θαηά πξντόλ θαη ρώξα εηαίξν

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Δθηηκώκελνη δείθηεο (v: αμία; n: θαζαξή κάδα; su: ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα)

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Άιιεο πηπρέο

2,6

2,7

Ποζοζηό ηων εκηιμώμενων εμποπεςμαηικών ζςναλλαγών για καθςζηεπημένερ ή μεπικώρ ζςμπληπωμένερ
εγγπαθέρ

Μέθοδορ για ηην καηάπηιζη πποζαπμογών για για
καθςζηεπημένερ ή μεπικώρ ζςμπληπωμένερ
εγγπαθέρ

Βιέπε πίλαθα 2.5-E ζην παξάξηεκα
Δηζαγσγέο

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη
θαηώθιη
θαηώθιη
θαηώθιη

Δμαγσγέο

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη
θαηώθιη
θαηώθιη
θαηώθιη

Δπίπεδν αλάιπζεο θαηά πξντόλ θαη ρώξα εηαίξν

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Δθηηκώκελνη δείθηεο (v: αμία; n: θαζαξή κάδα; su: ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα)

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

Γελ εθαξκόδεηαη
πξνζαξκνγή
δεδνκέλνπ όηη δελλ
ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη

2012
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2,7

Μέθοδορ για ηην καηάπηιζη πποζαπμογών για για
καθςζηεπημένερ ή μεπικώρ ζςμπληπωμένερ
εγγπαθέρ
ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΥΕΙΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΝΟΝΣΑΗ

2008

2009

Άιιεο πηπρέο

2.10

Μέζνδνο γηα ηελ θαηάξηηζε ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ

2,11

πγθεληξσηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ

2010

2011

Βιέπε πίλαθα 2.7-E ζην παξάξηεκα
Βιέπε πίλαθα 2.10 ζην παξάξηεκα
Δηζαγσγέο

44,1%

41,7%

68,1%

44,7%

Δμαγσγέο

0,9%

0,1%

5,5%

11,7%

Δηζαγσγέο

44,0%

41,6%

68,0%

44,7%

Δμαγσγέο

0,7%

0,1%

5,5%

11,7%

Δηζαγσγέο

44,1%

43,7%

69,8%

46,4%

Δμαγσγέο

0,7%

0,4%

4,2%

11,6%

Δηζαγσγέο

1,00

1,00

1,00

1,00

Δμαγσγέο

1,00

0,83

0,75

1,00

Δηζαγσγέο

0,25

1,00

0,25

0,67

Δμαγσγέο

1,00

1,00

1,00

0,92

Δηζαγσγέο

44,5%

42,5%

69,1%

44,8%

Δμαγσγέο

0,8%

0,6%

5,7%

11,7%

Δηζαγσγέο

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Δμαγσγέο

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Δηζαγσγέο

0,11

0,10

0,07

0,07

Δμαγσγέο

0,11

0,10

0,07

0,07

Δηζαγσγέο

0,99

1,00

1,00

1,00

Δμαγσγέο

0,99

1,00

1,00

1,00

Δηζαγσγέο

1,00

1,00

1,00

1,00

Δμαγσγέο

1,00

1,00

1,00

1,00

2. ΑΚΡΗΒΔΗΑ - Αλαζεώξεζε

Δηήζηα πνζνζηά αλαζεσξήζεσλ

Μέζν πνζνζηηαίν ζθάικα ζε απόιπηεο ηηκέο
2,12

Σειεπηαία έθδνζε ησλ αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ ζε
ζρέζε κε ηελ πξώηε
Αλνδηθέο αλαζεσξήζεηο

Γείθηεο αμηνπηζηίαο, πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ηε κνλάδα

Δηήζηα πνζνζηά αλαζεσξήζεσλ

Μέζν πνζνζηηαίν ζθάικα ζε απόιπηεο ηηκέο

2.13

Πνζνζηά αλαζεώξεζεο ζε αλαιπηηθό επίπεδν

Αλνδηθέο αλαζεσξήζεηο

Γείθηεο αμηνπηζηίαο, πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ηε κνλάδα

Κσδηθνί πνπ θαιύπηνληαη

2.14

Πνιηηηθή Αλαζεσξήζεσλ γηα ηα αλαιπηηθά δεδνκέλα

Βιέπε πίλαθα 2.14 ζην παξάξηεκα

2. ΑΚΡΗΒΔΗΑ - Δκπηζηεπηηθόηεηα
Αξηζκόο ησλ 8ςήθησλ θσδηθώλ ζπλδπαζκέλεο
νλνκαηνινγίαο (CN8) πνπ επεξεάδνληαη

2,15

Δκπηζηεπηηθόηεηα ζε αλαιπηηθά ζηνηρεία Δπίδξαζε ζε αξηζκνύο

11

10

10

10

Δμαγσγέο

12

12

15

15

Δηζαγσγέο

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Δμαγσγέο

1,5%

1,5%

1,7%

1,6%

Δηζαγσγέο

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Δμαγσγέο

0,4%

0,1%

0,2%

0,2%

Πνζνζηό ησλ εκπηζηεπηηθώλ εγγξαθώλ ζηε ζπλνιηθή αμία

Πνζνζηό ησλ εκπηζηεπηηθώλ εγγξαθώλ ζηε ζπλνιηθή θαζαξή
κάδα

2,16

Δηζαγσγέο

Πξαθηηθέο εκπηζηεπηηθόηεηαο γηα ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία

Βιέπε πίλαθα 2.16 ζην παξάξηεκα

2. ΑΚΡΗΒΔΗΑ - δηαδηθαζίεο ειέγρνπ
2,19

Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ

3. ΔΓΚΑΗΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΚΖ ΤΝΔΠΔΗΑ

Βιέπε πίλαθα 2.19 ζην παξάξηεκα

2012
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ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΥΕΙΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΝΟΝΣΑΗ

2008

2009

2010

2011

2012

48 εκέξεο

48 εκέξεο

46 εκέξεο

46 εκέξεο

46 εκέξεο

πγθεληξσηηθά ζηνηρεία – Μέζν κεληαίν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί

40 εκέξεο

40 εκέξεο

40 εκέξεο

40 εκέξεο

Αλαιπηηθά ζηνηρεία – Μέζν κεληαίν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί

40 εκέξεο

40 εκέξεο

40 εκέξεο

40 εκέξεο

πγθεληξσηηθά ζηνηρεία - Αξηζκόο ησλ κεληαίσλ θαζπζηεξεκέλσλ δηαβηβάζεσλ
ησλ δεδνκέλσλ

0

2

1

0

Αλαιπηηθά ζηνηρεία - Αξηζκόο ησλ κεληαίσλ θαζπζηεξεκέλσλ δηαβηβάζεσλ ησλ
δεδνκέλσλ

1

0

0

1

θακία θαζπζηεξεκέλε
παξάδνζε

4 εκέξεο

1 εκέξα

θακία θαζπζηεξεκέλε
παξάδνζε

1 εκέξα

θακία θαζπζηεξεκέλε
παξάδνζε

θακία θαζπζηεξεκέλε
παξάδνζε

3 εκέξεο

3,1

Υξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηνπ ηέινπο ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο θαη ηεο εκεξνκελίαο δηάρπζεο ησλ πξώησλ απνηειεζκάησλ από
ηελ Eurostat

3,2

Υξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηνπ ηέινπο ηεο
πεξηόδνπ αλαθνξάο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο
δηαβίβαζεο ησλ πξώησλ ζηνηρείσλ ζηελ Eurostat

3,3

3,4

Υξνληθή αθξίβεηα δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ –
Αξηζκόο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ παξαδόζεσλ

Υξνληθή αθξίβεηα δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ –
Μέζνο όξνο θαζπζηέξεζεο ησλ εθπξόζεζκσλ
παξαδόζεσλ

πγθεληξσηηθά ζηνηρεία - Μέζνο όξνο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ δηαβηβάζεσλ
Αλαιπηηθά ζηνηρεία - Μέζνο όξνο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ δηαβηβάζεσλ

4. ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΦΖΝΔΗΑ
4,1

Γίαπινη δηάρπζεο ησλ Κνηλνηηθώλ δεδνκέλσλ ζε Δζληθό επίπεδν
Βιέπε πίλαθεο 4.1&4.2 ζην παξάξηεκα

4,2

Μεηαδεδνκέλα πνπ ζπλνδεύνπλ Κνηλνηηθά δεδνκέλα ζε Δζληθό επίπεδν

5. ΤΓΚΡΗΗΜΟΣΖΣΑ - Γεσγξαθηθή
5,4

Μεζνδνινγηθά αίηηα γηα ηηο απνθιίζεηο πνπ εληνπίδνληαη κεηαμύ ησλ Δζληθώλ θαη Κνηλνηηθώλ δεδνκέλσλ

5. ΤΓΚΡΗΗΜΟΣΖΣΑ – Γηαηνκεαθή
5,5

Αιιαγέο ζηελ νλνκαηνινγία

εκείν πνπ πξέπεη λα ηεθκεξησζεί από ηελ Eurostat

5,6

Αιιαγέο ζηηο έλλνηεο θαη ζηνπο νξηζκνύο πνπ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Κνηλνηηθέο ηαηηζηηθέο

εκείν πνπ πξέπεη λα ηεθκεξησζεί από ηελ Eurostat

5.ΤΓΚΡΗΗΜΟΣΖΣΑ - κεηαμύ ηνκέσλ
5,7

Μεζνδνινγηθνί ιόγνη γηα ηηο απνθιίζεηο πνπ εληνπίδνληαη αλάκεζα ζηα δεδνκέλα ησλ εκπνξεπκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ ησλ δηαθνξεηηθώλ
ζηαηηζηηθώλ ηνκέσλ.

εκείν πνπ πξέπεη λα ηεθκεξησζεί από ηελ Eurostat

6. ΤΝΟΥΖ
6,1

πλνρή αλάκεζα ζηηο ζηαηηζηηθέο Γηεζλνύο Δκπνξίνπ Αγαζώλ θαη ησλ ζηαηηζηηθώλ πνπ πξνέξρνληαη από άιιεο πεγέο

εκείν πνπ πξέπεη λα ηεθκεξησζεί από ηελ Eurostat

7. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΛΖΦΔΧΝ ΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ
7,1

Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ

Βιέπε πίλαθεο 1.1&7.1 ζην παξάξηεκα

8. ΔΠΗΓΟΔΗ, ΚΟΣΟ ΚΑΗ ΦΟΡΣΟ ΠΟΤ ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ ΣΟΤ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ

8,1

Καηώθιηα εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

8,9

Καηάινγνο όισλ ησλ κέηξσλ απινύζηεπζεο

8.10

Καηάινγνο όισλ ησλ πξναηξεηηθώλ ζηνηρείσλ

ηαηηζηηθά θαηώθιηα ( "Υσξίο θαηώθιη" ζεκαίλεη όηη όιεο νη ηεισλεηαθέο
δηαζαθήζεηο επεμεξγάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα)

: Πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο
n.a.: Γελ έρεη εθαξκνγή ζε εζληθό επίπεδν
TEC: Δκπνξεπκαηηθέο πλιιαγέο θαηά επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθό
θαηώθιη
θαηώθιη
θαηώθιη
θαηώθιη
θαηώθιη
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Πίλαθαο 1.1&7.1 - ηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη αιιά δελ είλαη δηαζέζηκεο θαη ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ

2008
(Πεγή: 2009 Έθζεζε Πνηόηεηαο)

ΔΛΛΑΓΑ

2009

2010

2011

2012

1.Γηαβνύιεπζε κε ηνπο ρξήζηεο ή έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ
1.1 Σαθηηθή έξεπλα? Ναη/όρη
1.1.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ λα πξνζδηνξηζηεί ε πεξηνδηθόηεηα
1.2 Ζ πην πξόζθαηε έξεπλα - Γεδνκέλα θαη πεξηερνκέλα
2. Βαζκόο εθηίκεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ*
*: κεηαμύ 0 γηα πιήξε δπζαξέζθεηα κέρξη 5 γηα πιήξε ηθαλνπνίεζε"
3. Λόγνη γηα κε ηθαλνπνίεζε
4. ηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη από ηνπο ρξήζηεο
5. πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή ζρόιηα
6. Πξνγξακκαηηζκέλo ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο
θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα
7. Πξναηξεηηθά ζρόιηα
: = Οι πληποθοπίερ δεν είναι διαθέζιμερ
n.a.: Δεν έσει εθαπμογή ζε εθνικό επίπεδο
N/C = Καμία καινούπγια πληποθοπία ή αλλαγή

Όρη
n.a.
Όρη

Όρη
n.a.
Όρη

Όρη
n.a.
Όρη

Όρη
n.a.
Όρη

Όρη
n.a.
Όρη

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
Σα δεδνκέλα δηαηίζεληαη επηπξόζζεηα ζύκθσλα κε ηα αηηήκαηα ησλ
ρξεζηώλ
n.a.

n.a.
Σα δεδνκέλα δηαηίζεληαη επηπξόζζεηα ζύκθσλα
κε ηα αηηήκαηα ησλ ρξεζηώλ
n.a.

n.a.
Σα δεδνκέλα δηαηίζεληαη επηπξόζζεηα ζύκθσλα
κε ηα αηηήκαηα ησλ ρξεζηώλ
n.a.

n.a.
Σα δεδνκέλα δηαηίζεληαη επηπξόζζεηα ζύκθσλα
κε ηα αηηήκαηα ησλ ρξεζηώλ
n.a.

n.a.
Σα δεδνκέλα δηαηίζεληαη επηπξόζζεηα ζύκθσλα
κε ηα αηηήκαηα ησλ ρξεζηώλ
n.a.
Πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ πηλάθσλ πνπ
αλαξηώληαη ζηε δηαηδηθηπαθή πύιε ηεο ΔΛΣΑΣ
βαζηζκέλε ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ
ρξεζηώλ

Πίλαθαο 2.2.I - ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΔΞΑΝΣΛΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ
ΔΛΛΑΓΑ
2008
2009
2010
1. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖΖ (Σειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή)
Μπνξείηε λα δηαζθαιίζεηε όηη νη Δζληθέο Σεισλεηαθέο Αξρέο ζαο παξέρνπλ ηηο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αθίμεηο / απνζηνιέο αγαζώλ πνπ δηέπνληαη από ην ηεισλεηαθό θαζεζηώο ηεο ελεξγεηηθήο ηειεηνπνίεζεο (άξζ. 5 παξ 2 Καλ. (ΔΚ) αξηζ 638/2004) …
1.1. … θαη κεηαθηλνύληαη κεηαμύ ησλ Κξαηώλ Μειώλ ζην πιαίζην ηεο "Δληαίαο Αδεηα"; Ναη/Ορη

δελ εθαξκόδεηαη, δελ έρεη ζεζπηζηεί ζηελ Διιάδα

δελ εθαξκόδεηαη, δελ έρεη ζεζπηζηεί ζηελ Διιάδα

2011

2012

όρη

όρη

όρη

Ο όγθνο ησλ ζπλαιιαγώλ είλαη ακειεηένο. Μηα
μερσξηζηή ζπιινγή δεδνκέλσλ δελ έρεη αθόκε
θαζνξηζηεί

Ο όγθνο ησλ ζπλαιιαγώλ είλαη ακειεηένο. Μηα
μερσξηζηή ζπιινγή δεδνκέλσλ δελ έρεη αθόκε
θαζνξηζηεί

Ο όγθνο ησλ ζπλαιιαγώλ είλαη ακειεηένο. Μηα
μερσξηζηή ζπιινγή δεδνκέλσλ δελ έρεη αθόκε
θαζνξηζηεί

1.1.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ λα πξνζδηνξίζεηε ηα δεδνκέλα θαη ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο
1.1.2 Δάλ όρη, παξαθαιώ λα εμεγήζεηε ηηο αδπλακίεο/ ιόγνπο
1.2.… κεηαθίλεζε πνπ δηέπεηαη από ηε δηαδηθαζία ησλ ηεισλεηαθώλ αξρώλ αλαθνξηθά κε ην
δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην ; Ναη/Ορη
1.2.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ λα πξνζδηνξίζεηε επίζεο ηα δεδνκέλα θαη ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο
1.2.2 Δάλ όρη, παξαθαιώ λα εμεγήζεηε ηηο αδπλακίεο/ ιόγνπο
1.3 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα
1.4 Πξναηξεηηθά ζρόιηα
2. ΔΗΓΗΚΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ Ζ ΔΗΓΗΚΔ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ
2.1 ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ
2.1.1 Πνηα είλαη ε πεγή δεδνκέλσλ;
2.1.2 Καηά ηελ άθημε κπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ην θξάηνο κέινο ηεο απνζηνιήο αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία
ηoπ θπζηθνύ αεξίνπ;Ναη/΄Όρη
2.1.3 Καηά ηελ απνζηνιή κπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ην θξάηνο κέινο πξννξηζκνύ ;Ναη/΄Όρη

δελ εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

δελ εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

δελ εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

δελ εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

δελ εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

Τπόρξενη (PSI's)

Τπόρξενη (PSI's)

Τπόρξενη (PSI's)

Τπόρξενη (PSI's)

Τπόρξενη (PSI's)

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη
Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ Διιάδα
Η ζηαηηζηηθή αμία δειώλεηαη από ηνπο
ππόρξενπο (PSI's)
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα δειώλεηαη από
ηνπο ππόρξενπο(PSI's)
Η θαζαξή κάδα δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο
(PSI's)

Ναη
Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ Διιάδα
Η ζηαηηζηηθή αμία δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο
(PSI's)
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα δειώλεηαη από
ηνπο ππόρξενπο(PSI's)
Η θαζαξή κάδα δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο
(PSI's)

Ναη
Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ Διιάδα
Η ζηαηηζηηθή αμία δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο
(PSI's)
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα δειώλεηαη από
ηνπο ππόρξενπο(PSI's)
Η θαζαξή κάδα δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο
(PSI's)

Ναη
Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ Διιάδα
Η ζηαηηζηηθή αμία δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο
(PSI's)
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα δειώλεηαη από
ηνπο ππόρξενπο(PSI's)
Η θαζαξή κάδα δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο
(PSI's)

Τπόρξενη (PSI's)

Τπόρξενη (PSI's)

Τπόρξενη (PSI's)

Τπόρξενη (PSI's)

Τπόρξενη (PSI's)

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη
Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ Διιάδα
Η ζηαηηζηηθή αμία δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο
(PSI's)
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα δειώλεηαη από
ηνπο ππόρξενπο (PSI's)

Ναη
Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ Διιάδα
Η ζηαηηζηηθή αμία δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο
(PSI's)
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα δειώλεηαη από
ηνπο ππόρξενπο (PSI's)

Ναη
Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ Διιάδα
Η ζηαηηζηηθή αμία δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο
(PSI's)
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα δειώλεηαη από
ηνπο ππόρξενπο (PSI's)

2.1.4 Μπνξείηε λα εμαηξέζεηε ην δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην; Ναη/΄Όρη

Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

2.1.5 Πώο ππνινγίδεηε ηελ ζηαηηζηηθή αμία;

Η ζηαηηζηηθή αμία δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο (PSI's)

2.1.6 Πώο ππνινγίδεηε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα;

Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα δειώλεηαη από ηνπο
ππόρξενπο (PSI's)

2.1.7

Η θαζαξή κάδα δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο (PSI's)

Πώο ππνινγίδεηε ηελ θαζαξή κάδα;

2.2 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
2.2.1 Πνηα είλαη ε πεγή δεδνκέλσλ;
2.2.2 Καηά ηελ άθημε κπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ην θξάηνο κέινο ηεο απνζηνιήο αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο;Ναη/΄Όρη
2.2.3 Καηά ηελ απνζηνιή κπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ην θξάηνο κέινο πξννξηζκνύ ;Ναη/΄Όρη
2.2.4 Μπνξείηε λα εμαηξέζεηε ην δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην; Ναη/΄Όρη

Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

2.2.5 Πώο ππνινγίδεηε ηελ ζηαηηζηηθή αμία;

Η ζηαηηζηηθή αμία δειώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο (PSI's)

2.2.6 Πώο ππνινγίδεηε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα;

Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα δειώλεηαη από ηνπο
ππόρξενπο (PSI's)

Ναη
Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ Διιάδα
Η ζηαηηζηηθή αμία δειώλεηαη από ηνπο
ππόρξενπο (PSI's)
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα δειώλεηαη από
ηνπο ππόρξενπο (PSI's)

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Η εμαληιεηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ δηεξεπλήζεθε κε ηηο
αξκόδηεο Δζληθέο Αξρέο. Σν ζέκα νινθιεξώζεθε κέζα ζην
Γεθέκβξην ηνπ 2013 (JOSGAP, ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗ
ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ)

Η εμαληιεηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ δηεξεπλήζεθε
κε ηηο αξκόδηεο Δζληθέο Αξρέο. Σν ζέκα
νινθιεξώζεθε κέζα ζην Γεθέκβξην ηνπ 2013
(JOSGAP, ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΩΗ
ΣΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ)

Η εμαληιεηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ δηεξεπλήζεθε
κε ηηο αξκόδηεο Δζληθέο Αξρέο. Σν ζέκα
νινθιεξώζεθε κέζα ζην Γεθέκβξην ηνπ 2013
(JOSGAP, ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΩΗ
ΣΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ)

Η εμαληιεηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ δηεξεπλήζεθε
κε ηηο αξκόδηεο Δζληθέο Αξρέο. Σν ζέκα
νινθιεξώζεθε κέζα ζην Γεθέκβξην ηνπ 2013
(JOSGAP, ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΩΗ
ΣΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ)

Η εμαληιεηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ δηεξεπλήζεθε
κε ηηο αξκόδηεο Δζληθέο Αξρέο. Σν ζέκα
νινθιεξώζεθε κέζα ζην Γεθέκβξην ηνπ 2013
(JOSGAP, ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΩΗ
ΣΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ)

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

3.1.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε πσο δηαρεηξίδεζηε απηό ην κεηξών (ελεκέξσζε, ζύλδεζε κε άιια
κεηξώα, θιπ)

Σν κεηξών ηνπ Intrastat βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ
ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόρξενπο PSI's κέζσ ηεο
δήισζεο Intrastat

Σν κεηξών ηνπ Intrastat βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία
πνπ ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόρξενπο PSI's
κέζσ ηεο δήισζεο Intrastat

Σν κεηξών ηνπ Intrastat βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία
πνπ ππνβιήζεθαλ από ηνπο ππόρξενπο PSI's
κέζσ ηεο δήισζεο Intrastat

ην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο , ηα θνξνινγηθά
ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνπο αλαθεθαιαησηηθνύο
πίλαθεο ηνπ VIES θαη ηα ζηνηρεία ηνπ κεηξώνπ
ΦΠΑ, δηαβηβάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί
ην κεηξών ηνπ Intrastat ζε κεληαία βάζε.

ην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο , ηα θνξνινγηθά
ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνπο αλαθεθαιαησηηθνύο
πίλαθεο ηνπ VIES θαη ηα ζηνηρεία ηνπ κεηξώνπ
ΦΠΑ, δηαβηβάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί
ην κεηξών ηνπ Intrastat ζε κεληαία βάζε.

3.1.2 Εάν ναι, πωρ σπηζιμοποείηαι αςηό ηο μηηπώο για ηοςρ ζκοπούρ ηηρ ποιόηηηαρ;

Σν κεηξών ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
πιεξόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ

Σν κεηξών ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο πιεξόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ

Σν κεηξών ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο πιεξόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ

3.1.3 Εάν όσι, παπακαλώ εξηγήζηε ζςνοπηικά ηο λόγο και πποζδιοπίζηε κάποιο ζσέδπιο δπάζηρ.
3.2 Kαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο Intrastat - ε εξγάζηκεο εκέξεο
(Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε εάλ ε πξνζεζκία είλαη εθθξαζκέλε ζε εκεξνινγηαθέο ή εξγάζηκεο εκέξεο)
Πξνζεζκία γηα ειεθηξνληθή δήισζε
Πξνζεζκία γηα ρεηξόγξαθε δήισζε

n.a.

n.a.

n.a.

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θαησθιίσλ, γηα ηελ
πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην ζύλνιν ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ VIES θαη γηα ηηο δύν ξνέο, γηα ηελ
ππελζύκηζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηελ εμαζθάιηζε
ηεο θάιπςεο ησλ δεδνκέλσλ.
n.a.

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θαησθιίσλ, γηα ηελ
πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζην ζύλνιν ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ VIES θαη γηα ηηο δύν ξνέο, γηα ηελ
ππελζύκηζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηελ εμαζθάιηζε
ηεο θάιπςεο ησλ δεδνκέλσλ.
n.a.

T+30
T+26

T+30
T+26

T+30
T+26

T+30
T+26

3.3 Έρεηε εθαξκόζεη έλα απηόκαην ζύζηεκα ππελζύκηζεο; Ναη/'Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

T+30
T+26
Σν ζύζηεκα απηόκαηεο ππελζύκηζεο δελ έρεη
αλαπηπρζεί .Η δηαδηθαζία ππελζύκηζεο
πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο απεπζείαο
επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππόρξενπο.
Όρη

Όρη
Διιεηςε δηαζέζηκσλ πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ

Όρη
Διιεηςε δηαζέζηκσλ πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ

Όρη
Διιεηςε δηαζέζηκσλ πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ

Όρη
Διιεηςε δηαζέζηκσλ πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ

Όρη
Διιεηςε δηαζέζηκσλ πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Ναη

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Δπηθνηλσλία κε ηνπο πην ζεκαληηθνύο ππόρξενπο
(PSI) κέζσ ηειεθώλνπ θαηππελζύκηζε γηα ηηο
ζηαηηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο

2.3 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΑ ΑΓΑΘΑ
Πξννξίδνληαη ηα αγαζά απηά γηα ζηξαηησηηθή ρξήζε θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη ζηελ
Eurostat (ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθή κεληαία ζηαηηζηηθή αμία ησλ απνζηνιώλ θαη αθίμεσλ); Ναη / Όρη

2.4 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα

2.5 Πξναηξεηηθά ζρόιηα
3. ΤΠΟΥΡΔΟΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ (PSIs) - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
3.1 Έρεηε εθαξκόζεη ην κεηξών ηνπ Intrastat? Nαη/Όρη

3.3.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ λα πεξηγξάςεηε ελ ζπληνκία πώο θαη πόηε (κεηά από πόζεο κέξεο) απηό ην
ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη θαη αλ απεπζύλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ππόρξενπο.
3.3.2 Δάλ λαη, πόζεο ππελζπκίζεηο έρνπλ ζηαιεί;
3.3.3 Δάλ όρη, παξαθαιώ εμεγήζηε ζπλνπηηθά ην ιόγν θαη πξνζδηνξίζηε θάπνην ζρέδξην δξάζεο.
3.4 Έρεηε άιιεο δηαδηθαζίεο πέξα από ηηο απηόκαηεο ππελζπκίζεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ηεο
ππνρξεώζεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο Intrastat (ηειεθσληθέο θιήζεηο, επίζθεςε ζε επηρεηξήζεηο,
θιπ); Ναη / Όρη
3.4.1Δάλ λαη, παξαθαιώ λα πεξηγξάςεηε ελ ζπληνκία απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη πνπ απνζθνπνύλ. Παξαθαιώ
πξνζδηνξίζηε αλ απεπζύλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ππόρξενπο. Δηδηθόηεξα, δηελεξγείηε εηδηθή
παξαθνινύζεζε γηα ζπγθεθξηκέλνπο ππόρξενπο (PSI's ), όπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο από
απηνύο;

ΔΛΛΑΓΑ
3.5 Έρεηε εθαξκόζεη θάπνην ζύζηεκα επηβνιήο πξνζηίκνπ; Ναη/'Όρη
3.5.1 Δάλ λαη, πόζεο δηαδηθαζίεο έρνπλ θηλεζεί;
3.5.2 Δάλ λαη, πόζα πξόζηηκα επηβιήζεθαλ;
3.5.3 Δάλ όρη, παξαθαιώ εμεγήζηε ζπλνπηηθά ην ιόγν θαη πξνζδηνξίζηε θάπνην ζρέδξην δξάζεο.
3.6 Ση είδνπο ππνζηήξημε παξέρεηαη ζηνπο ππόρξενπο παξνρήο ζηαηηζηηθήο πιεξνθνξίαο (PSIs);
3.7 Δθαξκόδεηαη θάπνην άιιν κέηξν; Ναη/'Όρη - Δάλ λαη, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε
3.8 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα
3.9 Πξναηξεηηθά ζρόιηα
4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΠΑ θαη VIES - ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ
4.1 Έρεηε πξόζβαζε ζηηο δειώζεηο ΦΠΑ; Ναη / Όρη
4.1.1 Δάλ λαη, κε ηη πεξηνδηθόηεηα (κεληαία, ηξηκεληαία, θιπ);
4.1.2 Αλ λαη, πόζεο εκέξεο κεηά ηελ θνξνινγηθή πεξίνδν;
4.1.3 Αλ λαη, ζπγθξίλεηε ζηνηρεία ηνπ Intrastat κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΦΠΑ γηα ιόγνπο πνηόηεηαο; Ναη / Όρη
4.2 Έρεηε πξόζβαζε ζε εζληθά ζηνηρεία ηνπ VIES ; Nαη/Όρη
4.2.1 Δάλ λαη, κε ηη πεξηνδηθόηεηα (κεληαία, ηξηκεληαία, θιπ);
4.2.2 Αλ λαη, πόζεο εκέξεο κεηά ηελ θνξνινγηθή πεξίνδν;
4.2.3 Δάλ λαη, έρεηε ζηνηρεία ηνπ VIES αλαθνξηθά κε ηηο παξαδόζεηο θαη ηηο απνθηήζεηο ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ
εκπνξίνπ;Nαη/Όρη
4.2.4 Αλ λαη, ζπγθξίλεηε ζηνηρεία ηνπ Intrastat κε ηα ζηνηρεία ηνπ VIES γηα ιόγνπο πνηόηεηαο; Ναη / Όρη
4.3 Έρεηε πξόζβαζε ζε κε εζληθά ζηνηρεία ηνπ VIES (δει. ζηνηρεία ηνπ VIES αλαθνξηθά κε ηηο
παξαδόζεηο ηνπ θξάηνπο κέινπο εηαίξνπ); Nαη/Όρη
4.3.1 Δάλ λαη, κε ηη πεξηνδηθόηεηα (κεληαία, ηξηκεληαία, θιπ);
4.3.2 Αλ λαη, πόζεο εκέξεο κεηά ηελ θνξνινγηθή πεξίνδν;
4.4 Υξεζηκνπνηείηε άιιεο πιεξνθνξίεο πέξα από ηα ζηνηρεία ηνπ VIES γηα λα παξαθνινπζείηε ή λα
ειέγρεηε ηα δεδνκέλα; Ναη/Όρη
4.4.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.
4.5 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα
4.6 Πξναηξεηηθά ζρόιηα
: = Πληποθοπίερ πος δεν είναι διαθέζιμερ
n.a.: Γελ έρεη εθαξκνγή ζε εζληθό επίπεδν
N/C = καμία καινούπγια πληποθοπία ή αλλαγή

2008
Όρη
n.a
n.a.
Δλ κέξεη απηό γίλεηαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζην
πιαίζην ηνπ ειέγρνπ
Τπνζηήξημε ηόζν γηα ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, όζν θαη γηα
ηηο εξσηήζεηο κέζσ ηειεθώλνπ
Οδεγίεο ζην δηαδηθηπαθό ηόπν
n.a.
n.a.

2009
Όρη
n.a
n.a.
Δλ κέξεη απηό γίλεηαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο
ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ
Τπνζηήξημε ηόζν γηα ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή,
όζν θαη γηα ηηο εξσηήζεηο κέζσ ηειεθώλνπ
Οδεγίεο ζην δηαδηθηπαθό ηόπν
n.a.
n.a.

2010
Όρη
n.a
n.a.
Δλ κέξεη απηό γίλεηαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο
ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ
Τπνζηήξημε ηόζν γηα ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή,
όζν θαη γηα ηηο εξσηήζεηο κέζσ ηειεθώλνπ
Οδεγίεο ζην δηαδηθηπαθό ηόπν
n.a.
n.a.

2011
Όρη
n.a
n.a.
Δλ κέξεη απηό γίλεηαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο
ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ
Τπνζηήξημε ηόζν γηα ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή,
όζν θαη γηα ηηο εξσηήζεηο κέζσ ηειεθώλνπ
Οδεγίεο ζην δηαδηθηπαθό ηόπν
n.a.
n.a.

2012
Όρη
n.a
n.a.
Δλ κέξεη απηό γίλεηαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο
ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ
Τπνζηήξημε ηόζν γηα ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή,
όζν θαη γηα ηηο εξσηήζεηο κέζσ ηειεθώλνπ
Οδεγίεο ζην δηαδηθηπαθό ηόπν
n.a.
n.a.

Γηα απηά ηα ρξόληα δελ έρνπλ ζπιιερζεί αθόκα

Γηα απηά ηα ρξόληα δελ έρνπλ ζπιιερζεί αθόκα

Γηα απηά ηα ρξόληα δελ έρνπλ ζπιιερζεί αθόκα

Γηα απηά ηα ρξόληα δελ έρνπλ ζπιιερζεί αθόκα

n.a.
n.a.
n.a.
Ναη, από ην έηνο 2012 ηα ζηνηρεία έγηλαλ δηαζέζηκα γηα ηα
έηε 2004 θαη κεηά
ηξηκεληαία
T+32

n.a.
n.a.
n.a.
Ναη, από ην έηνο 2012 ηα ζηνηρεία έγηλαλ
δηαζέζηκα γηα ηα έηε 2004 θαη κεηά
ηξηκεληαία
T+32

n.a.
n.a.
n.a.
Ναη, από ην έηνο 2012 ηα ζηνηρεία έγηλαλ
δηαζέζηκα γηα ηα έηε 2004 θαη κεηά
ηξηκεληαία
T+32

n.a.
n.a.
n.a.
Ναη, από ην έηνο 2012 ηα ζηνηρεία έγηλαλ
δηαζέζηκα γηα ηα έηε 2004 θαη κεηά
ηξηκεληαία
T+32

Ναη, ππάξρεη πξόζβαζε, αιιά δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή δεδνκέλνπ όηη
ηα ζηνηρεία ηνπ VIES είλαη δηαζέζηκα γηα ηηο
αθίμεηο θαη ηηο απνζηνιέο
n.a.
n.a.
n.a.
Ναη, από ην έηνο 2012 ηα ζηνηρεία έγηλαλ
δηαζέζηκα γηα ηα έηε 2004 θαη κεηά
ηξηκεληαία
T+32

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Πίλαθαο 2.2.E - ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΔΞΑΝΣΛΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΜΔ ΣΗ ΣΡΗΣΔ ΥΧΡΔ

ΔΛΛΑΓΑ

2008

2009

2010

2011

2012

1. Δληαία άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ (SASP) - ηελ πεξίπησζε πνπ είζηε επηβιέπσλ Κξάηνο Μέινο = (ε άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ εθδίδεηαη από ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο)…
1.1. ...Μπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε όηη όιεο νη εηζαγσγέο αλαθνξηθά κε ηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο πνπ
θαιύπηνληαη από ηελ Δληαία άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα δεδνκέλα
πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Eurostat; Ναη / Όρη

Η Δληαία άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ δελ
εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

Η Δληαία άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ δελ
εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

Η Δληαία άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ δελ
εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

Η Δληαία άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ δελ
εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

Η Δληαία άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ δελ
εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Η Δληαία άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ δελ
εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

Η Δληαία άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ δελ
εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

Η Δληαία άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ δελ
εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

Η Δληαία άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ δελ
εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

Η Δληαία άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ δελ
εθαξκόδεηαη ζηελ Διιάδα

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.3 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.4 Πξναηξεηηθά ζρόιηα

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.1.1 Εάν όσι, παπακαλώ να εξηγήζεηε ηιρ αδςναμίερ/ λόγοςρ
1.2...Μπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε όηη όιεο νη εμαγσγέο αλαθνξηθά κε ηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο πνπ
δηέπνληαη από ηελ Δληαία άδεηα απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα δεδνκέλα πνπ
ππνβάιινληαη ζηελ Eurostat; Ναη / Όρη
1.2.1 Δάλ όρη, παξαθαιώ λα εμεγήζεηε ηηο αδπλακίεο/ ιόγνπο

2. Δκπόξην γηα ην νπνίν ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ζεσξείηαη σο πεγή δεδνκέλσλ (άξζ. 4 παξ 1 Καλ. (ΔΚ) 471/2009, απνθιείνληαο ηηο εηδηθέο κεηαθηλήζεηο)
2.1 ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΖ ΓΗΑΑΦΖΖ - Υξεζηκνπνείηε απνθιεηζηηθά ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε σο πεγή δεδνκέλσλ γηα ηα αγαζά πνπ εκπίπηνπλ ζην εκπόξην κε ηηο Σξίηεο Υώξεο θαη πνπ εθθαζαξίδνληαη κε βάζε ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο νξίδνληαη ζην άξζ.3 παξαγξ.1 ηνπ Δπξσπαηθνύ Καλνληζκνύ (EC) 471/2009;
2.1.1 ηηο εμαγσγέο; Nαη/Όρη
2.1.1.1

Εάν όσι, παπακαλώ να εξηγήζεηε ηιρ αδςναμίερ/ λόγοςρ

2.1.2 ηηο εηζαγσγέο; Nαη/Όρη
2.1.2.1 Δάλ όρη, παξαθαιώ λα εμεγήζεηε ηηο αδπλακίεο/ ιόγνπο

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2.2 ΑΠΟΦΑΔΗ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΑΠΌ ΣΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΔ ΑΡΥΔ - Μπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε όηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη από ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θαη ηξνπνπνηνύλ ή αιιάδνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη ζε εζάο;
2.2.1 Απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εθηεισληζκνύ
2.2.1.1 ηηο εμαγσγέο; Nαη/Όρη
2.2.1.1.1 Εάν ναι, πεπιλαμβάνονηαι ζςζηημαηικά ηέηοιερ πληποθοπίερ καηά ηη
διαδικαζία καηάπηιζηρ; Ναι / Όση
2.2.1.1.1.1 Δάλ όρη, παξαθαιώ λα εμεγήζεηε ηηο αδπλακίεο/ ιόγνπο
2.2.1.1.2 Εάν όσι, παπακαλώ να εξηγήζεηε ηιρ αδςναμίερ/ λόγοςρ
2.2.1.2 ηηο εηζαγσγέο; Nαη/Όρη
2.2.1.2.1 Δάλ λαη, πεξηιακβάλνληαη ζπζηεκαηηθά ηέηνηεο πιεξνθνξίεο θαηά ηε
δηαδηθαζία θαηάξηηζεο; Ναη / Όρη
2.2.1.2.1.1

Εάν όσι, παπακαλώ να εξηγήζεηε ηιρ αδςναμίερ/ λόγοςρ

2.2.1.2.2 Δάλ όρη, παξαθαιώ λα εμεγήζεηε ηηο αδπλακίεο/ ιόγνπο

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2.2.2 Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κεηά από ηε δηαδηθαζία εθηεισληζκνύ (παρακαλώ να λάβεηε σπόυη μόνο ηις αποθάζεις μέτρι και 2 τρόνια μεηά ηην κσκλοθορία ηφν εμπορεσμάηφν ζηο ηελφνειακό καθεζηώς)
2.2.2.1 ηηο εμαγσγέο; Nαη/Όρη
2.2.2.1.1 Δάλ λαη, πεξηιακβάλνληαη ζπζηεκαηηθά ηέηνηεο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηαδηθαζία
θαηάξηηζεο; Ναη / Όρη
2.2.2.1.1.1 Δάλ όρη, παξαθαιώ λα εμεγήζεηε ηηο αδπλακίεο/ ιόγνπο
2.2.2.1.2 Δάλ όρη, παξαθαιώ λα εμεγήζεηε ηηο αδπλακίεο/ ιόγνπο
2.2.2.2 ηηο εηζαγσγέο; Nαη/Όρη
2.2.2.2.1 Δάλ λαη, πεξηιακβάλνληαη ζπζηεκαηηθά ηέηνηεο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηαδηθαζία
θαηάξηηζεο; Ναη / Όρη
2.2.2.2.1.1 Δάλ όρη, παξαθαιώ λα εμεγήζεηε ηηο αδπλακίεο/ ιόγνπο
2.2.2.2.2 Δάλ όρη, παξαθαιώ λα εμεγήζεηε ηηο αδπλακίεο/ ιόγνπο
2.3 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ΔΛΛΑΓΑ

2.4 Πξναηξεηηθά ζρόιηα

2008

2009

2010

2011

2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3.1.1 Πνηα είλαη ε πεγή δεδνκέλσλ;

Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

3.1.2 ρεηηθά κε ηηο εηζαγσγέο, κπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ηε ρώξα πξνέιεπζεο αλαθνξηθά κε ηα
ζηνηρεία ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο;Ναη/΄Όρη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

3.1.3 Αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο, κπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ηε ρώξα πξννξηζκνύ ;Ναη/΄Όρη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ Διιάδα
Η ζηαηηζηηθή αμία είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα είλαη ππνρξεσηηθό
πεδίν ζηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η θαζαξή κάδα είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ Διιάδα
Η ζηαηηζηηθή αμία είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα είλαη ππνρξεσηηθό
πεδίν ζηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η θαζαξή κάδα είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ Διιάδα
Η ζηαηηζηηθή αμία είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα είλαη ππνρξεσηηθό
πεδίν ζηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η θαζαξή κάδα είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ Διιάδα
Η ζηαηηζηηθή αμία είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα είλαη ππνρξεσηηθό
πεδίν ζηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η θαζαξή κάδα είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην δελ εθαξκόδεηαη
ζηελ Διιάδα
Η ζηαηηζηηθή αμία είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα είλαη ππνρξεσηηθό
πεδίν ζηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η θαζαξή κάδα είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

3.2.1 Πνηα είλαη ε πεγή δεδνκέλσλ;

Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

3.2.2 ρεηηθά κε ηηο εηζαγσγέο, κπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ηε ρώξα πξνέιεπζεο αλαθνξηθά κε ηα
ζηνηρεία ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο;Ναη/΄Όρη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

3.2.3 Αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο, κπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ηε ρώξα πξννξηζκνύ ;Ναη/΄Όρη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην εμαηξείηαη από ηηο
ηεισλεηαθέο αξρέο
Η ζηαηηζηηθή αμία είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα είλαη ππνρξεσηηθό
πεδίν ζηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην εμαηξείηαη από ηηο
ηεισλεηαθέο αξρέο
Η ζηαηηζηηθή αμία είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα είλαη ππνρξεσηηθό
πεδίν ζηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην εμαηξείηαη από ηηο
ηεισλεηαθέο αξρέο
Η ζηαηηζηηθή αμία είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα είλαη ππνρξεσηηθό
πεδίν ζηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην εμαηξείηαη από ηηο
ηεισλεηαθέο αξρέο
Η ζηαηηζηηθή αμία είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα είλαη ππνρξεσηηθό
πεδίν ζηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σν δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην εμαηξείηαη από ηηο
ηεισλεηαθέο αξρέο
Η ζηαηηζηηθή αμία είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Η ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα είλαη ππνρξεσηηθό
πεδίν ζηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

3.4 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3.5 Πξναηξεηηθά ζρόιηα

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3. ΔΗΓΗΚΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ Ζ ΔΗΓΗΚΔ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ
3.1ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ

3.1.4

Μπνξείηε λα εμαηξέζεηε ην δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην; Ναη/΄Όρη

3.1.5 Πώο ππνινγίδεηε ηελ ζηαηηζηηθή αμία;
3.1.6

Πώο ππνινγίδεηε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα;

3.1.7 Πώο ππνινγίδεηε ηελ θαζαξή κάδα;
3.2 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

3.2.4 Μπνξείηε λα εμαηξέζεηε ην δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην; Ναη/΄Όρη
3.2.5 Πώο ππνινγίδεηε ηελ ζηαηηζηηθή αμία;
3.2.6

Πώο ππνινγίδεηε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή πνζόηεηα;

3.3 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΑ ΑΓΑΘΑ
Πξννξίδνληαη ηα αγαζά απηά γηα ζηξαηησηηθή ρξήζε θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία πνπ
δηαβηβάδνληαη ζηελ Eurostat (ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθή κεληαία ζηαηηζηηθή αμία ησλ εμαγσγώλ θαη
εηζαγσγώλ); Ναη / Όρη

: = Πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο
n.a.: Γελ έρεη εθαξκνγή ζε εζληθό επίπεδν
N/C = θακία θαηλνύξγηα πιεξνθνξία ή αιιαγή

Πίλαθαο 2.5-I - Δλδνθνηλνηηθό εκπόξην (INTRA-EU TRADE) - Πξνζαξκνγή (Adjustment) γηα ην εκπόξην θάησ ηνπ θαησθιίνπ
ΔΛΛΑΓΑ

2008

2009

2010

2011

2012

Η κέζνδνο πξνζαξκνγήο(adjustment) έρεη
εθαξκνζηεί από ην 2012 θαη πξνο ηα πίζσ γηα ηα
έηε 2004-201 θαη βαζίδεηαη ζηα ζηνρεία ηνπ VIES
πνπ δηαβηβάδνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη
αμίεο θάησ από ην θαηώθιη έρνπλ θαηαλεκεζεί κε
βάζε ην ππόδεηγκα ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ κηθξώλ
επηρεηξήζεσλ.
ηνηρεία ηνπ VIES θαη γηα ηηο δύν ξνέο

Η κέζνδνο πξνζαξκνγήο(adjustment) έρεη
εθαξκνζηεί από ην 2012 θαη πξνο ηα πίζσ γηα ηα
έηε 2004-201 θαη βαζίδεηαη ζηα ζηνρεία ηνπ VIES
πνπ δηαβηβάδνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη
αμίεο θάησ από ην θαηώθιη έρνπλ θαηαλεκεζεί κε
βάζε ην ππόδεηγκα ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ κηθξώλ
επηρεηξήζεσλ.
ηνηρεία ηνπ VIES θαη γηα ηηο δύν ξνέο

Η κέζνδνο πξνζαξκνγήο(adjustment) έρεη
εθαξκνζηεί από ην 2012 θαη πξνο ηα πίζσ γηα ηα
έηε 2004-201 θαη βαζίδεηαη ζηα ζηνρεία ηνπ VIES
πνπ δηαβηβάδνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη
αμίεο θάησ από ην θαηώθιη έρνπλ θαηαλεκεζεί κε
βάζε ην ππόδεηγκα ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ κηθξώλ
επηρεηξήζεσλ.
ηνηρεία ηνπ VIES θαη γηα ηηο δύν ξνέο

Η κέζνδνο πξνζαξκνγήο(adjustment) έρεη
εθαξκνζηεί από ην 2012 θαη πξνο ηα πίζσ γηα ηα
έηε 2004-201 θαη βαζίδεηαη ζηα ζηνρεία ηνπ VIES
πνπ δηαβηβάδνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη
αμίεο θάησ από ην θαηώθιη έρνπλ θαηαλεκεζεί κε
βάζε ην ππόδεηγκα ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ κηθξώλ
επηρεηξήζεσλ.
ηνηρεία ηνπ VIES θαη γηα ηηο δύν ξνέο

CN2 θσδηθνπνίεζε θαηά ρώξα
αμία
θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηα Κνηλνηηθά θαη ηα
Δζληθά ζηνηρεία

CN2 θσδηθνπνίεζε θαηά ρώξα
αμία
θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηα Κνηλνηηθά θαη ηα
Δζληθά ζηνηρεία

CN2 θσδηθνπνίεζε θαηά ρώξα
αμία
θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηα Κνηλνηηθά θαη ηα
Δζληθά ζηνηρεία

CN2 θσδηθνπνίεζε θαηά ρώξα
αμία
θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηα Κνηλνηηθά θαη ηα
Δζληθά ζηνηρεία

SITC1 ηαμηλόκεζε θαηά ρώξα

SITC1 ηαμηλόκεζε θαηά ρώξα

SITC1 ηαμηλόκεζε θαηά ρώξα

SITC1 ηαμηλόκεζε θαηά ρώξα

SITC1 ηαμηλόκεζε θαηά ρώξα

3.1 Παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ

ε πνηόηεηα ησλ εθηηκώκελσλ ζηνηρείσλ παξαθνινπζείηαη ιεπηνκεξώο
ζε κεληαία βάζε εληόο ηνπ πιαηζίνπ πνηόηεηαο, ν νπία έρεη
ελζσκαησζεί ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο

3.2 Πιενλεθηήκαηα

Σα ζηνηρεία αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ είλαη δηαζέζηκα θαη γηα ηηο δύν
ξνέο

3.3 Μεηνλεθηήκαηα

Η θαηαλνκή θαηά εκπόξεπκα δελ είλαη εθηθηή δεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία
ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε
θαηά εκπόξεπκα

ε πνηόηεηα ησλ εθηηκώκελσλ ζηνηρείσλ
παξαθνινπζείηαη ιεπηνκεξώο ζε κεληαία βάζε
εληόο ηνπ πιαηζίνπ πνηόηεηαο, ν νπία έρεη
ελζσκαησζεί ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο
Σα ζηνηρεία αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ είλαη
δηαζέζηκα θαη γηα ηηο δύν ξνέο
Η θαηαλνκή θαηά εκπόξεπκα δελ είλαη εθηθηή
δεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ
δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε θαηά
εκπόξεπκα

ε πνηόηεηα ησλ εθηηκώκελσλ ζηνηρείσλ
παξαθνινπζείηαη ιεπηνκεξώο ζε κεληαία βάζε
εληόο ηνπ πιαηζίνπ πνηόηεηαο, ν νπία έρεη
ελζσκαησζεί ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο
Σα ζηνηρεία αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ είλαη
δηαζέζηκα θαη γηα ηηο δύν ξνέο
Η θαηαλνκή θαηά εκπόξεπκα δελ είλαη εθηθηή
δεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ
δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε θαηά
εκπόξεπκα

ε πνηόηεηα ησλ εθηηκώκελσλ ζηνηρείσλ
παξαθνινπζείηαη ιεπηνκεξώο ζε κεληαία βάζε
εληόο ηνπ πιαηζίνπ πνηόηεηαο, ν νπία έρεη
ελζσκαησζεί ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο
Σα ζηνηρεία αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ είλαη
δηαζέζηκα θαη γηα ηηο δύν ξνέο
Η θαηαλνκή θαηά εκπόξεπκα δελ είλαη εθηθηή
δεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ
δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε θαηά
εκπόξεπκα

ε πνηόηεηα ησλ εθηηκώκελσλ ζηνηρείσλ
παξαθνινπζείηαη ιεπηνκεξώο ζε κεληαία βάζε
εληόο ηνπ πιαηζίνπ πνηόηεηαο, ν νπία έρεη
ελζσκαησζεί ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο
Σα ζηνηρεία αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ είλαη
δηαζέζηκα θαη γηα ηηο δύν ξνέο
Η θαηαλνκή θαηά εκπόξεπκα δελ είλαη εθηθηή
δεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ
δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε θαηά
εκπόξεπκα

1. ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ

1.1 πλνπηηθή πεξηγξαθή

1.2 Πεγέο δεδνκέλσλ θαη ζθνπόο
2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
2.1 Ολνκαηνινγία θαη επίπεδν ιεπηνκέξεηαο
2.2 Γείθηεο
2.3 Σα Κνηλνηηθά δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ ιηγόηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηα πξνηόληα ή ηνπο
δείθηεο;
2.4 Γίλεηαη θαηάξηζε ησλ πξνζαξκνγώλ (Adjustments) κε βάζε άιιεο νλνκαηνινγίεο;
Ναη/Όρη
3.ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ

4. ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
4.1 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα
4.2 Πξναηξεηηθά ζρόιηα
: =Πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο
n.a.: Γελ έρεη εθαξκνγή ζε εζληθό επίπεδν
N/C = θακία θαηλνύξγηα πιεξνθνξία ή αιιαγή

Η κέζνδνο πξνζαξκνγήο (adjustment) έρεη εθαξκνζηεί από ην 2012 θαη
αθνξά ζηα ηα έηε 2004-2011 βαζηζκέλε ζηα ζηνρεία ηνπ VIES πνπ
δηαβηβάδνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη αμίεο θάησ από ην θαηώθιη
έρνπλ θαηαλεκεζεί κε βάζε ην ππόδεηγκα ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ κηθξώλ
επηρεηξήζεσλ.
ηνηρεία ηνπ VIES θαη γηα ηηο δύν ξνέο
CN2 θσδηθνπνίεζε θαηά ρώξα
αμία
θακία δηαθνξά αλάκεζα ζηα Κνηλνηηθά θαη ηα Δζληθά ζηνηρεία

Πίλαθαο 2.5-E - Δκπόξην κε ηηο Σξίηεο Υώξεο (EXTRA-EU TRADE) - Πξνζαξκνγή (adjustment) γηα ην εκπόξην θάησ ηνπ θαησθιίνπ ζηαηηζηηθήο αμίαο
ΔΛΛΑΓΑ
2008
1. ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ (ADJUSTMENT) ΓΗΑ ΣΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΟ ΚΑΗ ΣΟ ΣΑΣΗΣΗΚΟ ΚΑΣΧΦΛΗ
1.1 ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ
1.1.1 Καηάξηηζε πξνζαξκνγώλ (adjustments)? Ναη/Όρη
Όρη
1.1.2 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ
n.a.
1.1.3 Πεγέο δεδνκέλσλ ( ππνβιεζέληα ζηνηρεία, εηδηθή έξεπλα, άιιεο πεγέο) θαη ζθνπόο
1.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
1.2.1 Ολνκαηνινγία θαη επίπεδν αλάιπζεο
1.2.2 Γείθηεο
1.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ
1.3.1 Παξαθνινπζείηε ηελ πνηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ? Ναη/Όρη
1.3.1.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ λα πξνζδηνξίζεηε ηελ πεξηνδηθόηεηα θαη ην απνηέιεζκα
ηεο παξαθνινύζεζεο
1.3.2 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα θύξηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο ζαο κεζόδνπ.
1.3.3 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα θύξηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο ζαο κεζόδνπ
2.ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ (ADJUSTMENTS) ΓΗΑ ΣΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ KATΧ ΑΠΌ ΣΟ
ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΟ ΚΑΣΧΦΛΗ
2.1 ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ
2.1.1 Καηάξηηζε πξνζαξκνγώλ(adjustments)? Ναη/Όρη
2.1.2 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ
2.1.3 Πεγέο δεδνκέλσλ ( δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, εηδηθή έξεπλα, άιιεο πεγέο) θαη ζθνπόο
2.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
2.2.1 Ολνκαηνινγία θαη επίπεδν ιεπηνκέξεηαο
2.2.2 Indicators
2.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ
2.3.1 Παξαθνινπζείηε ηελ πνηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ? Ναη/Όρη
2.3.1.1 Εάν ναι, παπακαλώ να πποζδιοπίζεηε ηην πεπιοδικόηηηα και ηο αποηέλεζμα
ηηρ παπακολούθηζηρ
2.3.2 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα θύξηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο ζαο κεζόδνπ
2.3.3 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα θύξηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο ζαο κεζόδνπ
3. ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
3.1 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα
απνηειέζκαηα
3.2 Πξναηξεηηθά ζρόιηα
: = Πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο
n.a.: Δεν έτει εθαρμογή ζε εθνικό επίπεδο
N/C = θακία θαηλνύξγηα πιεξνθνξία ή αιιαγή

2009

2010

2011

2012

Όρη
n.a.

Όρη
n.a.

Όρη
n.a.

Όρη
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Όρη
n.a.

Όρη
n.a.

Όρη
n.a.

Όρη
n.a.

Όρη
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Πίλαθαο 2.7-I - Δλδνθνηλνηηθό εκπόξην (INTRA-EU TRADE) - Πξνζαξκνγή γηα κε/θαζπζηεξεκέλε απόθξηζε
ΔΛΛΑΓΑ

2008

2009

2010

2011

2012

1. ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ

1.1 πλνπηηθή πεξηγξαθή

Η κέζνδνο πξνζαξκνγήο (adjustment) έρεη εθαξκνζηεί από ην 2012 θαη
γηα ηα έηε 2004-2011, βαζηζκέλε ζηα ζηνρεία ηνπ VIES πνπ
δηαβηβάδνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη αμίεο ηεο κε απόθξηζεο
θαηαλέκνληαη θαηά CN2 θαη ρώξα έηαηξν κε βάζε ην ππόδεηγκα ησλ
ζπλαιιαγώλ ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ πάλσ από ην θαηώθιη, θαζώο ε
κε απόθξηζε πξνέξρεηαη θπξίσο από ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο.

1.2 Πεγέο δεδνκέλσλ θαη ζθνπόο

ηνηρεία ησλ αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ θαη γηα ηηο δύν ξνέο

1.3 Καηαξηίδνληαη πξνζαξκνγέο (adjustments) γηα κεξηθή απόθξηζε; Ναη/Όρη
1.4 Καηαξηίδνληαη πξνζαξκνγέο (adjustments) γηα ηα θαηλόκελα κε ζπκκόξθσζεο κε ην θνξνινγηθό
ζύζηεκα;
2.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
2.1 Ολνκαηνινγία θαη επίπεδν αλάιπζεο
2.2 Γείθηεο
2.3 Σα Κνηλνηηθά δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ ιηγόηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηα πξνηόληα ή ηνπο
δείθηεο;
2.4 Γίλεηαη θαηάξηζε ησλ πξνζαξκνγώλ (Adjustments) κε βάζε άιιεο νλνκαηνινγίεο (SITC, CPA,
θιπ);
Ναη/Όρη
3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ

Όρη

Η κέζνδνο πξνζαξκνγήο (adjustment) έρεη
εθαξκνζηεί από ην 2012 θαη γηα ηα έηε 2004-2011,
βαζηζκέλε ζηα ζηνρεία ηνπ VIES πνπ
δηαβηβάδνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη αμίεο
ηεο κε απόθξηζεο θαηαλέκνληαη θαηά CN2 θαη ρώξα
έηαηξν κε βάζε ην ππόδεηγκα ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ πάλσ από ην θαηώθιη, θαζώο
ε κε απόθξηζε πξνέξρεηαη θπξίσο από ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο.
ηνηρεία ησλ αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ θαη γηα ηηο
δύν ξνέο
Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

CN 2 θαηά ρώξα έηαηξν
Αμία

CN 2 θαηά ρώξα έηαηξν
Αμία

CN 2 θαηά ρώξα έηαηξν
Αμία

CN 2 θαηά ρώξα έηαηξν
Αμία

CN 2 θαηά ρώξα έηαηξν
Αμία

Σα Κνηλνηηθά θαη ηα Δζληθά ζηνηρεία είλαη ηα ίδηα

Σα Κνηλνηηθά θαη ηα Δζληθά ζηνηρεία είλαη ηα ίδηα

Σα Κνηλνηηθά θαη ηα Δζληθά ζηνηρεία είλαη ηα ίδηα

Σα Κνηλνηηθά θαη ηα Δζληθά ζηνηρεία είλαη ηα ίδηα

Σα Κνηλνηηθά θαη ηα Δζληθά ζηνηρεία είλαη ηα ίδηα

SITC 1 θαηά ρώξα έηαηξν

SITC 1 θαηά ρώξα έηαηξν

SITC 1 θαηά ρώξα έηαηξν

SITC 1 θαηά ρώξα έηαηξν

SITC 1 θαηά ρώξα έηαηξν

3.1 Παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο

Η πνηόηεηα ησλ εθηηκώκελσλ ζηνηρείσλ παξαθνινπζείηαη ιεπηνκεξώο ζε
κεληαία βάζε εληόο ηνπ πιαηζίνπ πνηόηεηαο, ν νπία έρεη ελζσκαησζεί ζηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο

3.2 Πιενλεθηήκαηα

Σα ζηνηρεία αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ είλαη δηαζέζηκα θαη γηα ηηο δύν
ξνέο

3.3 Μεηνλεθηήκαηα

Η θαηαλνκή θαηά εκπόξεπκα δελ είλαη εθηθηή δεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία
ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε
θαηά εκπόξεπκα

Η πνηόηεηα ησλ εθηηκώκελσλ ζηνηρείσλ
παξαθνινπζείηαη ιεπηνκεξώο ζε κεληαία βάζε
εληόο ηνπ πιαηζίνπ πνηόηεηαο, ν νπία έρεη
ελζσκαησζεί ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο
Σα ζηνηρεία αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ είλαη
δηαζέζηκα θαη γηα ηηο δύν ξνέο
Η θαηαλνκή θαηά εκπόξεπκα δελ είλαη εθηθηή
δεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ
δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε θαηά
εκπόξεπκα

Η πνηόηεηα ησλ εθηηκώκελσλ ζηνηρείσλ
παξαθνινπζείηαη ιεπηνκεξώο ζε κεληαία βάζε
εληόο ηνπ πιαηζίνπ πνηόηεηαο, ν νπία έρεη
ελζσκαησζεί ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο
Σα ζηνηρεία αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ είλαη
δηαζέζηκα θαη γηα ηηο δύν ξνέο
Η θαηαλνκή θαηά εκπόξεπκα δελ είλαη εθηθηή
δεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ
δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε θαηά
εκπόξεπκα

Η πνηόηεηα ησλ εθηηκώκελσλ ζηνηρείσλ
παξαθνινπζείηαη ιεπηνκεξώο ζε κεληαία βάζε
εληόο ηνπ πιαηζίνπ πνηόηεηαο, ν νπία έρεη
ελζσκαησζεί ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο
Σα ζηνηρεία αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ είλαη
δηαζέζηκα θαη γηα ηηο δύν ξνέο
Η θαηαλνκή θαηά εκπόξεπκα δελ είλαη εθηθηή
δεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ
δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε θαηά
εκπόξεπκα

Η πνηόηεηα ησλ εθηηκώκελσλ ζηνηρείσλ
παξαθνινπζείηαη ιεπηνκεξώο ζε κεληαία βάζε
εληόο ηνπ πιαηζίνπ πνηόηεηαο, ν νπία έρεη
ελζσκαησζεί ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο
Σα ζηνηρεία αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ είλαη
δηαζέζηκα θαη γηα ηηο δύν ξνέο
Η θαηαλνκή θαηά εκπόξεπκα δελ είλαη εθηθηή
δεδνκέλνπ όηη ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ
δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε θαηά
εκπόξεπκα

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

4. ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
4.1 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα
4.2 Πξναηξεηηθά ζρόιηα
: = Πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο
n.a.: Δεν έτει εθαρμογή ζε εθνικό επίπεδο
N/C = θακία θαηλνύξγηα πιεξνθνξία ή αιιαγή

n.a.
n.a.

Η κέζνδνο πξνζαξκνγήο (adjustment) έρεη
εθαξκνζηεί από ην 2012 θαη γηα ηα έηε 2004-2011,
βαζηζκέλε ζηα ζηνρεία ηνπ VIES πνπ
δηαβηβάδνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη αμίεο
ηεο κε απόθξηζεο θαηαλέκνληαη θαηά CN2 θαη ρώξα
έηαηξν κε βάζε ην ππόδεηγκα ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ πάλσ από ην θαηώθιη, θαζώο
ε κε απόθξηζε πξνέξρεηαη θπξίσο από ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο.
ηνηρεία ησλ αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ θαη γηα ηηο
δύν ξνέο
Όρη

Η κέζνδνο πξνζαξκνγήο (adjustment) έρεη
εθαξκνζηεί από ην 2012 θαη γηα ηα έηε 2004-2011,
βαζηζκέλε ζηα ζηνρεία ηνπ VIES πνπ
δηαβηβάδνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη αμίεο
ηεο κε απόθξηζεο θαηαλέκνληαη θαηά CN2 θαη ρώξα
έηαηξν κε βάζε ην ππόδεηγκα ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ πάλσ από ην θαηώθιη, θαζώο
ε κε απόθξηζε πξνέξρεηαη θπξίσο από ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο.
ηνηρεία ησλ αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ θαη γηα ηηο
δύν ξνέο
Όρη

Η κέζνδνο πξνζαξκνγήο (adjustment) έρεη
εθαξκνζηεί από ην 2012 θαη γηα ηα έηε 2004-2011,
βαζηζκέλε ζηα ζηνρεία ηνπ VIES πνπ
δηαβηβάδνληαη από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη αμίεο
ηεο κε απόθξηζεο θαηαλέκνληαη θαηά CN2 θαη ρώξα
έηαηξν κε βάζε ην ππόδεηγκα ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ πάλσ από ην θαηώθιη, θαζώο
ε κε απόθξηζε πξνέξρεηαη θπξίσο από ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο.
ηνηρεία ησλ αλαθεθαιαησηηθώλ πηλάθσλ θαη γηα ηηο
δύν ξνέο
Όρη

Πίλαθαο 2.7-E - Δκπόξην κε ηηο Σξίηεο Υώξεο (EXTRA-EU TRADE) - Πξνζαξκνγή (adjustment) γηα κε/θαζπζηεξεκέλε απόθξηζε
ΔΛΛΑΓΑ
1. ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ
1.1 Καηάξηηζε πξνζαξκνγώλ(adjustments)? Ναη/Όρη
1.2 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ
1.3 Πεγέο δεδνκέλσλ ( δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, εηδηθή έξεπλα, άιιεο πεγέο) θαη ζθνπόο
2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
2.1 Ολνκαηνινγία θαη επίπεδν αλάιπζεο
2.2 Γείθηεο
3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ
3.1 Παξαθνινπζείηε ηελ πνηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ? Ναη/Όρη
3.1.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ λα πξνζδηνξίζεηε ηελ πεξηνδηθόηεηα θαη ην απνηέιεζκα ηεο
παξαθνινύζεζεο
3.2 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα θύξηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο ζαο κεζόδνπ
3.3 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα θύξηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο ζαο κεζόδνπ.
4. ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
4.1 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα
4.2 Πξναηξεηηθά ζρόιηα
: = Πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο
n.a.: Δεν έτει εθαρμογή ζε εθνικό επίπεδο
N/C = θακία θαηλνύξγηα πιεξνθνξία ή αιιαγή

2008

2009

2010

2011

2012

Όρη
n.a.
n.a.

Όρη
n.a.
n.a.

Όρη
n.a.
n.a.

Όρη
n.a.
n.a.

Όρη
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

Πίλαθαο 2.9 - Δλδνθνηλνηηθό εκπόξην (INTRA-EU TRADE) - πιινγή θαη εθηίκεζε ηεο ζηαηηζηηθήο αμίαο
ΔΛΛΑΓΑ
1.ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ
1.1 Απαιιαγή νξηζκέλσλ ή όισλ ησλ ππόξρξεσλ Όινη / Μέξνο / Καλέλαο
1.2 Πξνζαξκνγή γηα ζηνηρεία πνπ δελ ζπιιέγνληαη? Ναη/Όρη

Καλέλαο
Όρη

Καλέλαο
Όρη

Καλέλαο
Όρη

Καλέλαο
Όρη

Καλέλαο
Όρη

1.3 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.4 Πεγέο δεδνκέλσλ ( ππνβιεζέληα ζηνηρεία, εηδηθή έξεπλα, άιιεο πεγέο) θαη ζθνπόο

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.5 Πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ: ξνή, πξντόλ,
ρώξα-εηαίξν, κέζν κεηαθνξάο, όξνη παξάδνζεο, άιιεο;

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.6 Δλεκέξσζε ησλ ζπληειεζηώλ: παξαθαιείζζε λα πεξηγξάςεηε ηελ πξαθηηθή ζαο (ζπρλόηεηα,
θιπ)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3.2 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα θύξηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο ζαο κεζόδνπ

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3.3 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα θύξηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο ζαο κεζόδνπ.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

4.1 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

4.2 Πξναηξεηηθά ζρόιηα
: = Πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο
n.a.: Δεν έτει εθαρμογή ζε εθνικό επίπεδο
N/C = θακία θαηλνύξγηα πιεξνθνξία ή αιιαγή

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2008

2009

2010

2011

2012

2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
2.1 Πνην είλαη ην επίπεδν ησλ ζπληειεζηώλ;
3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ
3.1 Παξαθνινπζείηε ηελ πνηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ? Ναη/Όρη
3.1.1 Εάν ναι, παπακαλώ να πποζδιοπίζεηε ηην πεπιοδικόηηηα και ηο αποηέλεζμα ηηρ
παπακολούθηζηρ

4. ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Πίλαθαο 2.10 - ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
ΔΛΛΑΓΑ

2008

2009

2010

2011

2012

1.1.1 Παξαθαιώ πεξηγξάςηε ηελ κεζνδό ζαο θαη πξνζδηνξίζηε ζε πνην βαζκό ιακβάλεη ππόςε ηα
δηαζέζηκα αλαιπηηθά ζηνηρεία, όηαλ μεθηλά ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο.

Η θαηάξηηζε ησλ ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ πξνθύπηεη από ηα
αλαιπηηθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο
ζην ζύλνιν ηνπ εκπνξίνπ

1.1.2 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηηο πεγέο δεδνκέλσλ θαη ηνπο ζθνπνύο

Οη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ίδηεο κε απηέο ησλ αλαιπηηθώλ
ζηνηρείσλ

1.1.3 Πόηε μεθηλάεη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο; Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηελ θαζπζηέξεζε αλαθνξηθά
κε ηνλ αξηζκό ησλ εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ

Η δηαδηθαζία θαηάξηηζεο μεθηλάεη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηα
δεδνκέλα παξέρνληαη από ηνπο ππόρξενπο (t+27)

Η θαηάξηηζε ησλ ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ
πξνθύπηεη από ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζην
ζύλνιν ηνπ εκπνξίνπ
Οη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ίδηεο κε απηέο ησλ
αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ
Η δηαδηθαζία θαηάξηηζεο μεθηλάεη ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ ηα δεδνκέλα παξέρνληαη από ηνπο ππόρξενπο
(t+27)

Η θαηάξηηζε ησλ ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ
πξνθύπηεη από ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζην
ζύλνιν ηνπ εκπνξίνπ
Οη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ίδηεο κε απηέο ησλ
αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ
Η δηαδηθαζία θαηάξηηζεο μεθηλάεη ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ ηα δεδνκέλα παξέρνληαη από ηνπο ππόρξενπο
(t+27)

Η θαηάξηηζε ησλ ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ
πξνθύπηεη από ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζην
ζύλνιν ηνπ εκπνξίνπ
Οη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ίδηεο κε απηέο ησλ
αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ
Η δηαδηθαζία θαηάξηηζεο μεθηλάεη ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ ηα δεδνκέλα παξέρνληαη από ηνπο ππόρξενπο
(t+27)

Η θαηάξηηζε ησλ ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ
πξνθύπηεη από ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζην
ζύλνιν ηνπ εκπνξίνπ
Οη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ίδηεο κε απηέο ησλ
αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ
Η δηαδηθαζία θαηάξηηζεο μεθηλάεη ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ ηα δεδνκέλα παξέρνληαη από ηνπο ππόρξενπο
(t+27)

CN8 θαη ρώξα

CN8 θαη ρώξα

CN8 θαη ρώξα

CN8 θαη ρώξα

CN8 θαη ρώξα

Ναη. Η πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ παξαθνινπζείηαη

Ναη. Η πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ παξαθνινπζείηαη

Ναη. Η πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ παξαθνινπζείηαη

Ναη. Η πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ παξαθνινπζείηαη

Ναη. Η πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ παξαθνινπζείηαη

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.3.2 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα θύξηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο ζαο κεζόδνπ

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.3.3 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα θύξηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο ζαο κεζόδνπ

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία θαηαξηίδνληαη από ηηο εγγξαθέο ησλ
αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη από ηελ ηεισλεηαθή
δηνίθεζε.
Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία θαηαξηίδνληαη από ηηο
εγγξαθέο ησλ αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ
παξέρνληαη από ηελ ηεισλεηαθή δηνίθεζε.
Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία θαηαξηίδνληαη από ηηο
εγγξαθέο ησλ αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ
παξέρνληαη από ηελ ηεισλεηαθή δηνίθεζε.
Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία θαηαξηίδνληαη από ηηο
εγγξαθέο ησλ αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ
παξέρνληαη από ηελ ηεισλεηαθή δηνίθεζε.
Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία θαηαξηίδνληαη από ηηο
εγγξαθέο ησλ αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ
παξέρνληαη από ηελ ηεισλεηαθή δηνίθεζε.
Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο

T+27

T+27

T+27

T+27

T+27

CN8 θαη ρώξα θαη όιεο νη ππνρξεσηηθέο κεηαβιεηέο

CN8 θαη ρώξα θαη όιεο νη ππνρξεσηηθέο κεηαβιεηέο

CN8 θαη ρώξα θαη όιεο νη ππνρξεσηηθέο κεηαβιεηέο

CN8 θαη ρώξα θαη όιεο νη ππνρξεσηηθέο κεηαβιεηέο

CN8 θαη ρώξα θαη όιεο νη ππνρξεσηηθέο κεηαβιεηέο

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη. Η πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ παξαθνινπζείηαη

Ναη. Η πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ παξαθνινπζείηαη

Ναη. Η πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ παξαθνινπζείηαη

Ναη. Η πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ παξαθνινπζείηαη

Ναη. Η πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ παξαθνινπζείηαη

2.3.2 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα θύξηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο ζαο κεζόδνπ.

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2.3.3 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα θύξηα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνζκέλεο ζαο κεζόδνπ

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a
n.a

n.a
n.a

n.a
n.a

n.a
n.a

n.a
n.a

1. Δλδνθνηλνηηθό εκπόξην (INTRA-EU TRADE)
1.1 ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ

1.2 2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
1.2.1 Με βάζε πνηα νλνκαηνινγία θαη ζε πνην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαηαξηίδνληαη ηα ζηνηρεία;
1.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ
1.3.1 Παξαθνινπζείηε ηελ πνηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ? Ναη/Όρη
1.3.1.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ λα πξνζδηνξίζεηε ηελ πεξηνδηθόηεηα θαη ην απνηέιεζκα ηεο
παξαθνινύζεζεο.

1.4 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα
1.5 Πξναηξεηηθά ζρόιηα
2. Δκπόξην κε ηηο Σξίηεο Υώξεο(EXTRA-EU TRADE)
2.1 ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ
2.1.1 Παξαθαιώ πεξηγξάςηε ηελ κεζνδό ζαο θαη πξνζδηνξίζηε ζε πνην βαζκό ιακβάλεη ππόςε ηα
δηαζέζηκα αλαιπηηθά ζηνηρεία, όηαλ μεθηλά ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο.
2.1.2 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηηο πεγέο δεδνκέλσλ θαη ηνπο ζθνπνύο
2.1.3 Πόηε μεθηλάεη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο; Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηελ θαζπζηέξεζε αλαθνξηθά
κε ηνλ αξηζκό ησλ εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ
2.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
2.2.1 Με βάζε πνηα νλνκαηνινγία θαη ζε πνην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαηαξηίδνληαη ηα ζηνηρεία;
2.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ
2.3.1 Παξαθνινπζείηε ηελ πνηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ? Ναη/Όρη
2.3.1.1 Εάν ναι, παπακαλώ να πποζδιοπίζεηε ηην πεπιοδικόηηηα και ηο αποηέλεζμα ηηρ
παπακολούθηζηρ.

2.4 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα
2.5 Πξναηξεηηθά ζρόιηα
: = Πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο
n.a.: Δεν έτει εθαρμογή ζε εθνικό επίπεδο
N/C = θακία θαηλνύξγηα πιεξνθνξία ή αιιαγή

Πίλαθαο 2.14 - ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ
ΔΛΛΑΓΑ
2008
1. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ (δηάρπζε ησλ Δζληθώλ ζηνηρείσλ)
1.1 Δθαξκόδεηαη ε ίδηα πνιηηηθή αλαζεώξεζεο γηα ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην θαη ην εκπόξην κε ηηο Σξίηεο
λαη
Υώξεο; Ναη/Όρη
Σα ζηνηρεία ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ
εκπνξίνπ κε ηηο ηξίηεο ρώξεο αλαζεσξνύληαη θαηά
1.2 πρλόηεηα θαη πεξηνδηθόηεηα ησλ αλαζεσξήζεσλ
βάζε κία θνξά όηαλ ε ηειηθή αλαζεώξεζε είλαη
δηαζέζηκε
θακία θαζνξηζκέλε εκεξνκελία γηα ηελ ηειηθή
1.3 Σειηθή αλαζεώξεζε
αλαζεώξεζε
1.4 Με πνηα θαζπζηέξεζε ιακβάλνληαη ππόςε νη εθπξόζεζκεο δηαζαθήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ δηάρπζε ζηνπο ρξήζηεο;

2009

2010

λαη

λαη

Σα ζηνηρεία ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ
εκπνξίνπ κε ηηο ηξίηεο ρώξεο αλαζεσξνύληαη θαηά
βάζε κία θνξά όηαλ ε ηειηθή αλαζεώξεζε είλαη
δηαζέζηκε
θακία θαζνξηζκέλε εκεξνκελία γηα ηελ ηειηθή
αλαζεώξεζε

Σα ζηνηρεία ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ
εκπνξίνπ κε ηηο ηξίηεο ρώξεο αλαζεσξνύληαη θαηά
βάζε κία θνξά όηαλ ε ηειηθή αλαζεώξεζε είλαη
δηαζέζηκε
θακία θαζνξηζκέλε εκεξνκελία γηα ηελ ηειηθή
αλαζεώξεζε

2011

2012

λαη

λαη

Αλαζεσξήζεηο ζε κεληαία βάζε, εάλ ρξεηάδεηαη

Αλαζεσξήζεηο ζε κεληαία βάζε, εάλ ρξεηάδεηαη

T+10 κήλεο

T+10 κήλεο

1.4.1 Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ;

Γελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκόο ζηελ θαζπζηέξεζε

Γελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκόο ζηελ θαζπζηέξεζε

Γελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκόο ζηελ θαζπζηέξεζε

Οη εθπξόζεζκεο δειώζεηο ελζσκαηώλνληαη κόιηο
γίλνπλ δηαζέζηκεο θαη δηαρένληαη κε ηε δηάρπζε ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ επόκελνπ κήλα

Οη εθπξόζεζκεο δειώζεηο ελζσκαηώλνληαη κόιηο
γίλνπλ δηαζέζηκεο θαη δηαρένληαη κε ηε δηάρπζε ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ επόκελνπ κήλα

1.4.2 Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο Σξίηεο Υώξεο;

Γελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκόο ζηελ θαζπζηέξεζε

Γελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκόο ζηελ θαζπζηέξεζε

Γελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκόο ζηελ θαζπζηέξεζε

Οη εθπξόζεζκεο δειώζεηο ελζσκαηώλνληαη κόιηο
γίλνπλ δηαζέζηκεο θαη δηαρένληαη κε ηε δηάρπζε ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ επόκελνπ κήλα

Οη εθπξόζεζκεο δειώζεηο ελζσκαηώλνληαη κόιηο
γίλνπλ δηαζέζηκεο θαη δηαρένληαη κε ηε δηάρπζε ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ επόκελνπ κήλα

λαη

λαη

ρσξίο πξνζδηνξηζκό

ρσξίο πξνζδηνξηζκό

Γελ πθίζηαηαη πξνζδηνξηζκόο θαησθιίνπ

Γελ πθίζηαηαη πξνζδηνξηζκόο θαησθιίνπ

n.a.

n.a.

όρη

όρη

n.a.

n.a.

όρη

όρη

n.a.

n.a.

όρη

όρη

n.a.

n.a.

όρη

όρη

n.a.

n.a.

λαη
λαη

λαη
λαη

λαη
n.a.

λαη
n.a.

1.5 Κάλεηε έθηαθηεο αλαζεσξήζεηο - δειαδή απξνγξακκάηηζηεο αλαζεσξήζεηο ησλ νξηζηηθώλ
λαη
λαη
λαη
δεδνκέλσλ είλαη πηζαλόλ λα ζπκβνύλ; Ναη/Όρη
1.5.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηηο πηζαλέο πξνζζεζκίεο; (π.ρ έσο θαη δύν ρξόληα πίζσ ).
ρσξίο πξνζδηνξηζκό
ρσξίο πξνζδηνξηζκό
ρσξίο πξνζδηνξηζκό
1.5.2 Εάν ναι, ςπάπσει κάποιο καηώθλι ζε αξία για να πποζδιοπιζηεί εάν ππέπει να γίνει κάποια αλλαγή και
Γελ πθίζηαηαη πξνζδηνξηζκόο θαησθιίνπ
Γελ πθίζηαηαη πξνζδηνξηζκόο θαησθιίνπ
Γελ πθίζηαηαη πξνζδηνξηζκόο θαησθιίνπ
να δημοζιεςηούν αναθεωπημένα ζηοισεία;Ναι/Όσι
1.5.2.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε απηό ην θαηώθιη.
n.a.
n.a.
n.a.
1.5.3 Δάλ λαη, ππάξρεη θάπνην θαηώθιη ζε θαζαξή κάδα/ ζπκπιεξσκαηηθέο κνλάδεο γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ
όρη
όρη
όρη
πξέπεη λα γίλεη θάπνηα αιιαγή θαη λα δεκνζηεπηνύλ αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία;Ναη/Όρη
1.5.3.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε απηό ην θαηώθιη.
n.a.
n.a.
n.a.
1.5.4 Δάλ λαη, ππάξρεη θάπνην θαηώθιη βαζηζκέλν ζηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ζε έλα δεδνκέλν επίπεδν
όρη
όρη
όρη
ζπγθέληξσζεο θαηά εκπόξεπκα/ρώξα;Ναη/Όρη
1.5.4.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε απηό ην θαηώθιη.
n.a.
n.a.
n.a.
1.5.5 Δάλ λαη, ππάξρεη θάπνην θαηώθιη βαζηζκέλν ζηε κεηαβνιή ζε αμία θαη ζε πνζνζηό ζε έλα δεδνκέλν
όρη
όρη
όρη
επίπεδν ζπγθέληξσζεο εκπνξεπκάησλ/ρώξαο;Ναη/Όρη
1.5.5.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε απηό ην θαηώθιη.
n.a.
n.a.
n.a.
1.5.6 Δάλ λαη, θάλεηε ρξήζε άιισλ θαησθιίσλ ή θξηηεξίσλ (π.ρ ζρόιηα ρξεζηώλ, κεζνδνινγηθά δεηήκαηα);
όρη
όρη
όρη
Ναη/'Ορη
1.5.6.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε.
n.a.
n.a.
n.a.
1.6 Γηνξζώζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζην ζσζηό κήλα αλαθνξάο
1.6.1 Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ; Nαη /Όρη
λαη
λαη
λαη
1.6.2 Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο Σξίηεο Υώξεο; Ναη/Όρη
λαη
λαη
λαη
2. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΓΗΑ ΣΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
2.1 Δθαξκόδεηαη ε ίδηα πνιηηηθή αλαζεώξεζεο γηα ηα Δζληθά θαη ηα Κνηλνηηθά ζηνηρεία; Ναη/Όρη
λαη
λαη
λαη
2.1.1 Δάλ όρη, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηηο δηαθνξέο.
n.a.
n.a.
n.a.
2.2 Όηαλ ηα Δζληθά ζηνηρεία αλαζεσξνύληαη κε πνηα θαζπζηέξεζε - κεηά ηελ αλαζεώξεζε - ηα Κνηλνηηθά ζηνηρεία αλαζεσξνύληαη θαη δηαβηβάδνληαη ζηελ Eurostat (αξηζκόο ησλ εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ ή κελώλ)
2.2.1 Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ;
2.2.2 Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο Σξίηεο Υώξεο;
3.ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
3.1 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα
3.2 Πξναηξεηηθά ζρόιηα
: =Πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο
n.a.: Δεν έτει εθαρμογή ζε εθνικό επίπεδο
N/C = θακία θαηλνύξγηα πιεξνθνξία ή αιιαγή

Σελ ίδηα κέξα πνπ δεκνζηεύνληαη ηα Δζληθά ζηνηρεία

Σελ ίδηα κέξα πνπ δεκνζηεύνληαη ηα Δζληθά ζηνηρεία

Σελ ίδηα κέξα πνπ δεκνζηεύνληαη ηα Δζληθά ζηνηρεία

Σελ ίδηα κέξα πνπ δεκνζηεύνληαη ηα Δζληθά ζηνηρεία

Σελ ίδηα κέξα πνπ δεκνζηεύνληαη ηα Δζληθά ζηνηρεία

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

Πίλαθαο 2.16 - ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΛΛΑΓΑ
1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
1.1 Αξρή πνπ εθαξκόδεηαη

2008

2009

2010

2011

2012

Παζεηηθή εκπηζηεπηηθόηεηα

Παζεηηθή εκπηζηεπηηθόηεηα

Παζεηηθή εκπηζηεπηηθόηεηα

Παζεηηθή εκπηζηεπηηθόηεηα

Παζεηηθή εκπηζηεπηηθόηεηα

1.2 Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο από ηελ επηρείξεζε: ρξνλνδηάγξακκα θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα
παξαζρεζνύλ (π.ρ γηα πόζν θαηξό δεηείηαη ε εκπηζηεπηηθόηεηα, γηα πνηα ζηνηρεία, θιπ)I

έλα ρξόλν

έλα ρξόλν

έλα ρξόλν

έλα ρξόλν

έλα ρξόλν

1.3 Καλόλεο πνπ εθαξκόδνληαη γηα λα απνθαζηζηεί εάλ ζα πξέπεη ή όρη λα παξαρσξεζεί ε
εκπηζηεπηηθόηεηα

Σν θύξην θξηηήξην είλαη εάλ ε επηρείξεζε είλαη
θπξίαξρε

Σν θύξην θξηηήξην είλαη εάλ ε επηρείξεζε είλαη
θπξίαξρε

Σν θύξην θξηηήξην είλαη εάλ ε επηρείξεζε είλαη
θπξίαξρε

Σν θύξην θξηηήξην είλαη εάλ ε επηρείξεζε είλαη
θπξίαξρε

Σν θύξην θξηηήξην είλαη εάλ ε επηρείξεζε είλαη
θπξίαξρε

1.4 Οη αλάγθεο γηα ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ειέγρνληαη ηαθηηθά; Ναη / Όρη

Ναη
ηελ αξρή ηνπ έηνπο ηα εκπηζηεπηηθά πξντόληα
επαλεμεηάδνληαη γηα παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ
εκπηζηεπηηθόηεηαο

Ναη
ηελ αξρή ηνπ έηνπο ηα εκπηζηεπηηθά πξντόληα
επαλεμεηάδνληαη γηα παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ
εκπηζηεπηηθόηεηαο

Ναη
ηελ αξρή ηνπ έηνπο ηα εκπηζηεπηηθά πξντόληα
επαλεμεηάδνληαη γηα παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ
εκπηζηεπηηθόηεηαο

Ναη
ηελ αξρή ηνπ έηνπο ηα εκπηζηεπηηθά πξντόληα
επαλεμεηάδνληαη γηα παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ
εκπηζηεπηηθόηεηαο

Ναη
ηελ αξρή ηνπ έηνπο ηα εκπηζηεπηηθά πξντόληα
επαλεμεηάδνληαη γηα παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ
εκπηζηεπηηθόηεηαο

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

2.3 Γηάρπζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ πιεξνθνξηώλ ζε επίπεδν πξντόληνο θαη εηαίξνπ

Γηαρένπκε ηηο πιεξνθνξίεο κε δηαθνξεηηθή
αλάιπζε πξντόληνο ε νπνία δελ επηηξέπεη ηελ
αλαγλώξηζε ηεο ζηαηηζηηθήο κνλάδαο. Η αμία θαη ε
πνζόηεηα δηαρένληαη.
Ναη

Γηαρένπκε ηηο πιεξνθνξίεο κε δηαθνξεηηθή
αλάιπζε πξντόληνο ε νπνία δελ επηηξέπεη ηελ
αλαγλώξηζε ηεο ζηαηηζηηθήο κνλάδαο. Η αμία θαη ε
πνζόηεηα δηαρένληαη.
Ναη

Γηαρένπκε ηηο πιεξνθνξίεο κε δηαθνξεηηθή
αλάιπζε πξντόληνο ε νπνία δελ επηηξέπεη ηελ
αλαγλώξηζε ηεο ζηαηηζηηθήο κνλάδαο. Η αμία θαη ε
πνζόηεηα δηαρένληαη.
Ναη

Γηαρένπκε ηηο πιεξνθνξίεο κε δηαθνξεηηθή
αλάιπζε πξντόληνο ε νπνία δελ επηηξέπεη ηελ
αλαγλώξηζε ηεο ζηαηηζηηθήο κνλάδαο. Η αμία θαη ε
πνζόηεηα δηαρένληαη.
Ναη

Γηαρένπκε ηηο πιεξνθνξίεο κε δηαθνξεηηθή
αλάιπζε πξντόληνο ε νπνία δελ επηηξέπεη ηελ
αλαγλώξηζε ηεο ζηαηηζηηθήο κνλάδαο. Η αμία θαη ε
πνζόηεηα δηαρένληαη.
Ναη

2.4 Απμάλεηαη ηα επίπεδα εκπηζηεπηηθόηεηαο κεηά από έλα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα; Ναη/Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

1.4.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε πσο θαη πόηε.
2.ΓΗΑΥΤΖ
2.1 Σν ειάρηζην επίπεδν δηάρπζεο (εθηόο ησλ ζηξαηησηηθώλ αγαζώλ): θσδηθνπνίεζε HS2, εάλ κε απηό
ηνλ ηξόπν εμαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθόηεηα
2.2 Καλόλεο πνπ εθαξκόδνληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκόο δηάρπζεο (πνην επίπεδν αλάιπζεο
πξντόληνο, πνηνο δείθηεο, θ.ιπ.)

2.4.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε κεηά από πνηα πεξίνδν.
3. ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
3.1 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα

n.a

3.2 Πξναηξεηηθά ζρόιηα

n.a

: = Πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο
n.a.: Δεν έτει εθαρμογή ζε εθνικό επίπεδο
N/C = θακία θαηλνύξγηα πιεξνθνξία ή αιιαγή

Πίλαθαο 2.19 - ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
ΔΛΛΑΓΑ
2008
1. ΔΛΔΓΥΟΗ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ
Οη έιεγρνη γηα ηελ πιεξόηεηα αλαθέξνληαη ζε κέηξα πνπ απνζθνπνύλ ζηε δηαζθάιηζε όηη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία αληηπξνζσπεύνπλ ην ζύλνιν ηνπ εκπνξίνπ

2009

2010

2011

2012

Ναη, ε ζύγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ VIES γίλεηαη από
ην 2013 ζε κεληαία ηαθηηθή βάζε θαη παξάιιεια
αλαπηύρζεθε ε κέζνδνο πξνζαξκνγήο
(adjustment). Πεξαηηέξσ εθηηκήζεηο γηα
πξνεγνύκελα έηε έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ρξνλνζεηξά
2004 - 2016 κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ VIES γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο
ρξνλνζεηξάο.
Ναη

Ναη, ε ζύγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ VIES γίλεηαη από
ην 2013 ζε κεληαία ηαθηηθή βάζε θαη παξάιιεια
αλαπηύρζεθε ε κέζνδνο πξνζαξκνγήο
(adjustment). Πεξαηηέξσ εθηηκήζεηο γηα
πξνεγνύκελα έηε έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ρξνλνζεηξά
2004 - 2016 κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ VIES γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο
ρξνλνζεηξάο.
Ναη

Ναη, ε ζύγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ VIES γίλεηαη από
ην 2013 ζε κεληαία ηαθηηθή βάζε θαη παξάιιεια
αλαπηύρζεθε ε κέζνδνο πξνζαξκνγήο
(adjustment). Πεξαηηέξσ εθηηκήζεηο γηα
πξνεγνύκελα έηε έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ρξνλνζεηξά
2004 - 2016 κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ VIES γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο
ρξνλνζεηξάο.
Ναη

Ναη, ε ζύγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ VIES γίλεηαη από
ην 2013 ζε κεληαία ηαθηηθή βάζε θαη παξάιιεια
αλαπηύρζεθε ε κέζνδνο πξνζαξκνγήο
(adjustment). Πεξαηηέξσ εθηηκήζεηο γηα
πξνεγνύκελα έηε έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ρξνλνζεηξά
2004 - 2016 κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ VIES γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο
ρξνλνζεηξάο.
Ναη

ύγθξηζε ησλ ηζηνξηθώλ ηηκώλ ησλ δεδνκέλσλ θαηά
ΑΦΜ. Μέζα από ηηο ειεθηξνληθέο δειώζεηο
επηθπξώλνληαη όια ηα ππνρξεσηηθά πεδία.

ύγθξηζε ησλ ηζηνξηθώλ ηηκώλ ησλ δεδνκέλσλ θαηά
ΑΦΜ. Μέζα από ηηο ειεθηξνληθέο δειώζεηο
επηθπξώλνληαη όια ηα ππνρξεσηηθά πεδία.

ύγθξηζε ησλ ηζηνξηθώλ ηηκώλ ησλ δεδνκέλσλ θαηά
ΑΦΜ. Μέζα από ηηο ειεθηξνληθέο δειώζεηο
επηθπξώλνληαη όια ηα ππνρξεσηηθά πεδία.

ύγθξηζε ησλ ηζηνξηθώλ ηηκώλ ησλ δεδνκέλσλ θαηά
ΑΦΜ. Μέζα από ηηο ειεθηξνληθέο δειώζεηο
επηθπξώλνληαη όια ηα ππνρξεσηηθά πεδία.

Έιεγρνη ησλ εγγξαθώλ γηα όια ηα ππνρξεσηηθά
πεδία, π.ρ CN8, ρώξα, θύζε ζπλαιιαγήο, ηξόπνο
κεηαθνξάο θιπ

Έιεγρνη ησλ εγγξαθώλ γηα όια ηα ππνρξεσηηθά
πεδία, π.ρ CN8, ρώξα, θύζε ζπλαιιαγήο, ηξόπνο
κεηαθνξάο θιπ

Έιεγρνη ησλ εγγξαθώλ γηα όια ηα ππνρξεσηηθά
πεδία, π.ρ CN8, ρώξα, θύζε ζπλαιιαγήο, ηξόπνο
κεηαθνξάο θιπ

Έιεγρνη ησλ εγγξαθώλ γηα όια ηα ππνρξεσηηθά
πεδία, π.ρ CN8, ρώξα, θύζε ζπλαιιαγήο, ηξόπνο
κεηαθνξάο θιπ

2.2.1 Γηνξζώλνληαη απηόκαηα ζην πην αλαιπηηθό επίπεδν;

Ναη, όια ηα εζθαικέλα ζηνηρεία δηνξζώλνληαη ζην πην αλαιπηηθό επίπεδν.
ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή γηα ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην όια ηα πεδία
επηθπξώλνληαη ππνρξεσηηθά. ηε ρεηξόγξαθε δήισζε, εάλ ν θσδηθόο CN8
ιείπεη, δηνξζώλεηαη ζύκθσλα κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο.
Αλάινγνη έιεγρνη επηθύξσζεο εθαξκόδνληαη θαη γηα ην εκπόξην κε ηηο ηξίηεο
ρώξεο. Οη ρεηξόγξαθεο δειώζεηο ειέγρνληαη ζε κεληαία βάζε.

Ναη, όια ηα εζθαικέλα ζηνηρεία δηνξζώλνληαη ζην
πην αλαιπηηθό επίπεδν. ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή
γηα ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην όια ηα πεδία
επηθπξώλνληαη ππνρξεσηηθά. ηε ρεηξόγξαθε
δήισζε, εάλ ν θσδηθόο CN8 ιείπεη, δηνξζώλεηαη
ζύκθσλα κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο.
Αλάινγνη έιεγρνη επηθύξσζεο εθαξκόδνληαη θαη γηα
ην εκπόξην κε ηηο ηξίηεο ρώξεο. Οη ρεηξόγξαθεο
δειώζεηο ειέγρνληαη ζε κεληαία βάζε.

Ναη, όια ηα εζθαικέλα ζηνηρεία δηνξζώλνληαη ζην
πην αλαιπηηθό επίπεδν. ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή
γηα ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην όια ηα πεδία
επηθπξώλνληαη ππνρξεσηηθά. ηε ρεηξόγξαθε
δήισζε, εάλ ν θσδηθόο CN8 ιείπεη, δηνξζώλεηαη
ζύκθσλα κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο.
Αλάινγνη έιεγρνη επηθύξσζεο εθαξκόδνληαη θαη γηα
ην εκπόξην κε ηηο ηξίηεο ρώξεο. Οη ρεηξόγξαθεο
δειώζεηο ειέγρνληαη ζε κεληαία βάζε.

Ναη, όια ηα εζθαικέλα ζηνηρεία δηνξζώλνληαη ζην
πην αλαιπηηθό επίπεδν. ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή
γηα ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην όια ηα πεδία
επηθπξώλνληαη ππνρξεσηηθά. ηε ρεηξόγξαθε
δήισζε, εάλ ν θσδηθόο CN8 ιείπεη, δηνξζώλεηαη
ζύκθσλα κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο.
Αλάινγνη έιεγρνη επηθύξσζεο εθαξκόδνληαη θαη γηα
ην εκπόξην κε ηηο ηξίηεο ρώξεο. Οη ρεηξόγξαθεο
δειώζεηο ειέγρνληαη ζε κεληαία βάζε.

Ναη, όια ηα εζθαικέλα ζηνηρεία δηνξζώλνληαη ζην
πην αλαιπηηθό επίπεδν. ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή
γηα ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην όια ηα πεδία
επηθπξώλνληαη ππνρξεσηηθά. ηε ρεηξόγξαθε
δήισζε, εάλ ν θσδηθόο CN8 ιείπεη, δηνξζώλεηαη
ζύκθσλα κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο.
Αλάινγνη έιεγρνη επηθύξσζεο εθαξκόδνληαη θαη γηα
ην εκπόξην κε ηηο ηξίηεο ρώξεο. Οη ρεηξόγξαθεο
δειώζεηο ειέγρνληαη ζε κεληαία βάζε.

2.2.2 Γηαγξάθνληαη θαη ζεσξνύληαη σο δεδνκέλα πνπ ιείπνπλ θαη πξέπεη λα εθηηκεζνύλ κε ηνλ ίδην
ηξόπν όπσο ηα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θαζπζηεξεκέλε/κε απόθξηζε;

Όρη δελ δηαγξάθνληαη θαη νη εζθαικέλεο εγγξαθέο δηνξζώλνληαη.
Δπηπξόζζεηα ησλ ηαθηηθώλ ειέγρσλ επηθύξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, όιεο νη
αμίεο πάλσ από έλα εθαηνκκύξην επξώ ειέγρνληαη ζε κεληαία βάζε γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ ελδνηθνλνηηθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ
κε ηηο ηξίηεο ρώξεο.

Όρη δελ δηαγξάθνληαη θαη νη εζθαικέλεο εγγξαθέο
δηνξζώλνληαη. Δπηπξόζζεηα ησλ ηαθηηθώλ ειέγρσλ
επηθύξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, όιεο νη αμίεο πάλσ από
έλα εθαηνκκύξην επξώ ειέγρνληαη ζε κεληαία βάζε
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ
ελδνηθνλνηηθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο
ηξίηεο ρώξεο.

Όρη δελ δηαγξάθνληαη θαη νη εζθαικέλεο εγγξαθέο
δηνξζώλνληαη. Δπηπξόζζεηα ησλ ηαθηηθώλ ειέγρσλ
επηθύξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, όιεο νη αμίεο πάλσ από
έλα εθαηνκκύξην επξώ ειέγρνληαη ζε κεληαία βάζε
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ
ελδνηθνλνηηθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο
ηξίηεο ρώξεο.

Όρη δελ δηαγξάθνληαη θαη νη εζθαικέλεο εγγξαθέο
δηνξζώλνληαη. Δπηπξόζζεηα ησλ ηαθηηθώλ ειέγρσλ
επηθύξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, όιεο νη αμίεο πάλσ από
έλα εθαηνκκύξην επξώ ειέγρνληαη ζε κεληαία βάζε
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ
ελδνηθνλνηηθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο
ηξίηεο ρώξεο.

Όρη δελ δηαγξάθνληαη θαη νη εζθαικέλεο εγγξαθέο
δηνξζώλνληαη. Δπηπξόζζεηα ησλ ηαθηηθώλ ειέγρσλ
επηθύξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, όιεο νη αμίεο πάλσ από
έλα εθαηνκκύξην επξώ ειέγρνληαη ζε κεληαία βάζε
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ
ελδνηθνλνηηθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο
ηξίηεο ρώξεο.

2.2.3 Σα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία δεηνύληαη ακέζσο από ην θνξέα;

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ αμηνπηζηίαο
δελεξγνύκε ζπλδπαζκνύο ειέγρσλ κεηαμύ ησλ
δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ (π.ρ. ηνλ θσδηθό πξντόληνο
κε ηε ρώξα έηαηξν, ηνλ θσδηθό ηνπ πξντόληνο κε
βάζε ην κέζν κεηαθνξάο, θιπ). Δπηπξόζζεηα
ειέγρνληαη ην κέγηζην θαη ειάρηζην εύξνο γηα ηηο
ηηκέο ηεο αμίαο ηεο κνλάδαο, θαζώο θαη νη κέζεο
αμίεο ηεο κνλάδαο.

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ αμηνπηζηίαο
δελεξγνύκε ζπλδπαζκνύο ειέγρσλ κεηαμύ ησλ
δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ (π.ρ. ηνλ θσδηθό πξντόληνο
κε ηε ρώξα έηαηξν, ηνλ θσδηθό ηνπ πξντόληνο κε
βάζε ην κέζν κεηαθνξάο, θιπ). Δπηπξόζζεηα
ειέγρνληαη ην κέγηζην θαη ειάρηζην εύξνο γηα ηηο
ηηκέο ηεο αμίαο ηεο κνλάδαο, θαζώο θαη νη κέζεο
αμίεο ηεο κνλάδαο.

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ αμηνπηζηίαο
δελεξγνύκε ζπλδπαζκνύο ειέγρσλ κεηαμύ ησλ
δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ (π.ρ. ηνλ θσδηθό πξντόληνο
κε ηε ρώξα έηαηξν, ηνλ θσδηθό ηνπ πξντόληνο κε
βάζε ην κέζν κεηαθνξάο, θιπ). Δπηπξόζζεηα
ειέγρνληαη ην κέγηζην θαη ειάρηζην εύξνο γηα ηηο
ηηκέο ηεο αμίαο ηεο κνλάδαο, θαζώο θαη νη κέζεο
αμίεο ηεο κνλάδαο.

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ αμηνπηζηίαο
δελεξγνύκε ζπλδπαζκνύο ειέγρσλ κεηαμύ ησλ
δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ (π.ρ. ηνλ θσδηθό πξντόληνο
κε ηε ρώξα έηαηξν, ηνλ θσδηθό ηνπ πξντόληνο κε
βάζε ην κέζν κεηαθνξάο, θιπ). Δπηπξόζζεηα
ειέγρνληαη ην κέγηζην θαη ειάρηζην εύξνο γηα ηηο
ηηκέο ηεο αμίαο ηεο κνλάδαο, θαζώο θαη νη κέζεο
αμίεο ηεο κνλάδαο.

1.1 Έρεηε ειέγρνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιεξόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ (π.ρ. ζύγθξηζε κε ηα
ζηνηρεία ηνπ ΦΠΑ/VIES); Ναη / Όρη

Ναη, ε ζύγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ VIES γίλεηαη από ην 2013 ζε κεληαία
ηαθηηθή βάζε θαη παξάιιεια αλαπηύρζεθε ε κέζνδνο πξνζαξκνγήο
(adjustment). Πεξαηηέξσ εθηηκήζεηο γηα πξνεγνύκελα έηε έρνπλ εηζαρζεί
ζηελ ρξνλνζεηξά 2004 - 2016 κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ VIES γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ρξνλνζεηξάο.

1.2 Δθηόο από ηε ζύγθξηζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΦΠΑ/VIES, έρεηε άιινπο ειέγρνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο πιεξόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ; Ναη /Όρη

Ναη

1.2.1 Δάλ λαη, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηηο κεζόδνπο θαη ηηο πεγέο δεδνκέλσλ.

ύγθξηζε ησλ ηζηνξηθώλ ηηκώλ ησλ δεδνκέλσλ θαηά ΑΦΜ. Μέζα από ηηο
ειεθηξνληθέο δειώζεηο επηθπξώλνληαη όια ηα ππνρξεσηηθά πεδία.

2. ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ
Οη έιεγρνη γηα ηελ εγθπξόηεηα αλαθέξνληαη ζε κέηξα πνπ απνζθνπνύλ ζηνλ εληνπηζκό εζθαικέλσλ κεηαβιεηώλ ή κεηαβιεηώλ πνπ ιείπνπλ ή θσδηθώλ
2.1 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε πνην ηύπνη ειέγρσλ εθαξκόδνληαη γηα ηνλ εληνπηζκό κε έγθπξσλ
ζηνηρείσλ.

Έιεγρνη ησλ εγγξαθώλ γηα όια ηα ππνρξεσηηθά πεδία, π.ρ CN8, ρώξα,
θύζε ζπλαιιαγήο, ηξόπνο κεηαθνξάο θιπ

2.2 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε κε πνην ηξόπν εζθαικέλεο ή ύπνπηεο εγγξαθέο επεμεξγάδνληαη απαληώληαο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:

3. ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ
Οη έιεγρνη γηα ηελ αμηνπηζηία αλαθέξνληαη ζε κέηξα πνπ απνζθνπνύλ ζηνλ εληνπηζκό αβάζηκσλ αμηώλ, θσδηθώλ ή αλαινγηώλ

3.1 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε πνην ηύπνη ειέγρσλ εθαξκόδνληαη γηα ηνλ εληνπηζκό αβάζηκσλ
ζηνηρείσλ

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ αμηνπηζηίαο δελεξγνύκε ζπλδπαζκνύο
ειέγρσλ κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ (π.ρ. ηνλ θσδηθό πξντόληνο κε
ηε ρώξα έηαηξν, ηνλ θσδηθό ηνπ πξντόληνο κε βάζε ην κέζν κεηαθνξάο,
θιπ). Δπηπξόζζεηα ειέγρνληαη ην κέγηζην θαη ειάρηζην εύξνο γηα ηηο ηηκέο
ηεο αμίαο ηεο κνλάδαο, θαζώο θαη νη κέζεο αμίεο ηεο κνλάδαο.

3.2 Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε κε πνην ηξόπν εζθαικέλεο ή ύπνπηεο εγγξαθέο επεμεξγάδνληαη απαληώληαο ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
3.2.1 Γηνξζώλνληαη απηόκαηα ζην πην αλαιπηηθό επίπεδν;Ναι/Ότι

Γελ εθαξκόδνληαη απηόκαηεο δηνξζώζεηο

Γελ εθαξκόδνληαη απηόκαηεο δηνξζώζεηο

Γελ εθαξκόδνληαη απηόκαηεο δηνξζώζεηο

Γελ εθαξκόδνληαη απηόκαηεο δηνξζώζεηο

Γελ εθαξκόδνληαη απηόκαηεο δηνξζώζεηο

3.2.2 Γηαγξάθνληαη θαη ζεσξνύληαη σο δεδνκέλα πνπ ιείπνπλ θαη πξέπεη λα εθηηκεζνύλ κε ηνλ ίδην
ηξόπν όπσο ηα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θαζπζηεξεκέλε/κε απόθξηζε; Ναη/Όρη

Όρη δελ δηαγξάθνληαη θαη νη εζθαικέλεο εγγξαθέο δηνξζώλνληαη.
Δπηπξόζζεηα ησλ ηαθηηθώλ ειέγρσλ επηθύξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, όιεο νη
αμίεο πάλσ από έλα εθαηνκκύξην επξώ ειέγρνληαη ζε κεληαία βάζε γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ ελδνηθνλνηηθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ
κε ηηο ηξίηεο ρώξεο.

Όρη δελ δηαγξάθνληαη θαη νη εζθαικέλεο εγγξαθέο
δηνξζώλνληαη.Όιεο νη αμίεο πάλσ από έλα
εθαηνκκύξην επξώ επηθπξώλνληαη ζε κεληαία βάζε
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ
ελδνηθνλνηηθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο
ηξίηεο ρώξεο.

Όρη δελ δηαγξάθνληαη θαη νη εζθαικέλεο εγγξαθέο
δηνξζώλνληαη.Όιεο νη αμίεο πάλσ από έλα
εθαηνκκύξην επξώ επηθπξώλνληαη ζε κεληαία βάζε
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ
ελδνηθνλνηηθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο
ηξίηεο ρώξεο.

Όρη δελ δηαγξάθνληαη θαη νη εζθαικέλεο εγγξαθέο
δηνξζώλνληαη.Όιεο νη αμίεο πάλσ από έλα
εθαηνκκύξην επξώ επηθπξώλνληαη ζε κεληαία βάζε
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ
ελδνηθνλνηηθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο
ηξίηεο ρώξεο.

Όρη δελ δηαγξάθνληαη θαη νη εζθαικέλεο εγγξαθέο
δηνξζώλνληαη.Όιεο νη αμίεο πάλσ από έλα
εθαηνκκύξην επξώ επηθπξώλνληαη ζε κεληαία βάζε
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ηνπ
ελδνηθνλνηηθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο
ηξίηεο ρώξεο.

3.2.3

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Όινη νη έιεγρνη αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο εθαξκόδνληαη γηα ην
ελδνθνηλνηηθό εκπόξην θαη ην εκπόξην κε ηηο ηξίηεο ρώξεο κε ηνλ ίδην ηξόπν

Όινη νη έιεγρνη αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο
εθαξκόδνληαη γηα ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην θαη ην
εκπόξην κε ηηο ηξίηεο ρώξεο κε ηνλ ίδην ηξόπν

Όινη νη έιεγρνη αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο
εθαξκόδνληαη γηα ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην θαη ην
εκπόξην κε ηηο ηξίηεο ρώξεο κε ηνλ ίδην ηξόπν

Όινη νη έιεγρνη αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο
εθαξκόδνληαη γηα ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην θαη ην
εκπόξην κε ηηο ηξίηεο ρώξεο κε ηνλ ίδην ηξόπν

Όινη νη έιεγρνη αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο
εθαξκόδνληαη γηα ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην θαη ην
εκπόξην κε ηηο ηξίηεο ρώξεο κε ηνλ ίδην ηξόπν

Σα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία δεηνύληαη ακέζσο από ην θνξέα;

Ναη/Όρη

4.ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
4.1 Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα
4.2 Πξναηξεηηθά ζρόιηα

: = Πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο
n.a. =Με εθαξκνγή ή ύπαξμεο ζρέζεο ζην εζληθό πιαίζην
N/C = θακία θαηλνύξγηα πιεξνθνξία ή αιιαγή

Πίλαθεο 4.1&4.2 - ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΥΤΖ ΣΧΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΏΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΔΛΛΑΓΑ

1. Γεκνζηεύεηε ηα Κνηλνηηθά ζαο ζηνηρεία; Ναη/Όρη

1.1 Δάλ λαη, κε πνηα πεξηνδηθόηεηα θαη κε πνηα κέζα;
1.2 Δάλ λαη, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα ζπλνδεπηηθά κεηαδεδνκέλα.

2008

2009

2010

2011

2012

Γειηία Σύπνπ ζε T+40 θαη T+56

Γειηία Σύπνπ ζε T+40 θαη T+57

Γειηία Σύπνπ ζε T+40 θαη T+58

Γειηία Σύπνπ ζε T+40 θαη T+59

Γειηία Σύπνπ ζε T+40 θαη T+60

Μεληαία

Μεληαία

Μεληαία

Μεληαία

Μεληαία

πλνπηηθά κεηαδεδνκέλα δηαηίζνληαη καδί κε ην
Γειηίν Σύπνπ, ελώ ηα πην αλαιπηηθά κεηαδεδνκέλα
αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ

πλνπηηθά κεηαδεδνκέλα δηαηίζνληαη καδί κε ην
Γειηίν Σύπνπ, ελώ ηα πην αλαιπηηθά κεηαδεδνκέλα
αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ

πλνπηηθά κεηαδεδνκέλα δηαηίζνληαη καδί κε ην
Γειηίν Σύπνπ, ελώ ηα πην αλαιπηηθά κεηαδεδνκέλα
αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ

πλνπηηθά κεηαδεδνκέλα δηαηίζνληαη καδί κε ην
Γειηίν Σύπνπ, ελώ ηα πην αλαιπηηθά κεηαδεδνκέλα
αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ

πλνπηηθά κεηαδεδνκέλα δηαηίζνληαη καδί κε ην
Γειηίν Σύπνπ, ελώ ηα πην αλαιπηηθά κεηαδεδνκέλα
αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ

Σα Δζληθά ζηνηρεία είλαη ηα ίδηα κε ηα Κνηλνηηθά

Σα Δζληθά ζηνηρεία είλαη ηα ίδηα κε ηα Κνηλνηηθά

Σα Δζληθά ζηνηρεία είλαη ηα ίδηα κε ηα Κνηλνηηθά

Σα Δζληθά ζηνηρεία είλαη ηα ίδηα κε ηα Κνηλνηηθά

Σα Δζληθά ζηνηρεία είλαη ηα ίδηα κε ηα Κνηλνηηθά

ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

2. Πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην δξάζεο, εκεξνκελία εθαξκνγήο θαη
αλακελόκελα απνηειέζκαηα

3. Πξναηξεηηθά ζρόιηα

: =Πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο
n.a.: Δεν έτει εθαρμογή ζε εθνικό επίπεδο
N/C = θακία θαηλνύξγηα πιεξνθνξία ή αιιαγή

