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3.1 ύληνκε πεξηγξαθή δεδνκέλσλ
Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή είλαη ν αξκφδηνο Δζληθφο Φνξέαο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ηαηηζηηθψλ
ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ηαηηζηηθέο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ
Αγαζψλ απμάλεηαη, θαηά ζπλέπεηα ε έγθαηξε θαη πςειή πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ απνηειεί
πξσηαξρηθφ ζθνπφ γηα ηελ ΔΛΣΑΣ.
Βαζηθφο ζθνπφο ησλ ηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ είλαη ε κεληαία θαηάξηηζε ησλ
Δηζαγσγψλ – Αθίμεσλ, ησλ Δμαγσγψλ – Απνζηνιψλ αγαζψλ.
Οη ηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ (εκπνξεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο) απνηεινχλ κέξνο ησλ
επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αθνξνχλ ζηε ζπζηεκαηηθή παξαγσγή
ζηαηηζηηθψλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο αγαζψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ (ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην) θαη γηα
ηηο ζπλαιιαγέο αγαζψλ κε ηηο ηξίηεο ρψξεο. Οη ηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ
θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ επξσπατθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, σο αθνινχζσο:
 Δλδνθνηλνηηθφ εκπφξην (Intrastat) βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 638/2004 φπσο ηζρχεη.
 Δκπφξην κε Σξίηεο Υψξεο (Extrastat) βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 471/2009 φπσο ηζρχεη.
Δηδηθφηεξα, νη ηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ αθνξνχλ θπξίσο ζηε θπζηθή κεηαθίλεζε
ηνπ εκπνξεχκαηνο, ε θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κε ηηο ηξίηεο ρψξεο
πξνζνκνηάδεη ζηηο αξρέο ηνπ εηδηθνχ εκπνξίνπ θαη ε θαηάξηηζε ζηαηηζηηθψλ ελδνθνηλνηηθνχ
εκπνξίνπ πξνζνκνηάδεη ζηηο αξρέο ηνπ γεληθνχ εκπνξίνπ.
Πεγέο θαηάξηηζεο ησλ ηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ:
1. Σν εηδηθφ ζχζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαινχκελν ζχζηεκα «Intrastat», εθαξκφδεηαη γηα ηελ
παξνρή ησλ ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο απνζηνιέο θαη ηηο αθίμεηο εκπνξεπκάησλ ηεο
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Δ.Δ. πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν εληαίνπ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ γηα ηεισλεηαθνχο ή
θνξνινγηθνχο ζθνπνχο.
2. Οη ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο απφ θαη πξνο ηηο Σξίηεο Υψξεο
δηαβηβάδνληαη απεπζείαο απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο ζηελ ΔΛΣΑΣ, κία θνξά ην κήλα.
3. Γηα εηδηθά εκπνξεχκαηα ή εηδηθή θπθινθνξία, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο πεγέο
πιεξνθνξηψλ εθηφο απφ ην ζχζηεκα Intrastat θαη ηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο.
4. ηνηρεία άιισλ δηνηθεηηθψλ πεγψλ.
Δλδνθνηλνηηθό Δκπόξην
Σν ζχζηεκα ζπιινγήο ηαηηζηηθψλ Δλδνθνηλνηηθνχ Δκπνξίνπ γλσζηφ σο INTRASTAT
(Intracommunity Statistics) εθαξκφδεηαη γηα ηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ αθίμεσλ θαη
απνζηνιψλ αγαζψλ απφ/πξνο άιια θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ
θαηάξηηζε ησλ ηαηηζηηθψλ Δλδνθνηλνηηθνχ Δκπνξίνπ Αγαζψλ. ε εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ). γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ, ηα Κ-Μ
νξίδνπλ έλα "θαηψθιη εμαίξεζεο" απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο ελδνθνηλνηηθψλ
ζπλαιιαγψλ (Intrastat) απφ ηηο επηρεηξήζεηο, εάλ νη ζπλαιιαγέο ηνπο είλαη ρακειφηεξεο ηνπ ελ
ιφγσ θαησθιίνπ. ηφρνο είλαη ε κείσζε ηνπ θφξηνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν ζηαηηζηηθφ θαηψθιη
εμαίξεζεο γηα ηε ρψξα καο πξνζδηνξίδεηαη θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ θάζε έηνο. Σα
κεληαία ζηνηρεία ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ, πξνζαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ
ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ θάησ απφ ην ζηαηηζηηθφ
θαηψθιη), βάζεη ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ θαη Απνθηήζεσλ
πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.
Γήισζε INTRASTAT:
Τπφρξενη ππνβνιήο δήισζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7, ηνπ Καλ. Δ.Δ. 638/2004, είλαη θάζε
θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν ππνθείκελν ζε ΦΠΑ ζην θξάηνο κέινο απνζηνιήο ή άθημεο ζην
νπνίν:
 Δθδίδεηαη θνξνινγηθφ ζηνηρείν απφ ηνλ θχξην ηνπ αγαζνχ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε
Κξάηνο-Μέινο ηεο Δ.Δ. πξνο ππνθείκελν άιινπ Κξάηνπο-Μέινπο αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε
ή κε αληαιιάγκαηνο
 Γίλεηαη ελδνθνηλνηηθή δηαθίλεζε αγαζνχ, αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ζπλαιιαγήο θαη ην ζθνπφ
ηεο κεηαθίλεζεο (παξάδνζε, επηζηξνθή, επηζθεπή, δείγκα θιπ.)
 Πξαγκαηνπνηεί ελδνθνηλνηηθέο πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ησλ άξζξσλ 45 θαη
46 ηνπ λ. 2859/2000.
 Έρεη ππεξβεί ηα θαηψηαηα φξηα –ζηαηηζηηθά θαηψθιηα– πνπ θαζνξίδνληαη θαη
αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ.,
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 10, ηνπ
Καλνληζκνχ ηεο Δ.Δ. 638/2004. Γηα ην έηνο 2014 ηα θαηψθιηα έρνπλ νξηζηεί γηα κελ ηηο Αθίμεηο
100.000 €, γηα δε ηηο Απνζηνιέο 90.000 €. Γηα ην έηνο 2015 ηα θαηψθιηα έρνπλ νξηζηεί γηα κε
ηηο Αθίμεηο 150.000 €, γηα δε ηηο Απνζηνιέο 90.000 €. ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ εκπνξίνπ
ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη
νπνίεο δελ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή δήισζεο Intrastat γηαηί νη ζπλαιιαγέο ηνπο ζε αμία
είλαη ρακειφηεξεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ θαησθιίνπ. Οη ζπλαιιαγέο απηέο ππνινγίδνληαη, ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο γηα ηηο ζηαηηζηηθέο Δμσηεξηθνχ
Δκπνξίνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ
θαη Απνθηήζεσλ πνπ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ. Ζ πξνζαξκνγή ζην ζχλνιν ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ θαηαξηίδεηαη ζε
2ςήθην επίπεδν ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο θαηά ρψξα, ζπλεπψο ζε 8ςήθην θσδηθφ ηεο
ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο ηα ζηνηρεία είλαη κε πξνζαξκνζκέλα.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ππνρξενχληαη γηα θάζε
ελδνθνηλνηηθή θπζηθή κεηαθίλεζε ησλ αγαζψλ, Απνζηνιήο ή Άθημεο, λα ππνβάιινπλ δήισζε
INTRASTAT.
Ζ πεξίνδνο αλαθνξάο γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 6, ηνπ (ΔΚ)
αξηζ. 638/2004, είλαη ν εκεξνινγηαθφο κήλαο θαηά ηνλ νπνίν ε απνζηνιή ή άθημε ησλ
εκπνξεπκάησλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, δειαδή ν κήλαο ζηνλ νπνίν ηα αγαζά εμέξρνληαη ή
εηζέξρνληαη απφ ην ζηαηηζηηθφ έδαθνο ηεο Διιάδνο. Ζ πεξίνδνο αλαθνξάο είλαη δπλαηφλ λα
πξνζαξκφδεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
Φφξνπ
Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο
(ΦΠΑ).
Ζ
δήισζε
ζχκθσλα
κε
ηελ
αξηζ.
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1100576/7672/3068/0014Γ΄/ΠΟΛ 1277/16.12.2002 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ,
ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία πνπ ηζρχεη γηα ηελ εκπξφζεζκε
ππνβνιή ηεο πεξηνδηθήο δήισ
ζεο Φ.Π.Α. ηεο νηθείαο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ ηεο επηρείξεζεο.
Δκπόξην κε Σξίηεο Υώξεο
Πεγή θαηάξηηζεο ησλ ηαηηζηηθψλ Δκπνξίνπ Αγαζψλ κε Σξίηεο Υψξεο απνηεινχλ ηα ζηνηρεία ησλ
Σεισλεηαθψλ Αξρψλ απφ ηηο δειψζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζηα Σεισλεία ηεο Υψξαο. Σα ζηνηρεία
απηά δηαβηβάδνληαη, ζε κεληαία βάζε, απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο ζηελ ΔΛΣΑΣ.
Σν ζχζηεκα ζπιινγήο ηαηηζηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηξίηεο ρψξεο γλσζηφ
σο EXTRASTAT (Extracommunity Statistics) εθαξκφδεηαη γηα ηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ
πιεξνθνξηψλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ αγαζψλ κε ηηο ηξίηεο ρψξεο κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ησλ
ηαηηζηηθψλ Σξίησλ Υσξψλ. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κε ηηο ηξίηεο ρψξεο
ζπγθεληξψλνληαη κέζσ ηνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Δγγξάθνπ (ΔΓΔ) απφ ηηο Σεισλεηαθέο αξρέο
(ζχζηεκα EXTRASTAT) θαη δηαβηβάδνληαη ζηελ ΔΛΣΑΣ ζε κεληαία βάζε.
3.2 Υξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο
Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 8ςήθηα ηαμηλφκεζε ηεο
πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο (CN) θαη ε 5ςήθηα ηαμηλφκεζε Σππνπνηεκέλε Σαμηλφκεζε ηνπ
Γηεζλνχο Δκπνξίνπ ΣΣΓΔ (SITC Rev.4). Ζ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ βαζίδεηαη ζηελ νλνκαηνινγία
ρσξψλ θαη εδαθψλ γηα ην Γηεζλέο Δκπφξην Αγαζψλ (γεσνλνκαηνινγία). Ζ αιθαβεηηθή
θσδηθνπνίεζε ησλ ρσξψλ θαη εδαθψλ βαζίδεηαη ζην ηζρχνλ πξφηππν ISO alpha-2 ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο.
H πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία (Ο) ζεζπίζηεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2658/87 κε βαζηθφ
ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη, ηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
ηεο Κνηλφηεηαο. Σν Παξάξηεκα Η ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ ηξνπνπνηείηαη θάζε ρξφλν,
πεξηιακβάλεη ηε πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία θαη ην Κνηλφ Δμσηεξηθφ Γαζκνιφγην, ην νπνίν
απνηειεί ην θαη’ έηνο δαζκνιφγην ηεο Κνηλφηεηαο.
Ζ πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία βαζίδεηαη ζην Δλαξκνληζκέλν χζηεκα Πεξηγξαθήο θαη
Κσδηθνπνίεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ (Δ) θαη έρεη ζηφρν ηελ νκνηφκνξθε θαηάηαμε εκπνξεπκάησλ
ζην Γηεζλέο εκπφξην. Απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 5000 νκάδεο αγαζψλ, ε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο
θσδηθνπνηείηαη κε έλα εμαςήθην αξηζκφ.
Οη ζηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ θαηαξηίδνληαη κεληαία, ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο
δηεζλείο ηαμηλνκήζεηο εκπνξεπκάησλ θαηά:
 2ςήθην επίπεδν ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο (CN) θαη ρψξα θαη κνλνςήθην επίπεδν ηεο
Σππνπνηεκέλεο Σαμηλφκεζεο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, ΣΣΓΔ (SITC1) θαη ρψξα ζηελ
νλνκαηνινγία ρσξψλ θαη εδαθψλ γηα ην Γηεζλέο Δκπφξην Αγαζψλ (γεσνλνκαηνινγία). ε απηφ
ην επίπεδν αλάιπζεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ελδνηθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ θάησ ηνπ
ζηαηηζηηθνχ θαησθιίνπ, ζην ζχλνιν ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ.
 8ςεθην επίπεδν ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο (CN) θαηά ρψξα ζηελ νλνκαηνινγία ρσξψλ
θαη εδαθψλ γηα ην Γηεζλέο Δκπφξην Αγαζψλ (γεσνλνκαηνινγία).
 5ςήθην επίπεδν ηεο Σππνπνηεκέλεο Σαμηλφκεζεο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (SITC) θαηά ρψξα ζηελ
νλνκαηνινγία ρσξψλ θαη εδαθψλ γηα ην Γηεζλέο Δκπφξην Αγαζψλ (γεσνλνκαηνινγία).
Οη θσδηθνί ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο (Ο) είλαη δηαζέζηκνη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0902&r_param=SFC02&y_param=MT&mytabs=0
Παξάιιεια νη θσδηθνί ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο (Ο) είλαη δηαζέζηκνη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο, ζηε κεραλή αλαδήηεζεο ησλ θσδηθψλ ζηνλ αθφινπζν
ζχλδεζκν:
https://eurostat.statistics.gr/intrastat/
3.3 Κάιπςε θιάδσλ
1. Οη ζηαηηζηηθέο γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαιχπηνπλ ηηο
απνζηνιέο θαη ηηο αθίμεηο εκπνξεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ
Καλνληζκψλ.
Οη απνζηνιέο θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα εκπνξεχκαηα πνπ εμέξρνληαη απφ ην θξάηνο κέινο
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απνζηνιήο κε πξννξηζκφ άιιν θξάηνο κέινο:
α) θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα, εθηφο απφ εκπνξεχκαηα ζε απιή θπθινθνξία κεηαμχ θξαηψλ κειψλ·
β) εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζην θξάηνο κέινο απνζηνιήο ππφ ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ηεο
ηειεηνπνίεζεο γηα επαλεμαγσγή ή ηεο κεηαπνίεζεο ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν.
Οη αθίμεηο θαιχπηνπλ ηα αθφινπζα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην θξάηνο κέινο άθημεο θαη ηα
νπνία απεζηάιεζαλ αξρηθά απφ άιιν θξάηνο κέινο:
α) θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα, εθηφο απφ εκπνξεχκαηα ζε απιή θπθινθνξία κεηαμχ θξαηψλ κειψλ
β) εκπνξεχκαηα πνπ είραλ ηεζεί πξνγελέζηεξα ζην θξάηνο κέινο απνζηνιήο ππφ ην ηεισλεηαθφ
θαζεζηψο ηεο ηειεηνπνίεζεο γηα επαλεμαγσγή ή ηεο κεηαπνίεζεο ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν, θαη ηα
νπνία δηαηεξνχληαη ππφ ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ηεο ηειεηνπνίεζεο γηα επαλεμαγσγή ή ηεο
κεηαπνίεζεο ππφ ηεισλεηαθφ
2. ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ εκπνξίνπ κε ηξίηεο ρψξεο θαηαγξάθνληαη νη εηζαγσγέο θαη νη
εμαγσγέο αγαζψλ.
Μηα εμαγσγή θαηαγξάθεηαη απφ ηα θξάηε κέιε ζε πεξίπησζε πνπ ηα αγαζά εμέξρνληαη απφ ην
ζηαηηζηηθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο ζχκθσλα κε κία απφ ηηο αθφινπζεο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο ή
απνδεθηφ ηεισλεηαθφ πξννξηζκφ, φπσο νξίδνληαη ζηνλ ηεισλεηαθφ θψδηθα:
α) εμαγσγή
β) ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή
γ) επαλεμαγσγή χζηεξα απφ ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή ή κεηαπνίεζε ππφ ηεισλεηαθφ
έιεγρν.
Μηα εηζαγσγή θαηαγξάθεηαη απφ ηα θξάηε κέιε ζε πεξίπησζε πνπ ηα εκπνξεχκαηα εηζέξρνληαη
ζην ζηαηηζηηθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο ζχκθσλα κε κία απφ ηηο αθφινπζεο ηεισλεηαθέο
δηαδηθαζίεο, φπσο νξίδνληαη ζηνλ ηεισλεηαθφ θψδηθα:
α) ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία
β) ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή
γ) κεηαπνίεζε ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν.
Γηα ιφγνπο κεζνδνινγίαο, αθνινπζνχληαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ (ΔΚ)
γηα εηδηθά αγαζά ή κεηαθηλήζεηο.
Παξαηίζεληαη θαηάινγνη:
1. αγαζψλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο αγαζψλ κεηαμχ θξαηψλ
κειψλ πνπ πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή (Eurostat), βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΔΚ
91/2010
α) λνκηζκαηηθφο ρξπζφο·
β) κέζα πιεξσκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε λφκηκε θπθινθνξία θαη αμηφγξαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
εθείλσλ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ πιεξσκή ππεξεζηψλ φπσο ηαρπδξνκηθά ηέιε, θφξνη, ηέιε
ρξήζεο·
γ) αγαζά γηα πξνζσξηλή ρξήζε ή αγαζά έπεηηα απφ πξνζσξηλή ρξήζε (π.ρ. κίζζσζε, δαλεηζκφο,
ιεηηνπξγηθή κίζζσζε, εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
— δελ έρεη νχηε είρε πξνβιεθζεί ή πξαγκαηνπνηεζεί επεμεξγαζία,
— ε αλακελφκελε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο ρξήζεο δελ πξνβιεπφηαλ ή δελ πξνβιέπεηαη λα
ππεξβεί ηνπο 24 κήλεο,
— ε απνζηνιή/άθημε δελ δειψλεηαη σο παξάδνζε/απφθηεζε γηα ζθνπνχο ΦΠΑ·
δ) αγαζά πνπ δηαθηλνχληαη κεηαμχ:
— θξάηνπο κέινπο θαη ησλ εδαθηθψλ ζπιάθσλ ηνπ πνπ βξίζθνληαη εληφο άιισλ θξαηψλ κειψλ,
θαη
— ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο θαη ησλ εδαθηθψλ ζπιάθσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ή δηεζλψλ
νξγαληζκψλ.
Ωο εδαθηθνί ζχιαθεο λννχληαη θαη νη πξεζβείεο θαη νη εζληθέο έλνπιεο δπλάκεηο πνπ ζηαζκεχνπλ
εθηφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο κεηξηθήο ρψξαο·
ε) αγαζά πνπ ρξεζηκεχνπλ σο θνξείο εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ινγηζκηθνχ·
ζη) ινγηζκηθφ πνπ κεηαθνξηψλεηαη απφ ην δηαδίθηπν·
δ) αγαζά πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ θαη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο είλαη ε πξνεηνηκαζία ή
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ππνζηήξημε πξνβιεπφκελεο κειινληηθήο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο κέζσ ηεο επίδεημεο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ φπσο: — δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, — εκπνξηθά δείγκαηα·
ε) αγαζά πξνο επηζθεπή θαη αγαζά έπεηηα απφ επηζθεπή, αληαιιαθηηθά πνπ εληάζζνληαη ζην
πιαίζην ηεο επηζθεπήο θαη ειαηησκαηηθά κέξε πνπ αληηθαζίζηαληαη
ζ) κέζα κεηαθνξάο πνπ ηαμηδεχνπλ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εθηνμεπηψλ δηαζηεκνπινίσλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο εθηφμεπζεο.
2. αγαζψλ θαη κεηαθηλήζεσλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο εμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ Αγαζψλ
κε ηηο Σξίηεο Υψξεο βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΔΚ 113/2010.
α) λνκηζκαηηθφο ρξπζφο·
β) κέζα πιεξσκήο πνπ έρνπλ λφκηκε θπθινθνξία θαη ρξεφγξαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέζσλ
ηα νπνία απνηεινχλ πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο, φπσο ηαρπδξνκηθά ηέιε, θφξνη, ηέιε ρξήζεο·
γ) αγαζά γηα ή κεηά απφ πξνζσξηλή ρξήζε (π.ρ. κίζζσζε, δάλεην, ιεηηνπξγηθή κίζζσζε), κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη
φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
— δελ πξνγξακκαηίδεηαη/πξνγξακκαηίζηεθε ή δελ πξαγκαηνπνηείηαη/πξαγκαηνπνηήζεθε
επεμεξγαζία,
— ε αλακελφκελε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο ρξήζεο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 24 κήλεο,
— δελ ππήξμε ή δελ ππάξρεη πξφζεζε λα ππάξμεη αιιαγή θπξηφηεηαο·
δ) αγαζά πνπ κεηαθηλνχληαη κεηαμχ:
— ηνπ θξάηνπο κέινπο θαη ησλ εδαθηθψλ ζπιάθσλ ηνπ ζε ηξίηεο ρψξεο, θαη
— ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο θαη ησλ πεξηθξαγκέλσλ πεξηνρψλ ηξίησλ ρσξψλ ή δηεζλψλ
νξγαληζκψλ.
Οη εδαθηθνί ζχιαθνη πεξηιακβάλνπλ ηηο πξεζβείεο θαη ηηο εζληθέο έλνπιεο δπλάκεηο πνπ
ζηαζκεχνπλ έμσ απφ ην έδαθνο ηεο κεηξηθήο ρψξαο·
ε) αγαζά πνπ ρξεζηκεχνπλ σο θνξείο εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ινγηζκηθνχ·
ζη) ινγηζκηθφ πνπ κεηαθνξηψλεηαη απφ ην Γηαδίθηπν·
δ) αγαζά πνπ παξέρνληαη δσξεάλ θαη δελ απνηεινχλ θαζαπηά αληηθείκελν εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κεηαθίλεζή ηνπο γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ζθνπφ ηελ
πξνεηνηκαζία ή ηελ ππνζηήξημε πξνζερνχο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο, παξνπζηάδνληαο ηα
ραξαθηεξηζηηθά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, φπσο:
— δηαθεκηζηηθφ πιηθφ,
— εκπνξηθά δείγκαηα·
ε) αγαζά γηα θαη κεηά απφ επηζθεπή θαη αληαιιαθηηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πιαίζην ηεο
επηζθεπήο, θαη ηα ειαηησκαηηθά εμαξηήκαηα πνπ αληηθαζίζηαληαη·
ζ) κεηαθνξηθά κέζα πνπ ηαμηδεχνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εθηνμεπηψλ δηαζηεκηθψλ νρεκάησλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο εθηφμεπζεο·
η) αγαζά πνπ δειψλνληαη πξνθνξηθά ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, ηα νπνία είηε έρνπλ εκπνξηθφ
ραξαθηήξα θαη ε αμία ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην ζηαηηζηηθφ φξην ησλ 1 000 επξψ ή ηα 1 000
ρηιηφγξακκα είηε δελ έρνπλ εκπνξηθφ ραξαθηήξα·
ηα) αγαζά πνπ ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηεζνχλ ππφ ην ηεισλεηαθφ
θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ή ηεο κεηαπνίεζεο ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν.
3.4 Έλλνηεο θαη νξηζκνί ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ
3.4.1 Δλδνθνηλνηηθό Δκπόξην
Έλλνηεο
Οη ζηαηηζηηθέο γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαιχπηνπλ ηηο απνζηνιέο
θαη ηηο αθίμεηο εκπνξεπκάησλ.
Γηα εηδηθά εκπνξεχκαηα ή εηδηθή θπθινθνξία, δχλαληαη λα εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο ή ηδηαίηεξεο
δηαηάμεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή (Eurostat).
Οξηζκέλα εκπνξεχκαηα, ν θαηάινγνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή (Eurostat)
απνθιείνληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο γηα ιφγνπο κεζνδνινγίαο.
Οξηζκνί
Ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
α) «εκπνξεχκαηα», φια ηα θηλεηά πξάγκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
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β) «εηδηθά εκπνξεχκαηα ή εηδηθή θπθινθνξία», ηα εκπνξεχκαηα ή ε θπθινθνξία, πνπ, σο εθ ηεο
θχζεψο ηνπο, δηθαηνινγνχλ εηδηθέο δηαηάμεηο, ηδίσο νη βηνκεραληθέο κνλάδεο, ηα πινία θαη ηα
αεξνζθάθε, ηα πξντφληα ζαιάζζεο, ηα αγαζά πνπ παξαδίδνληαη ζε πινία θαη αεξνζθάθε, νη
ηκεκαηηθέο απνζηνιέο, ηα ζηξαηησηηθά είδε, ηα αγαζά πξνο ή απφ εγθαηαζηάζεηο κέζα ζηε
ζάιαζζα, ηα δηαζηεκηθά νρήκαηα, ηα κέξε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη αεξνζθαθψλ, ηα
θαηάινηπα.
γ) «θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα»:
i) εκπνξεχκαηα ηα νπνία απνθηήζεθαλ εμ νινθιήξνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο,
ρσξίο ηελ πξνζζήθε εκπνξεπκάησλ απφ ηξίηεο ρψξεο ή εδάθε πνπ δελ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ
ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο,
ii) εκπνξεχκαηα απφ ηξίηεο ρψξεο ή εδάθε πνπ δελ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο
ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζε έλα θξάηνο κέινο,
iii) εκπνξεχκαηα πνπ απνθηήζεθαλ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο είηε απφ
εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζην ζεκείν ii) είηε απφ εκπνξεχκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία i) θαη ii)
δ) «θξάηνο κέινο απνζηνιήο», ην θξάηνο κέινο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην ζηαηηζηηθφ έδαθφο
ηνπ, απφ ην νπνίν απνζηέιινληαη εκπνξεχκαηα κε πξννξηζκφ άιιν θξάηνο κέινο
ε) «θξάηνο κέινο άθημεο», ην θξάηνο κέινο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην ζηαηηζηηθφ έδαθφο ηνπ,
ζην νπνίν θζάλνπλ εκπνξεχκαηα απφ άιιν θξάηνο κέινο·
ζη) «εκπνξεχκαηα ζε απιή θπθινθνξία κεηαμχ θξαηψλ κειψλ», ηα θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα πνπ
απνζηέιινληαη απφ έλα θξάηνο κέινο ζε άιιν, ηα νπνία, θαηά ηε δηαδξνκή πξνο ην θξάηνο κέινο
πξννξηζκνχ, δηαζρίδνπλ άκεζα έλα άιιν θξάηνο κέινο ή ζηακαηνχλ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ.
3.4.2 Δκπόξην κε Σξίηεο Υώξεο
Έλλνηεο
ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ εκπνξίνπ κε ηξίηεο ρψξεο θαηαγξάθνληαη νη εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο
αγαζψλ.
Οξηζκνί
Ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί
α) «αγαζά» είλαη θάζε θηλεηή πεξηνπζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο·
β) «ζηαηηζηηθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο» είλαη ην «ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο», φπσο
νξίδεηαη ζηνλ ηεισλεηαθφ θψδηθα, κε ηελ πξνζζήθε ηεο Νήζνπ Διηγνιάλδεο ζην έδαθνο ηεο
Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο·
γ) «ηεισλεηαθή δηαζάθεζε» είλαη ε «ηεισλεηαθή δηαζάθεζε» φπσο νξίδεηαη ζηνλ ηεισλεηαθφ
θψδηθα.
Γηα ιφγνπο κεζνδνινγίαο, νξηζκέλα αγαζά ή κεηαθηλήζεηο εμαηξνχληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ
εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. Απηφ αθνξά ην λνκηζκαηηθφ ρξπζφ θαη κέζα πιεξσκήο πνπ απνηεινχλ ην
επίζεκν λφκηζκα, αγαζά ησλ νπνίσλ ε πξνβιεπφκελε ρξήζε είλαη δηπισκαηηθνχ ή παξεκθεξνχο
ραξαθηήξα, κεηαθηλήζεηο αγαζψλ κεηαμχ θξάηνπο κέινπο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο θαη ησλ
ζηαζκεπκέλσλ ζην εμσηεξηθφ εζληθψλ ελφπισλ δπλάκεψλ θαζψο θαη νξηζκέλα αγαζά πνπ έρνπλ
απνθηεζεί θαη δηαηίζεληαη απφ αιινδαπέο έλνπιεο δπλάκεηο, εηδηθά αγαζά πνπ δελ απνηεινχλ
αληηθείκελν εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο, κεηαθηλήζεηο ππξαχισλ θνξέσλ δνξπθφξνπ πξηλ απφ ηελ
εθηφμεπζή ηνπ, αγαζά πξνο επηζθεπή θαη θαηφπηλ απηήο, αγαζά γηα πξνζσξηλή ρξήζε ή θαηφπηλ
απηήο, αγαζά πνπ ρξεζηκεχνπλ σο θνξείο εμαηνκηθεπκέλσλ θαη κεηαθνξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ
θαη αγαζά πνπ δειψλνληαη πξνθνξηθά ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ησλ νπνίσλ ε αμία δελ ππεξβαίλεη
ην ζηαηηζηηθφ φξην ησλ 1000 επξψ ή ηα 1000 ρηιηφγξακκα ζε θαζαξή κάδα ή αγαζά πνπ δελ έρνπλ
εκπνξηθφ ραξαθηήξα.
3.5 ηαηηζηηθέο κνλάδεο
Τπφρξενη γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην ζχζηεκα Intrastat είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν πνπ ππφθεηηαη ζε ΦΠΑ.
Κάζε θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηαζέηεη ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ζε έλα θξάηνο κέινο είλαη
ε αλαθνξά ζηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ εκπνξίνπ εθηφο ηεο ΔΔ, ππφ ηνλ φξν φηη ην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο
δηαζέηεη ζηαηηζηηθή ζπλάθεηα.
Ωζηφζν, νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ εκπνξίνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα
παξέρνπλ δειψζεηο Intrastat. Σα θξάηε κέιε έρνπλ εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα θαησθιίνπ, ην νπνίν
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επηηξέπεη λα κελ ππνβάιεη ε επηρείξεζε δήισζε Intrastat ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπλνιηθή
αμία ζπλαιιαγψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη έλα νξηζκέλν θαηψθιη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ή
αζξνηζηηθά θαηά ην ηξέρνλ έηνο αλαθνξάο. Σα ζηαηηζηηθά θαηψθιηα αλαπξνζαξκφδνληαη, θάζε
έηνο, θαη γλσζηνπνηνχληαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. Ζ ρψξα καο θαζνξίδεη ηα εζληθά
θαηψθιηα βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ.
3.6 Πιεζπζκόο αλαθνξάο
Ο πιεζπζκφο αλαθνξάο βαζίδεηαη ζην εγρεηξίδην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηάξηηζε
ζηαηηζηηθψλ δηεζλψλ εκπνξεπκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη πεξηιακβάλεη φια ηα αγαζά πνπ
πξνζζέηνπλ ή αθαηξνχλ απφ ην απφζεκα ησλ πιηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο αλαθνξάο θαηά ηελ
εηζαγσγή ή εμαγσγή απφ ηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξντφλησλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηαπνίεζε.
3.7 Πεξηνρή αλαθνξάο (γεσγξαθηθή θάιπςε)
Καιχπηνληαη φιεο νη πεξηνρέο ηεο Διιάδνο. Σν ζηαηηζηηθφ έδαθνο ηεο Διιάδαο ζπκπίπηεη κε ην
ηεισλεηαθφ έδαθφο ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2913/92 ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Οθησβξίνπ 1992, πεξί ζεζπίζεσο θνηλνηηθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα , φπσο
ηζρχεη.
3.8 Υξνληθή θάιπςε
Οη ζηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ δηαζέηνπλ απνηειέζκαηα απφ ην 1957 ζε κεληαία θαη
εηήζηα βάζε. ε ειεθηξνληθή κνξθή ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ην έηνο 1998.
3.9 Πεξίνδνο βάζεο
Γελ ππάξρεη πεξίνδνο βάζεο ζηηο ηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ.

4. Μνλάδα κέηξεζεο

Πεξηερφκελα

 Αμία ζε επξψ
 Πνζφηεηα ζε θηιά (θαζαξή κάδα)
 Πνζφηεηα ζε άιιεο κνλάδεο, ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή ηαμηλφκεζε ηεο πλδπαζκέλεο

Ολνκαηνινγίαο π.ρ. αξηζκφο ηεκαρίσλ, m, m2, θιπ.

5. Πεξίνδνο αλαθνξάο

Πεξηερφκελα
Γηα ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην αθνινπζείηαη ν εκεξνινγηαθφο κήλαο θαηά ηνλ νπνίν ε απνζηνιή ή
άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, δειαδή ν κήλαο ζηνλ νπνίν ηα αγαζά εμέξρνληαη
ή εηζέξρνληαη απφ ην ζηαηηζηηθφ έδαθνο ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ηνπ (ΔΚ) αξηζ.
638/2004.
Γηα ην εκπφξην κε ηηο Σξίηεο Υψξεο ε πεξίνδνο αλαθνξάο είλαη ην εκεξνινγηαθφ έηνο θαη ν κήλαο
θαηά ηνλ νπνίν εηζάγνληαη ή εμάγνληαη ηα αγαζά. Πεγή γηα ηηο θαηαρσξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο
εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο είλαη ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, ε πεξίνδνο αλαθνξάο είλαη ην
εκεξνινγηαθφ έηνο θαη ν κήλαο θαηά ηνλ νπνίν ε δηαζάθεζε γίλεηαη απνδεθηή απφ ηηο ηεισλεηαθέο
αξρέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ ΔΚ 113/2010.
Σα ζηνηρεία ζπιιέγνληα κεληαία ζε αλάιπζε 8ςήθηνπ θσδηθνχ πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο
θαηά ρψξα θαη θαηαξηίδνληαη επίζεο ζε 5ςήθηα αλάιπζε SITC θαηά ρψξα.

6. Θεζκηθή εληνιή

Πεξηερφκελα

6.1 Ννκηθέο πξάμεηο θαη άιιεο ζπκθσλίεο
Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΑΣ είλαη:
 Νόκνο 3832/2010 (ΦΔΚ 38/η.Α΄): «Διιεληθό ηαηηζηηθό ύζηεκα ύζηαζε ηεο Διιεληθήο
ηαηηζηηθήο Αξρήο ωο Αλεμάξηεηεο Αξρήο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 90
παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ Νφκνπ 3842/2010 (ΦΔΚ 58/η.Α΄): «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο
δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 10 ηνπ
Νφκνπ 3899/2010 (ΦΔΚ 212/η.Α΄): «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο», απφ ην Άξζξν 45 ηνπ Νφκνπ 3943/2011 (ΦΔΚ
66/η.Α΄): «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρωζε ηωλ ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», απφ ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 1
ηνπ Νφκνπ 3965/2011 (ΦΔΚ 113/η.Α΄): «Αλακόξθωζε πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο Σακείνπ
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ, Οξγαληζκνύ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο, Γεκνζίωλ
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Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ, ζύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην ηνπ Νφκνπ 4047/2012 (ΦΔΚ 31/η.Α΄): «Κύξωζε ηεο
Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ
Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη ηνπ Κξαηηθνύ Πξνππνινγηζκνύ έηνπο
2011» θαη ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ
εθαξκνγήο ηνπ λ. 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην - βαζκνιόγην,
εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ
δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη ηωλ Τπνπξγείωλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο
θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δζωηεξηθώλ, Οηθνλνκηθώλ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ πνπ αθνξνύλ
ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη
άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 323 ηνπ Νφκνπ 4072/2012 (ΦΔΚ 86/η. Α΄): «Βειηίωζε
επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο - Νέα εηαηξηθή κνξθή - ήκαηα - Μεζίηεο αθηλήηωλ Ρύζκηζε ζεκάηωλ λαπηηιίαο, ιηκέλωλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν 7
παξάγξαθνο 1 ηεο απφ 18/11/2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 228/η. Α΄)
«Γεκνζηνλνκηθνί θαλόλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 93 ηνπ Νφκνπ 4182/2013
(ΦΔΚ 185/η. Α΄): «Κώδηθαο θνηλωθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη
ινηπέο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 8 ηνπ Νφκνπ 4244/2014 (ΦΔΚ 60/η. Α΄):
«Δλζωκάηωζε ηεο Οδεγίαο 2013/1/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 93/109/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο
ηνπ εθιέγεζζαη θαηά ηηο εθινγέο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ από ηνπο πνιίηεο ηεο
Έλωζεο πνπ θαηνηθνύλ ζε έλα θξάηνο – κέινο ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ππήθννη, ζην ειιεληθό
δίθαην θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2196/1994 (Α΄41) θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην
ππνπαξάγξαθνο Γ.3 ηνπ Νφκνπ 4254/2014 (ΦΔΚ 85/η. Α΄): «Μέηξα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν
33 παξάγξαθνη 5α θαη 5β ηνπ Νφκνπ 4258/2014 (ΦΔΚ 94/η. Α΄): «Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο
θαη ξπζκίζεηο ζεκάηωλ γηα ηα πδαηνξέκαηα – ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο
(ΔΛΣΑΣ), έηνπο 2012, ΦΔΚ 2390/η.Β΄/28-8-2012
Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ,
ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L
87/164).
Άξζξν 14 ηνπ Νόκνπ 3470/2006 (ΦΔΚ 132/η.Α΄): «Δζληθό πκβνύιην Δμαγωγώλ,
θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1γ ηνπ Νφκνπ 3448/2006 (ΦΔΚ 57/η.Α΄): «Γηα ηελ πεξαηηέξω
ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάηωλ αξκνδηόηεηαο
Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξωζεο».
Κώδηθαο Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε απφ
ηελ Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη εθδφζεθε σο
χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο (Commission) ζηηο 25 Μαΐνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία,
αθεξαηφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ Αξρψλ, κεηά ηελ
αλαζεψξεζή ηνπ, ε νπνία πηνζεηήζεθε ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2011 απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ
Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο.
Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 226/2000 (ΦΔΚ 195/η.Α΄): «Οξγαληζκόο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο».
Άξζξα 4, 12 , 13, 14, 15 θαη 16 ηνπ Νόκνπ 2392/1996 (ΦΔΚ 60/η.Α΄): «Πξόζβαζε ηεο Γ.Γ.
ΔΤΔ ζε δηνηθεηηθέο πεγέο θαη δηνηθεηηθά αξρεία, Δπηηξνπή ηαηηζηηθνύ Απνξξήηνπ,
ξύζκηζε ζεκάηωλ δηελέξγεηαο απνγξαθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ζεκάηωλ
ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ».

1. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΑΓΑΘΩΝ
(INTRASTAT)
Δζληθή Ννκνζεζία
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Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 15988/Η 1274/1993 ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο
Οηθνλνκίαο.
Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 24189/Η 2254/1993 ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο
Οηθνλνκίαο.
ΠΟΛ. 1253/1993 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο / Γ.Γ. Δ..Τ.Δ.
ΠΟΛ. 1315/1993 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
ΠΟΛ. 1176/1995 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο
ΠΟΛ. 1076/2002 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
ΠΟΛ. 1277/16.12.2002 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ







Δπξσπατθή Ννκνζεζία
ΒΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚ 638/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ζρεηηθά κε ηηο θνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο γηα ηηο ζπλαιιαγέο αγαζψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ
Ο παξαπάλσ Καλνληζκφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ:
1. ΔΚ 222/2009 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 638/2004 ζρεηηθά κε
ηηο θνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο γηα ηηο ζπλαιιαγέο αγαζψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ.
2. ΔΚ 1093/2013 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 638/2004 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1982/2004 φζνλ αθνξά ηελ απινχζηεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο Intrastat θαη ηε ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ Intrastat.
3. ΔΚ 659/2014 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 638/2004 ζρεηηθά κε
ηηο θνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο γηα ηηο ζπλαιιαγέο αγαζψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ, φζνλ
αθνξά ηελ αλάζεζε ζηελ Δπηηξνπή θαη’ εμνπζηνδφηεζε αξκνδηνηήησλ θαη
εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ γηα ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ κέηξσλ, ηελ θνηλνπνίεζε
πιεξνθνξηψλ απφ ηελ ηεισλεηαθή δηνίθεζε, ηελ αληαιιαγή εκπηζηεπηηθψλ
δεδνκέλσλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ηνλ νξηζκφ ηεο ζηαηηζηηθήο αμίαο.
ΔΦΑΡΜΟΣΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Δ.Δ.
ΔΚ 1982/2004 γηα εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 638/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο θνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο γηα ηηο ζπλαιιαγέο
αγαζψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 1901/2000 θαη
(ΔΟΚ) αξηζ. 3590/92.
ΔΚ 1915/2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1982/2004 φζνλ αθνξά ηελ
απινπνίεζε ηεο θαηαρψξηζεο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ γηα
ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο αγαζψλ
ΔΚ 91/2010 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1982/2004 γηα εθαξκνγή ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 638/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά
κε ηηο θνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο γηα ηηο ζπλαιιαγέο αγαζψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ, φζνλ αθνξά
ηνλ θαηάινγν αγαζψλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο, ηελ θνηλνπνίεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο
ΔΚ 96/2010 πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1982/2004 γηα εθαξκνγή ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 638/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά
κε ηηο θνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο γηα ηηο ζπλαιιαγέο αγαζψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ, φζνλ αθνξά
ην θαηψθιη απινχζηεπζεο, ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαηά επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά,
ζπγθεθξηκέλα αγαζά θαη θηλήζεηο θαη ηνπο θσδηθνχο ηεο θχζεο ηεο ζπλαιιαγήο
2. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΑΓΑΘΩΝ ΜΔ ΣΡΙΣΔ ΥΩΡΔ
(EXTRASTAT)
ΒΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚ 471/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο
θνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κε ηηο ηξίηεο ρψξεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1172/95 ηνπ πκβνπιίνπ.


ΔΦΑΡΜΟΣΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Δ.Δ.
ΔΚ 113/2010 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 471/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ
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Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο θνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κε
ηηο ηξίηεο ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ εκπνξηθή θάιπςε, ηνλ νξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ, ηελ
θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ εκπνξίνπ θαηά επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηά
ινγηζηηθή κνλάδα, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλα αγαζά ή κεηαθηλήζεηο
 ΔΚ 92/2010 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 471/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο θνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κε
ηηο ηξίηεο ρψξεο, φζνλ αθνξά ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ
θαη ησλ εζληθψλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ, ηελ θαηάξηηζε ζηαηηζηηθψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο
πνηφηεηαο
6.2 Γηεζλείο ζπκθσλίεο γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ
Γελ πθίζηαληαη.

7. Δκπηζηεπηηθόηεηα

Πεξηερφκελα

7.1 Πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο
Σα ζέκαηα ηήξεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ)
ξπζκίδνληαη κε ηα Άξζξα 7, 8 θαη 9 ηνπ Νφκνπ 3832/2010 φπσο ηζρχεη, κε ηα Άξζξα 8, 10 θαη
11(2) ηνπ Καλνληζκνχ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ
πζηήκαηνο θαη κε ηα Άξζξα 10 θαη 15 ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛΣΑΣ.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
Ζ δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ κε ηελ ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ
αξρψλ ηνπ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ Δπξσπατθψλ ηαηηζηηθψλ, θαη ηδίσο κε ηελ ηήξεζε ηεο
αξρήο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ.
Παζεηηθή Δκπηζηεπηηθφηεηα: Ο Δπξσπατθφο Καλνληζκφο γηα ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ Γηεζλνχο
Δκπνξίνπ Αγαζψλ (ITGS) απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηεο παζεηηθήο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Ζ Παζεηηθή
εκπηζηεπηηθφηεηα ζεκαίλεη φηη νη Δζληθέο ηαηηζηηθέο
Αξρέο (NSA) ζα απνθξχςνπλ ηα
δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία κφλν θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ ππφρξεσλ παξνρήο ζηαηηζηηθψλ
πιεξνθνξηψλ (PSI) ησλ νπνίσλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα απνθαιπθζνχλ
έκκεζα απφ ηα δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ
Καλνληζκνχ Δ.Δ. 638/2004 θαη ζην άξζξν 10 ηνπ Καλνληζκνχ Δ.Δ. 471/2009, κφλν θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ ππφρξενπ παξνρήο ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ νη εζληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο
απνθαζίδνπλ θαηά πφζν ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ αγαζψλ θαη ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εκπνξίνπ αγαζψλ κε ηηο ηξίηεο ρψξεο κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππφρξενπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία
επηηξέπνπλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζπλαιιαγέο ελφο κεκνλσκέλνπ εκπφξνπ, ε ελ ιφγσ επηρείξεζε
κπνξεί λα αηηεζεί εγγξάθσο ηα ζηνηρεία λα κελ δεκνζηεπηνχλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη εζληθέο
ζηαηηζηηθέο αξρέο απνδερηνχλ ην αίηεκα νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ηξνπνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε κε ηε δηάδνζε ηνπο λα κελ ζίγεηαη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην θαη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία
ζπκπηέδνληαη θαηάιιεια. ε απηή ηε πεξίπησζε ηα ζηνηρεία δελ δεκνζηεχνληαη ζην πην
ιεπηνκεξέο επίπεδν θαη ηα δεδνκέλα δηαρένληαη ζε έλα πην ζπγθεληξσηηθφ επίπεδν, ην νπνίν δελ
νδεγεί ζηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο εκπνξεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο ηεο
επηρείξεζεο.
7.2 Δκπηζηεπηηθόηεηα ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
 Ζ ΔΛΣΑΣ πξνζηαηεχεη θαη δε δηαδίδεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή ζηα
νπνία έρεη πξφζβαζε, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ άκεζε ή έκκεζε αλαγλψξηζε ησλ
ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ ηα παξείραλ κε ηελ απνθάιπςε εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ,
πνπ ιακβάλνληαη άκεζα γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ή έκκεζα απφ δηνηθεηηθέο ή άιιεο
πεγέο. Λακβάλεη φια ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε
αλαγλψξηζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ κε ηα ηερληθά ή άιια κέζα πνπ
εχινγα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηξίηνπο. ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, πνπ
ελδέρεηαη λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο κνλάδαο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
δηαδίδνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εθφζνλ:
α) ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ Καλνληζκφ
ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο (ΔΛ),
κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε δηάδνζή ηνπο λα κε ζίγεη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην ή
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β) ε κνλάδα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζπκθψλεζε αλεπηθχιαθηα γηα ηελ απνθάιπςε ησλ
δεδνκέλσλ.
Σα απφξξεηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ ζηελ ΔΛΣΑΣ
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο θαη ζε απηά έρεη απνθιεηζηηθφ
δηθαίσκα πξφζβαζεο κφλν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη έρεη
νξηζηεί κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΑΣ.
Ζ ΔΛΣΑΣ κπνξεί λα ρνξεγεί ζε εξεπλεηέο πνπ δηελεξγνχλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα
επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ έκκεζε
ηαχηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Ζ πξφζβαζε ρνξεγείηαη κε ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ εξεπλεηή, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή
εξεπλεηηθή πξφηαζε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα επηζηεκνληθά πξφηππα·
β) ε εξεπλεηηθή πξφηαζε αλαθέξεη κε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ γηα
ην νπνίν ζα ρνξεγεζεί πξφζβαζε, ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ
απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο·
γ) έρεη ζπλαθζεί, κεηαμχ ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηνπ κεκνλσκέλνπ εξεπλεηή, ηνπ ηδξχκαηνο ζην
νπνίν εξγάδεηαη, ή ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εληέιιεηαη ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, θαηά
πεξίπησζε, ζχκβαζε πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
εξεπλεηψλ, ηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο
θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ.
Εεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ΔΛΣΑΣ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο
Δπηηξνπήο απηήο είλαη λα εηζεγείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ:
 γηα ην επίπεδν αλάιπζεο ζην νπνίν κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, έηζη
ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο εξεπλψκελεο κνλάδαο, είηε άκεζα είηε
έκκεζα,
 θξηηήξηα αλσλπκνπνίεζεο γηα ηα κηθξνδεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζε ρξήζηεο,
 γηα ηε ρνξήγεζε, ζε εξεπλεηέο, πξφζβαζεο ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα γηα
επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο.
Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΛΣΑΣ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη νη Ηδηψηεο
πλεξγάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζηαηηζηηθέο
έξεπλεο δηελεξγνχκελεο απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, πνπ απνθηνχλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν,
πξφζβαζε ζε απφξξεηα ζηνηρεία δεζκεχνληαη απφ ην απφξξεην θαη έρνπλ ππνρξέσζε
ρξήζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ηεο ΔΛΣΑΣ.
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ρξήζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαη
κεηά ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Ζ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ θαη/ή ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ
νπνηνλδήπνηε ππάιιειν ή εξγαδφκελν ζηελ ΔΛΣΑΣ, ζπληζηά ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα
ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο θαη κπνξεί λα επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.
Με απφθαζε ηεο ΔΛΣΑΣ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο
(10.000) επξψ έσο δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ ζε φπνηνλ παξαβηάδεη ην απφξξεην
ησλ ζηνηρείσλ ή/θαη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην. Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη πάληνηε χζηεξα
απφ αθξφαζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ παξαβίαζε θαη είλαη αλάινγν πξνο ηε βαξχηεηα θαη
ηηο ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο. Ζ ππνηξνπή ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίπησζε γηα ηελ
επηκέηξεζε ηεο δηνηθεηηθήο θπξψζεσο.

8. Πνιηηηθή

αλαθνηλώζεσλ

Πεξηερφκελα
8.1 Ηκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
Σν εκεξνιφγην αλαθνηλψζεσλ ησλ Γειηίσλ Σχπνπ γλσζηνπνηεί πεξίπνπ θαηά ηέζζεξηο κήλεο
λσξίηεξα ηνπ έηνπο αλαθνξάο ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο αλαθνίλσζεο ησλ ζηνηρείσλ, νη νπνίεο θαη
αλαξηψληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΛΣΑΣ.
8.2 Πξόζβαζε ζην εκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
Σν εκεξνιφγην δηαλέκεηαη ζην Σχπν θαη δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Σν
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εκεξνιφγην δηαρέεηαη επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηεο ΔΛΣΑΣ:
(http://www.statistics.gr) ζηε ζρεηηθή θαηεγνξία «Ζκεξνιφγην αλαθνηλψζεσλ» (ειιεληθά θαη
αγγιηθά).
8.3 Πξόζβαζε ρξεζηώλ
Σα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζην Γειηίν Σχπνπ «Δκπνξεπκαηηθέο πλαιιαγέο ηεο Διιάδνο» ην
νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο ΔΛΣΑΣ ζηελ θαηεγνξία ηαηηζηηθά Θέκαηα,
Δκπφξην-Τπεξεζίεο, Δηζαγσγέο-Δμαγσγέο, Δμσηεξηθφ Δκπφξην, ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη ηνπηθή
ψξα, ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0902
Παξάιιεια ηα ζηνηρεία ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ,
δηαρένληαη ζηνπο ρξήζηεο θαη
δηαβηβάδνληαη ζηελ EUROSTAT θαη ζε άιινπο δηεζλείο
νξγαληζκνχο.
Γελ ππάξρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα απφ ηελ θπβέξλεζε πξηλ απηά αλαθνηλσζνχλ ζην θνηλφ.

9. πρλόηεηα δηάρπζεο

Πεξηερφκελα
Μεληαία. Σα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη ζηηο 12.00 ηεο θαζνξηζκέλεο εκέξαο αλαθνίλσζεο
ηνπ δειηίνπ ηχπνπ.

10. Μνξθή δηάρπζεο

Πεξηερφκελα
10.1 Γειηία Σύπνπ
Γειηίν Σχπνπ «Δκπνξεπκαηηθέο πλαιιαγέο ηεο Διιάδνο» αλαθνηλψλεηαη ζηηο 38 εκέξεο κεηά ηε
ιήμε ηνπ κήλα αλαθνξάο.
10.2 Γεκνζηεύκαηα
1. Μεληαία
Γειηία
ηχπνπ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0902
2. Γεκνζίεπκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ―Διιεληθή Οηθνλνκία» πηλάθεο 19-27. Δπίζεο ζηνπο
πίλαθεο 29 θαη 30 παξέρνληαη επηιεγκέλνη νηθνλνκηθνί δείθηεο ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο
θαη επηιεγκέλνη νηθνλνκηθνί δείθηεο ησλ θπξηφηεξσλ ρσξψλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-economy
3. Μεληαίνη ηππνπνηεκέλνη πίλαθεο ηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ ζε ειεθηξνληθή
κνξθή: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0902
4. ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα ηεο Διιάδνο, δηαηίζεηαη ζε ζπλδξνκεηέο θαηφπηλ ακνηβήο ή κε αίηεζε
ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή.
5. πλνπηηθή ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα ηεο Διιάδνο, δηαηίζεληαη ζε ζπλδξνκεηέο θαηφπηλ ακνηβήο
ή κε αίηεζε ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε.
10.3 Βάζε δεδνκέλσλ on-line
Πξνθαζνξηζκέλνη πίλαθεο είλαη δηαζέζηκνη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ γηα ηα έηε 2000 – 2014
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0902
10.4 Πξόζβαζε ζε κηθξνδεδνκέλα
Σα κηθξνδεδνκέλα ησλ ηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ρξήζηεο,
θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζην αξκφδην Σκήκα Παξνρήο ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο (e-mail:
datadissem@statistics.gr ) θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ.
10.5 Άιιε δηάρπζε δεδνκέλσλ
Τπάξρεη δπλαηφηεηα παξνρήο ζηνηρείσλ ζηνπο ρξήζηεο, ειεθηξνληθά, κε ηειενκνηνηππία θαη
ηαρπδξνκηθά κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπο. Οη ρξήζηεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ην αίηεκά ηνπο ζηε
Γηεχζπλζε ηαηηζηηθψλ Σνκέα Δκπνξίνπ & Τπεξεζηψλ ή ζην Σκήκα Παξνρήο ηαηηζηηθήο
Πιεξνθφξεζεο, φπνπ λα πεξηγξάθνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ.
Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ην αίηεκα παξνρήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ:
 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ www.statistics.gr , «Αηηήκαηα Υξεζηψλ»
 ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο:
data.dissem@statistics.gr, data.supply@statistics.gr,
ext.trade@statistics.gr
 ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
ΔΛΣΑΣ, Γηεχζπλζε ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Δθδφζεσλ, Σκήκα Παξνρήο
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ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο, Πεηξαηψο 46 θαη Δπνληηψλ, 18510 Πεηξαηάο
Ζ ΔΛΣΑΣ δηαβηβάδεη ζε κεληαία βάζε ηηο ηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ, ζηηο δηεζλείο
ειεθηξνληθέο βάζεηο δηάρπζεο δεδνκέλσλ ηεο Eurostat, ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο
πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ
Σακείνπ, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ.

11. Πξνζβαζηκόηεηα ηεθκεξίσζεο

Πεξηερφκελα

11.1 Σεθκεξίσζε επί ηεο κεζνδνινγίαο
πλνπηηθέο κεζνδνινγηθέο ζεκεηψζεηο πξνο ηνπο ρξήζηεο θαζψο θαη αλαιπηηθέο κεζνδνινγηθέο
ζεκεηψζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0902&r_param=SFC02&y_param=MT&mytabs=0
11.2 Σεθκεξίσζε επί ηεο πνηόηεηαο
Αλαιπηηθή έθζεζε πνηφηεηαο γηα ην έηνο αλαθνξάο 2012, ζην κνξθφηππν πνπ απαηηείηαη απφ ην
επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη είλαη δηαζέζηκε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0902&r_param=SFC02&y_param=MT&mytabs=0

12. Γηαρείξηζε πνηόηεηαο

Πεξηερφκελα
12.1 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο
Eλα επξχ θάζκα πνηνηηθψλ ειέγρσλ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ζηάδηα θαηάξηηζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ
Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ (ΗTGS), ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ.
θαη απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο εγθπξφηεηαο ησλ
ζηαηηζηηθψλ κε ζηφρν ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ελαξκνληζκέλσλ κε ηα δηεζλή
πξφηππα, σο αθνινχζσο:
1. ΔΛΔΓΥΟΗ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ: Οη έιεγρνη γηα ηελ πιεξφηεηα αλαθέξνληαη ζηα κέηξα πνπ
απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε φηη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν
ηνπ εκπνξίνπ.
2. ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ: Οη έιεγρνη γηα ηελ εγθπξφηεηα αλαθέξνληαη ζε κέηξα πνπ
απνζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ εζθαικέλσλ κεηαβιεηψλ ή κεηαβιεηψλ πνπ ιείπνπλ ή
θσδηθψλ.
3. ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ: Οη έιεγρνη γηα ηελ αμηνπηζηία αλαθέξνληαη ζε κέηξα πνπ
απνζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ αβάζηκσλ αμηψλ, θσδηθψλ ή αλαινγηψλ.
12.2 Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο
Ζ ΔΛΣΑΣ θαηαξηίδεη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην, αλαιπηηθή εηήζηα
έθζεζε πνηφηεηαο ησλ ζηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ, βαζηζκέλε ζην θνηλφ κνξθφηππν
ησλ απαηηήζεσλ ηεο Eurostat γηα ηα Κξάηε Μέιε θαη ππάξρεη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΔΛΣΑΣ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0902&r_param=SFC02&y_param=MT&mytabs=0
Σα απνηειέζκαηα ησλ ηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ δηαζθαιίδνπλ ηελ πςειή πνηφηεηα
φπσο πξνθχπηεη θαη ζηελ πξναλαθεξφκελε έθζεζε πνηφηεηαο, εηδηθφηεξα:
 πιιέγνληαη θαη θαηαξηίδνληαη φιεο νη ππνρξεσηηθέο κεηαβιεηέο θαη ζρεδφλ φιεο νη
πξναηξεηηθέο (εθηφο ησλ φξσλ παξάδνζεο θαη ηεο ρψξαο θαηαγσγήο θαηά ηελ άθημε),
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ.
 Ζ κεζνδνινγία ε νπνία εθαξκφδεηαη αθνινπζεί ηηο επξσπατθέο πξαθηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε εμαληιεηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ
εκπνξίνπ κε ηηο Σξίηεο Υψξεο. Ζ θάιπςε ζε πνζνζηφ ησλ ζπιιεγφκελσλ ζηνηρείσλ, ησλ
ζηαηηζηηθψλ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ (νη νπνίεο αθνξνχλ ζηηο απνζηνιέο θαη αθίμεηο πάλσ
απφ ην ζηαηηζηηθφ θαηψθιη εμαίξεζεο), πξνζεγγίδεη ην 96,05% ζηηο αθίμεηο θαη 97,86% ζηηο
απνζηνιέο. ηε ζπλέρεηα ηα κεληαία ζηνηρεία ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ
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πξνζαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπλαιιαγψλ θάησ απφ ην ζηαηηζηηθφ θαηψθιη θαη θαζψο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ
νθείινληαη ζε κε απφθξηζε ησλ ππφρξεσλ παξνρήο ζηαηηζηηθήο πιεξνθνξίαο, βάζεη ησλ
Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ θαη Απνθηήζεσλ πνπ
ππνβάιινληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Οη εηζαγσγέο θαη
εμαγσγέο απφ θαη πξνο ηηο Σξίηεο Υψξεο δηαβηβάδνληαη ζε κεληαία βάζε ζηελ ΔΛΣΑΣ απφ
ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο θαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. Ζ θάιπςε ησλ
ζηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 100%.
Καηαξηίδνληαη ζε κεληαία βάζε δείθηεο ξπζκνχ αλαζεσξήζεσλ ησλ ηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο
Δκπνξίνπ Αγαζψλ. Οη αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ
παξνπζηάδνπλ ρακεινχο ξπζκνχο αλαζεσξήζεσλ θαη ζηα πιαίζηα ησλ απαηηήζεσλ ηεο
Eurostat. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη θαηά ην έηνο 2014 νη ξπζκνί αλαζεσξήζεσλ απφ ηελ
αλαθνίλσζε ησλ αξρηθψλ ζηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ θαη ησλ πξφζθαησλ
ζηνηρείσλ θπκαίλνληαη ζηηο εηζαγσγέο/αθίμεηο θαηά κέζν φξν κεηαμχ -0,21% θαη +0,18% θαη
ζηηο εμαγσγέο/απνζηνιέο κεηαμχ -0,36% θαη 0,11%.
Οη ζηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ θαηαξηίδνληαη θαη δηαρένληαη έγθαηξα ζε κεληαία
βάζε ζηηο 38 κέξεο απφ ην κήλα αλαθνξάο, πξνεγνύληαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ
Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο.

13. Υξεζηκόηεηα

Πεξηερφκελα
13.1 Αλάγθεο ρξεζηώλ
ηνηρεία ζηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ. Ζ ΔΛΣΑΣ αληαπνθξίλεηαη ζε αηηήκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο
αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ γηα παξνρή ζηνηρείσλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ θαηφπηλ ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο ηνπο, κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αηηνχκελσλ ζηνηρείσλ.
Οη ζηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζε εζληθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν.
Δηδηθφηεξα, νη ζηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ
ρξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπβέξλεζεο, ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ αθαδεκατθψλ θαη
δηεζλψλ εξεπλεηψλ θαη ηνπ επξχ θνηλνχ. Οη ζεκαληηθφηεξνη ρξήζηεο είλαη: Τπνπξγεία, Πξεζβείεο,
Παλεπηζηήκηα, επηρεηξήζεηο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί (ΟΟΑ, ΓΝΣ,
ΔΚΣ, ΟΖΔ θιπ), θαζψο θαη ε Δζληθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ε θπβέξλεζε θαη άιιεο δηνηθεηηθέο αξρέο,
αξθεηά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, ηα ΜΜΔ θαη ην θνηλφ.
13.2 Ιθαλνπνίεζε ρξεζηώλ
Γεληθά, ππάξρεη νκαιή ζπλεξγαζία θαη φζν ην δπλαηφλ πην άκεζε αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα, κε
ηα ζρφιηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο λα είλαη ζεηηθά.
Σαπηφρξνλα, ε ΔΛΣΑΣ δηελεξγεί εηήζηα έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ρξεζηψλ. Σα ζρφιηα ζηα κέζα
καδηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ζεηηθά. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πην πξφζθαηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ρξεζηψλ, γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο αλά εμάκελν, δηαηίζεληαη ζην
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Βηβιηνζήθεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ (www.statistics.gr), «Πξντφληα θαη
Τπεξεζίεο» / «Βηβιηνζήθε» / «Πιεξνθνξηαθά Γειηία» θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ζχλδεζκν:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-conferences
13.3 Πιεξόηεηα
Οη ζηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ θαιχπηνπλ φιεο ηηο ππνρξεσηηθέο κεηαβιεηέο, θαη
ζρεδφλ φιεο ηηο πξναηξεηηθέο (εθηφο ησλ φξσλ παξάδνζεο θαη ηεο ρψξαο θαηαγσγήο θαηά ηελ
άθημε), φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα
ηελ δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ ζηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ γίλεηαη πξνζαξκνγή
ζην ζχλνιν ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ γηα ηηο ζπλαιιαγέο θάησ ηνπ ζηαηηζηηθνχ θαησθιίνπ. Σα
παξερφκελα ζηνηρεία είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ
Δπηζεκαίλεηαη φηη έλα επξχ θάζκα ειέγρσλ ηεο πιεξφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο
ησλ ζηνηρείσλ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πςειή πνηφηεηα, ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ
(ΗTGS), νη νπνίεο λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΔ.
Έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ησλ
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δεδνκέλσλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ, ην νπνίν θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ζχγρξνλεο εθαξκνγέο
πιεξνθνξηθήο.
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη θπξίσο ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη εξγαιεία
πιεξνθνξηθήο.

14. Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία

Πεξηερφκελα
14.1 πλνιηθή αθξίβεηα
Οη ζηαηηζηηθέο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ (ITGS) θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:
 Δκπφξην κε Σξίηεο Υψξεο(EXTRA-EU) – βάζεη ηνπ Καλνληζκφ 471/2010 φπσο ηζρχεη.
 Δλδνθνηλνηηθφ εκπφξην (INTRA EU) βάζεη ηνπ Καλνληζκφ 638/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ φπσο ηζρχεη.
Ζ ΔΛΣΑΣ ζπιιέγεη θαη θαηαξηίδεη ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ. Σα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο ζπλαιιαγέο εθείλσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ δελ είλαη ππφρξεεο ζηελ ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο Intrastat θαζψο ε αμία ησλ
ζπλαιιαγψλ ηνπο είλαη θάησ απφ ην αλαθνηλσζέλ ζηαηηζηηθφ θαηψθιη. Με βάζε ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ ηαηηζηηθψλ
Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ, απηέο νη ζπλαιιαγέο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο αλαθεθαιαησηηθνχο
πίλαθεο ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ θαη απνθηήζεσλ (Recapitulative Statements of Intra-EU
Deliveries and Acquisitions) πνπ φιεο νη επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ηνπο ππνβάιινπλ
ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. ηε ζπλέρεηα νη ελ ιφγσ πίλαθεο δηαβηβάδνληαη απφ ηo Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ζηελ ΔΛΣΑΣ.
Οη ηεισλεηαθέο αξρέο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο Σξίηεο
Υψξεο, ελψ ε θαηάξηηζε ησλ ελ ιφγσ ζηαηηζηηθψλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο ΔΛΣΑΣ.
Έλα επξχ θάζκα ηεο πιεξφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηθχξσζεο θαη ησλ
ειέγρσλ πνηφηεηαο εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πςειή πνηφηεηα ησλ
δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή πξφηππα θαη λα επηηξαπεί ζηελ ΔΛΣΑΣ λα παξάγεη πνηνηηθέο
ζηαηηζηηθέο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο
ΔΔ.
ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ
εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ πνπ πινπνίεζε ε ΔΛΣΑΣ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή
Τπεξεζία (Eurostat), θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2012, πηνζεηήζεθαλ νη αθφινπζεο κεζνδνινγηθέο
πξνζαξκνγέο:
Δλδνθνηλνηηθό Δκπόξην
ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ εκπνξίνπ ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη
ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δελ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή δήισζεο Intrastat γηαηί
νη ζπλαιιαγέο ηνπο ζε αμία είλαη ρακειφηεξεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ θαησθιίνπ. Οη ζπλαιιαγέο απηέο
ππνινγίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο γηα ηηο
ζηαηηζηηθέο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ
Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ θαη Απνθηήζεσλ πνπ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ φιεο νη
επηρεηξήζεηο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.
Δκπόξην κε Σξίηεο Υώξεο
Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ απφ ηηο Σξίηεο ρψξεο, ππνινγίδνληαη απφ ηα
ζηνηρεία ησλ ηεισλείσλ, ζηα νπνία έρνπλ ελζσκαησζεί ηα ζηνηρεία ησλ "ειιηπψλ ηεισλεηαθψλ
δηαζαθήζεσλ" πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αθνξνχλ ζηα πεηξειαηνεηδή. Σα ζηνηρεία ησλ "ειιηπψλ
ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ", κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, αληηθαζίζηαληαη απφ ηα αληίζηνηρα
νξηζηηθά.
14.2 Γεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Οη ζηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ δελ παξνπζηάδνπλ δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα, είλαη
απνγξαθηθή έξεπλα. Οη ζηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ βαζίδνληαη ζε απνγξαθηθά
ζηνηρεία, δεδνκέλνπ ησλ πςειψλ πνζνζηψλ θάιπςεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην επξσπατθφ
ζεζκηθφ πιαίζην θαη ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ησλ εθηηκήζεσλ ζην ζχλνιν ηνπ εκπνξίνπ πνπ
βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία δηνηθεηηθψλ πεγψλ.
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14.3 Με δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ην έηνο 2013 θαιχπηεη ην 95,87% ησλ αθίμεσλ θαη ην 97,95% ησλ
απνζηνιψλ θαη ην ππφινηπν εθηηκάηαη απφ ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη απφ δηνηθεηηθέο πεγέο. ην
πνζνζηφ ηεο εθηίκεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ απνθξηζεί θαη
αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε πνζνζηφ 0,8% γηα ηηο αθίμεηο θαη 0.6% γηα ηηο απνζηνιέο.

15. Δπηθαηξόηεηα θαη ρξνληθή αθξίβεηα

Πεξηερφκελα
15.1 Δπηθαηξόηεηα
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην, φια ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα
δηαβηβάδνπλ ζηε Eurostat εθηηκήζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ
ηεο ρψξαο, ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, ζηηο 40 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη
πξνζσξηλά ζηνηρεία αλά πξντφλ ζηηο 70 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ κήλα αλαθνξάο.
Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) αλαθνηλψλεη κε εηδηθά δειηία ηχπνπ πξνζσξηλά ζηνηρεία
Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ ζηηο 38 εκέξεο. Ζ δηάρπζε ησλ ζηνηρείσλ ζε εζληθφ επίπεδν
πξνεγείηαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ δειηίσλ
ηχπνπ ε ΔΛΣΑΣ πξνρσξάεη ζε ιεπηνκεξείο ειέγρνπο γηα ηελ θαηάξηηζε αλαιπηηθφηεξσλ
ζηνηρείσλ, ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαηά πξντφλ θαη ρψξα, ηα νπνία δηαρένληαη ζε εχινγν ρξφλν
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο (έιεγρνο, θαηάξηηζε πηλάθσλ) θαη ζε θακία πεξίπησζε
δελ δηαρένληαη πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ησλ δειηίσλ ηχπνπ.
Σα πξνζσξηλά ζηνηρεία Γηεζλνχο εκπνξίνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ιεπηνκεξψλ ειέγρσλ
νξηζηηθνπνηνχληαη ζε δηάζηεκα 10 κελψλ κεηά ην έηνο αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο
Eurostat, δειαδή ηνλ κήλα Οθηψβξην ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σα νξηζηηθά εηήζηα ζηνηρεία δηαρένληαη
ζε εζληθφ επίπεδν, δηαβηβάδνληαη ζηε EUROSTAT θαη ζε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο.
15.2 Υξνληθή αθξίβεηα
Γελ ππήξμαλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ αλαθνίλσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ θαη
ζηε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε Eurostat. Ζ δηάρπζε ησλ ζηνηρείσλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη ε
δηαβίβαζε ηνπο ζηε Eurostat πξνεγείηαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ.
Με βάζε ηα νξηδφκελα ζηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη ηηο εζληθέο πξαθηηθέο δηάρπζεο ηα
ζηνηρεία αλαθνηλψλνληαη σο αθνινχζσο:
Αλαιπηηθά ζηνηρεία Δλδνθνηλνηηθνχ Δκπνξίνπ θαη Δκπνξίνπ κε Σξίηεο Υψξεο: ζηηο 38 κέξεο κεηά
ην κήλα αλαθνξάο.

16. πγθξηζηκόηεηα

Πεξηερφκελα
16.1 Γεσγξαθηθή ζπγθξηζηκόηεηα
Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ αθνινπζνχληαη νη Δπξσπατθνί
Καλνληζκνί θαη νη κεζνδνινγηθέο αξρέο ζχκθσλα κε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Eurostat, γεγνλφο
πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ζπγθξηζηκφηεηα ησλ επξσπατθψλ ζηαηηζηηθψλ, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηηο
εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ θάζε ρψξα πνπ ππαγνξεχνπλ κηθξέο κεζνδνινγηθέο
απνθιίζεηο.
16.2 Γηαρξνληθή ζπγθξηζηκόηεηα
Σα κεληαία ζηνηρεία ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ, έρνπλ πξνζαξκνζηεί απφ ην έηνο 2004 ζην
ζχλνιν ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ θάησ απφ ην
ζηαηηζηηθφ θαηψθιη, βάζεη ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ θαη
Απνθηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.

17. πλνρή

Πεξηερφκελα
17.1 Γηαηνκεαθή ζπλνρή
Οη ζηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ δηαζέηνπλ πςειή δηαηνκεαθή ζπλνρή κεηαμχ κεληαίσλ,
ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλνπ αθνινπζνχλ εληαίεο κεζφδνπο ζπιινγήο θαη
θαηάξηηζεο.
Δπίζεο δηαζέηνπλ πςειή δηαηνκεαθή ζπλνρή κε ηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο, δεδνκέλνπ φηη νη
ζηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ απνηεινχλ βαζηθή πεγή θαηάξηηζεο ηνπο.
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17.2 Δζσηεξηθή ζπλνρή
Σν ζχζηεκα θαηάξηηζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ βαζίδεηαη
νινθιεξσκέλεο, ζπζηεκαηηθέο θαη εληαίεο κεζφδνπο ζπιινγήο θαη πνηνηηθψλ ειέγρσλ
ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα ηελ πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ ζηνηρείσλ. Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή
ζηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ δηαζθαιίδεηαη επηπξφζζεηα κε ηελ αλάιπζε
ζηνηρείσλ απφ δηνηθεηηθέο πεγέο.

ζε
ησλ
ησλ
ησλ

18. Κόζηνο θαη επηβάξπλζε

Πεξηερφκελα
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη θπξίσο ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη εξγαιεία
πιεξνθνξηθήο θαη δελ πξνθχπηεη πξφζζεην θφζηνο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο
Δκπνξίνπ Αγαζψλ.
ην πιαίζην ησλ Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο,
εθαξκφδνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, νη πξσηνβνπιίεο ηεο Δ.Δ., γηα ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ
ζηηο επηρεηξήζεηο, κε ηελ αχμεζε ησλ θαησθιίσλ εμαίξεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα
πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθξηηηθή κειέηε, γηα ην ελ ιφγσ ζέκα, κεηαμχ ησλ εηψλ 2007 θαη 2012, κε
βάζε ηελ νπνία πξνέθπςε κείσζε θαηά 1.450 εθαη. επξψ ηνπ θφζηνπο επηβάξπλζεο ζηηο
επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ππφρξεσλ ππνβνιήο δειψζεσλ INTRASTAT θαη ε νπνία
νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ θαησθιίσλ εμαίξεζεο.

19. Αλαζεώξεζε δεδνκέλσλ

Πεξηερφκελα
19.1 Πνιηηηθή αλαζεώξεζεο
Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) πηνζεηεί ηελ πνιηηηθή αλαζεσξήζεσλ ε νπνία θαζνξίδεη
ηππνπνηεκέλνπο θαλφλεο θαη αξρέο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε
ηνλ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο Δπξσπατθέο ηαηηζηηθέο θαη ηηο αξρέο γηα κηα θνηλή πνιηηηθή
αλαζεσξήζεσλ γηα ηηο Δπξσπατθέο ηαηηζηηθέο
πνπ πεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα ησλ
Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο (Δ) ζρεηηθά κε ηελ
πνιηηηθή αλαζεσξήζεσλ θαη ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ:

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_Revisions_Po
licy_22_5_2013_GR.pdf
Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή έρεη ζεζπίζεη ηελ Πνιηηηθή Αλαζεσξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο
ηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ.
Ζ ΔΛΣΑΣ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αλαθνξηθά κε ηηο αλαζεσξήζεηο αθνινπζψληαο ηελ ελ ιφγσ
Πνιηηηθή θαη παξάιιεια ηεξψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο. Ζ ΔΛΣΑΣ,
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλαζεσξήζεσλ, πξνζπαζεί λα αθνινπζεί πηζηά ηηο βέιηηζηεο επξσπατθέο
πξαθηηθέο θαη ζπζηάζεηο.
Ζ Πνιηηηθή ησλ Αλαζεσξήζεσλ εθαξκφδεηαη ηφζν ζην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην (Intra-EU) φζν θαη
ζην εκπφξην κε ηηο Σξίηεο Υψξεο (Extra-EU).
1. Πξνγξακκαηηζκέλεο αλαζεσξήζεηο
 Σαθηηθέο αλαζεσξήζεηο (αλαζεσξήζεηο ξνπηίλαο):
Οη ηαθηηθέο αλαζεσξήζεηο αλαθέξνληαη ζηηο θαζηεξσκέλεο αλαζεσξήζεηο ζηα δεκνζηνπνηεκέλα
«πξνζσξηλά» ζηνηρεία. Απηφ ην είδνο ησλ αλαζεσξήζεσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλήζε δηαδηθαζία
παξαγσγήο ζηνηρείσλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ, σο αθνινχζσο:
αμίεο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο εθηίκεζεο θαη αθνξνχλ ζηηο
πεξηπηψζεηο ηεο κε έγθαηξεο απφθξηζεο ησλ ππφρξεσλ ζηηο ζηαηηζηηθέο ππνρξεψζεηο, νη
νπνίεο θαη αληηθαζίζηαληαη απφ ηα δεισζέληα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη.
- ηξνπνπνηήζεηο θαη δηνξζψζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη παξέρνληαη απφ
ηνπο ππφρξενπο παξνρήο ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο Γηεζλνχο
Δκπνξίνπ Αγαζψλ.
Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαζεσξνχληαη κεληαία γηα φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο, κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ εηήζησλ ζηνηρείσλ δέθα κήλαο κεηά ην έηνο
αλαθνξάο, έσο ηφηε ηα ζηνηρεία ζεσξνχληαη πξνζσξηλά. Με ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ κεληαίσλ
ζηνηρείσλ απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, ηα ηξέρνληα κεληαία ζηνηρεία θαζψο θαη ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία
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απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο αλαθνξάο, δηαβηβάδνληαη ζηε Eurostat θαη ζε άιινπο δηεζλείο
νξγαληζκνχο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ δελ επεξεάδνληαη
απφ ηηο αλαζεσξήζεηο, δελ δηαβηβάδνληαη εθ λένπ.
 Μείδνλεο αλαζεσξήζεηο(αλαζεσξήζεηο επξείαο θιίκαθαο)
Οη κείδνλεο αλαζεσξήζεηο (αλαζεσξήζεηο επξείαο θιίκαθαο) αθνξνχλ ζε αιιαγέο ζε
δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, ζπρλά νπζηαζηηθέο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ
ιφγνπο:
- Μεηαβνιέο ζηηο έλλνηεο, νξηζκνχο θαη/ή ζηηο ηαμηλνκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
παξαγσγή ησλ ρξνλνζεηξψλ (πηνζέηεζε λέαο ηαμηλφκεζεο, αιιαγέο ζε δηεζλή ζηαηηζηηθά
πξφηππα, θιπ)
- Δθαξκνγή κηαο λέαο λνκνζεηηθήο πξάμεο
πλήζσο νη παξαγσγνί ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ δξάηηνληαη ηεο επθαηξίαο κηαο επηθεηκέλεο κείδνλνο
αλαζεψξεζεο πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπλ κεζνδνινγηθέο βειηηψζεηο. Απηφ ζεσξείηαη σο βέιηηζηε
πξαθηηθή θαζψο απνηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπρλψλ αλαζεσξήζεσλ. πλεπψο νη κείδνλεο
αλαζεσξήζεηο δελ ππαγνξεχνληαη ζπλήζσο απφ έλα κνλαδηθφ ιφγν αιιά απφ έλα ζπλδπαζκφ
ιφγσλ.
2. Με πξνγξακκαηηζκέλεο αλαζεσξήζεηο (έθηαθηεο αλαζεσξήζεηο)
Οη κε πξνγξακκαηηζκέλεο αλαζεσξήζεηο ζπκβαίλνπλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη δελ
αλαθνηλψλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ είηε γηαηί είλαη απνηέιεζκα απξφβιεπησλ γεγνλφησλ, φπσο
ιάζε θαη αηπρήκαηα.
19.2 Πξαθηηθή αλαζεώξεζεο
 Οη ρξήζηεο ελεκεξψλνληαη εγθαίξσο γηα ζεκαληηθά ιάζε πνπ εληνπίδνληαη ζε
δεκνζηνπνηεκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη νδεγνχλ ζε κε πξνγξακκαηηζκέλεο αλαζεσξήζεηο.
Σα αλαζεσξεκέλα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε κε αλνηρηή θαη
δηαθαλή δηαδηθαζία. Δπίζεο αλαθνηλψλεηαη ν ιφγνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ κε
πξνγξακκαηηζκέλσλ αλαζεσξήζεσλ.
 Οη κείδνλεο θαη νη κε πξνγξακκαηηζκέλεο αλαζεσξήζεηο ζηνηρείσλ ζπλνδεχνληαη, θαηά ηε
δεκνζίεπζή ηνπο, απφ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε, θαζψο θαη απφ επηθαηξνπνηεκέλα αλαδξνκηθά
ζηνηρεία, εάλ είλαη δηαζέζηκα. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλαζεσξήζεηο πεξηέρνληαη, επίζεο, ζηα
κεηαδεδνκέλα ησλ εξεπλψλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΛΣΑΣ. Ζ ΔΛΣΑΣ
νθείιεη λα πξναλαγγέιιεη ηηο αλαζεσξήζεηο αλαθνηλψλνληαο απηέο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηνπο. Οη πξναλαγγειίεο ησλ αλαζεσξήζεσλ δεκνζηεχνληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
ηεο ΔΛΣΑΣ.
 Ζ ΔΛΣΑΣ αλαθνηλψλεη νπζηαζηηθέο κεζνδνινγηθέο αιιαγέο ζηελ θαηάξηηζε ζηαηηζηηθψλ πξηλ
απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο λέεο κεζφδνπο.
 Ζ ΔΛΣΑΣ δηεμάγεη αλάιπζε επί ησλ αλαζεσξήζεσλ ζε ηαθηηθή βάζε, εθαξκφδνληαο δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλεο κεζφδνπο αλά πεξίπησζε ζηαηηζηηθνχ πξντφληνο.
 Οη επηπηψζεηο ησλ αλαζεσξήζεσλ ζε ζηαηηζηηθά πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθάζηνηε
πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΛΣΑΣ παξαθνινπζνχληαη, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο απηψλ
ησλ πξντφλησλ.
 Οη ζηαηηζηηθέο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ θαηαξηίδνπλ ζε κεληαία βάζε δείθηεο
αλαζεσξήζεσλ. Οη αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ
παξνπζηάδνπλ ρακεινχο ξπζκνχο αλαζεσξήζεσλ θαη είλαη ζηα πιαίζηα ησλ απαηηήζεσλ ηεο
Eurostat.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) πινπνίεζε έλα Πξφγξακκα Γξάζεο πνπ
απνζθνπνχζε ζηε βειηίσζε ησλ ηαηηζηηθψλ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ Αγαζψλ ηελ πεξίνδν 2011‐
2012. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα απνηεινχζε κέξνο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζηαηηζηηθνχ ζρεδίνπ
δξάζεο (Κνηλφ πλνιηθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηηο Διιεληθέο ηαηηζηηθέο ‐ JOSGAP) πνπ
ππνζηεξίδεηαη απφ ηε Eurostat.
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζηαηηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ Αγαζψλ γηα ηε
ζηήξημε ηεο ράξαμεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Υψξαο, ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ
ηεο Υψξαο ζε ζηαηηζηηθή πιεξνθφξεζε πξνο ηνπο εζληθνχο θνξείο, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηνπο
δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ παξνρή έγθπξεο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
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θαη ην επξχ θνηλφ.
Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) ζηηο 28 Μαξηίνπ 2013 ελεκέξσζε, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, φηη παξάιιεια κε ην Γειηίν Σχπνπ Δκπνξεπκαηηθψλ πλαιιαγψλ ηεο
Διιάδνο κε ζηνηρεία ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ 2013, ζα αλαθνηλσζεί πιήξεο ρξνλνινγηθή ζεηξά κε
αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία δηεζλψλ εκπνξεπκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πεηξειαηνεηδψλ, απφ ην έηνο 2004 έσο θαη ην έηνο 2012. Ζ αλαθνίλσζε παξαηίζεηαη ζηνλ
παξαθάησ ζχλδεζκν:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEnewscrawler?cur_iteration=0&first_execution=0&startdate=27%2F03%2F2013&enddate=04%2F0
4%2F2013
Δπίζεο ζηηο 28 Μαξηίνπ 2013 αλαθνίλσζε Μεζνδνινγηθφ
εκείσκα αλαθνξηθά κε ηελ
αλαζεψξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηηζηηθψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ γηα ηελ πεξίνδν
2004‐2012 θαη ην παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/Xtrade_MT_012013_GR.pdf
Ζ αλαζεψξεζε ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο, πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γξάζεο, ην νπνίν πινπνίεζε ε ΔΛΣΑΣ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
(Eurostat), θαηά ηελ πεξίνδν 2011‐2012.
θνπφο ηνπ ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε βειηίσζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ ζηαηηζηηθψλ
εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Διιάδνο θαη ε πιήξεο ελαξκφληζε ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ, επηηπγράλνληαο ζπγρξφλσο ηαρχηεξε θαη πιεξέζηεξε παξνπζίαζε
ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, ζε κεληαία βάζε.
Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηελ αλαζεψξεζε ήηαλ:
1. Ζ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ ζην ζχλνιν ησλ
εκπνξεπκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, βάζεη ησλ
Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ θαη Απνθηήζεσλ πνπ
ππνβάιινληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο γηα ηηο ζηαηηζηηθέο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ
Αγαζψλ.
2. Ζ ελζσκάησζε αλαζεσξεκέλσλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία δηαβηβάζηεθαλ απφ ηηο
Σεισλεηαθέο Αξρέο θαη αθνξνχλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζηα πεηξειαηνεηδή.
3. Ζ ελζσκάησζε ζηα κεληαία ζηνηρεία ηνπ εκπνξίνπ κε ηξίηεο ρψξεο, εθεμήο, ησλ
πξνζσξηλψλ ζηνηρείσλ ησλ "ειιηπψλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ"‐ πνπ αθνξνχλ σο επί ην
πιείζηνλ πεηξειαηνεηδή ‐ θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπο ε αληηθαηάζηαζε ηνπο κε ηα νξηζηηθά
ζηνηρεία.
4. Ζ επεμεξγαζία θαη νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηφζν ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ φζν θαη
ηνπ εκπνξίνπ κε ηξίηεο ρψξεο απφ ην 2004 έσο θαη ην 2010.

20. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία

Πεξηερφκελα
20.1 Σύπνο ησλ πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ
Οη ζηαηηζηηθέο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ βαζίδνληαη ζε απνγξαθηθά ζηνηρεία, δεδνκέλνπ ησλ
πςειψλ πνζνζηψλ θάιπςεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ησλ
κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ησλ εθηηκήζεσλ ζην ζχλνιν ηνπ εκπνξίνπ πνπ βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία
δηνηθεηηθψλ πεγψλ. χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΔΚ ζπιιέγεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 95% ησλ
αθίμεσλ θαη 97% ησλ απνζηνιψλ ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ.
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επξσπατθψλ θαλνληζκψλ, ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο ελδνθνηλνηηθνχ
εκπνξίνπ νη νπνίεο δελ ζπιιέγνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ ησλ
επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο ππάξρνπλ κηθξήο αμίαο ζπλαιιαγέο νη νπνίεο νθείινληαη ζε κε απφθξηζε
ησλ ππφρξεσλ. Βάζεη ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηεο Eurostat απηέο εθηηκψληαη ζην ζχλνιν ηνπ
εκπνξίνπ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ απνθηήζεσλ θαη παξαδφζεσλ,
ζηα πξφηππα ησλ επξσπατθψλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ (παξάγξαθνο 14.3).
Απφ ηε δήισζε INTRASTAT ζπιιέγνληαη φιεο νη ππνρξεσηηθέο κεηαβιεηέο θαη κέξνο ησλ
πξναηξεηηθψλ , φπσο νξίδεη ην άξζξν 9, ηνπ θαλ. Δ.Δ. 638/2004:
 ΑΦΜ, Δπσλπκία θαη Γηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο πνπ απνζηέιιεη αγαζά ζε άιια ΚξάηεΜέιε ή παξαιακβάλεη αγαζά απφ άιια Κξάηε-Μέιε
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 Πεξίνδνο αλαθνξάο
 Ρνή ( άθημε ή απνζηνιή )
 Κξάηνο – κέινο άθημεο ή απνζηνιήο
 Σξφπνο κεηαθνξάο φπσο νξίδεηαη ζην Παξ. ηνπ Καλ. Δ.Δ. 638/2004
 Φχζε ηεο ζπλαιιαγήο φπσο νξίδεηαη ζην Παξ. ΗΗΗ ηνπ Καλ. Δ.Δ. 96/2010
 Κσδηθφ ηνπ εκπνξεχκαηνο
 Καζαξή κάδα / πκπιεξσκαηηθέο κνλάδεο
 Σελ ηηκνινγηαθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ
 Σε ζηαηηζηηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ
Οη ηεισλεηαθέο αξρέο δηαβηβάδνπλ ζηελ ΔΛΣΑΣ ζε κεληαία βάζε αξρείν κε ηηο εγγξαθέο ησλ
εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ βαζηζκέλν ζηηο δηαζαθήζεηο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη νη ππφρξενη ζχκθσλα
κε ην αξ. 1 ηνπ Καλ. Δ.Δ. 92/2010.
Απφ ηηο ηεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο ζπιιέγνληαη, φπσο νξίδεη ην άξζξν 2, ηνπ θαλ. Δ.Δ. 92/2010
ζηνηρεία ηα νπνία αληινχληαη απφ ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ΔΓΔ σο αθνινχζσο:
 θσδηθφο ηεισλείνπ
 δηαζάθεζε εηζαγσγήο-εμαγσγήο
 αξηζκφο δηαζάθεζεο
 εκεξνκελία θαηαρψξηζεο / απνδνρήο
 θσδηθφο ρψξαο απνζηνιήο / εμαγσγήο γηα ηηο εηζαγσγέο
 ρψξα πξννξηζκνχ θαη θσδηθφο
 θσδηθφο ρψξαο θαηαγσγήο γηα ηηο εηζαγσγέο
 θσδηθφο ρψξαο ηνπ ηειεπηαίνπ γλσζηνχ πξννξηζκνχ γηα ηηο εμαγσγέο
 θσδηθφο ηεο θχζεο ηεο ζπλαιιαγήο φπνπ είλαη δηαζέζηκνο
 θσδηθφο πξνηίκεζεο γηα ηηο εηζαγσγέο
 ηξφπνο κεηαθνξάο ζηα ζχλνξα
 εζσηεξηθφ ηξφπν κεηαθνξάο
 εκπνξεπκαηνθηβψηην
 θσδηθφο ησλ αγαζψλ δηάθξηζεο ηεο .Ο γηα ηηο εμαγσγέο ή ηεο δηάθξηζεο Taric γηα ηηο
εηζαγσγέο
 εζληθφηεηα κεηαθνξηθνχ κέζνπ
 θαζεζηψο
 πνζφηεηα εθθξαζκέλε ζε ρηιηφγξακκα
 πνζφηεηα εθθξαζκέλε ζε ζπκπιεξσκαηηθέο κνλάδεο
 ζπκπιεξσκαηηθέο κνλάδεο
 ζηαηηζηηθή αμία
 λφκηζκα θαη πνζφ ηηκνινγίνπ εθφζνλ αλαθέξεηαη.
Οη κεηαβιεηέο νη νπνίεο δηαβηβάδνληαη ζηε Eurostat είλαη φιεο νη κεηαβιεηέο πνπ απαηηνχληαη
απφ ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη αθνξνχλ:
 Ρνή (εηζαγσγέο /εμαγσγέο)
 θσδηθφο εκπνξεχκαηνο
 θξάηνο κέινο εηζαγσγήο / εμαγσγήο
 ρψξα εηαίξν
 ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία
 θχζε ηεο ζπλαιιαγήο
 ηξφπν κεηαθνξάο
 θσδηθφο πξνηίκεζεο ( εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο)
 πνζφηεηα( θαζαξή κάδα, ζπκπιεξσκαηηθέο κνλάδεο
 ζηαηηζηηθή αμία
20.2 πρλόηεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Μεληαία ζηνηρεία.
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20.3 Μέζνδνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
INTRASTAT
Σν ζχζηεκα ζπιινγήο ηαηηζηηθψλ Δλδνθνηλνηηθνχ Δκπνξίνπ γλσζηφ σο INTRASTAT
(Intracommunity Statistics) εθαξκφδεηαη γηα ηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ αθίμεσλ θαη
απνζηνιψλ αγαζψλ απφ/πξνο άιια θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ
θαηάξηηζε ησλ ηαηηζηηθψλ Δλδνθνηλνηηθνχ Δκπνξίνπ.
Ζ δήισζε Intrastat κπνξεί λα ππνβιεζεί κε δχν ηξφπνπο:
 Ζιεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειψζεσλ ελδνθνηλνηηθνχ
εκπνξίνπ πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ ΔΛΣΑΣ απφ
1.1.2003 θαη βξίζθεηαη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://eurostat.statistics.gr.
Σνπιάρηζηνλ πνζνζηφ 90% ησλ δειψζεσλ Intrastat πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθή
ππνβνιή ζηε WEB εθαξκνγή ηεο ΔΛΣΑΣ.
 Με έληππν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ ππνβάιιεηαη ην 10% πεξίπνπ ησλ ρεηξφγξαθσλ
δειψζεσλ, νη νπνίεο δηαβηβάδνληαη ζηελ ΔΛΣΑΣ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ κεληαίσλ
ζηαηηζηηθψλ.
EXTRASTAT
Οη ηεισλεηαθέο αξρέο δηαβηβάδνπλ ειεθηξνληθά ζηελ ΔΛΣΑΣ, ζε κεληαία βάζε, αξρείν κε ηηο
εγγξαθέο ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, βαζηζκέλν ζηηο δηαζαθήζεηο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη νη
ππφρξενη ζχκθσλα κε ην αξ. 1 ηνπ Καλ. Δ.Δ. 92/2010. Σα ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη εκπξφζεζκα
ζηελ ΔΛΣΑΣ απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο, ζηηο Σ+26 κέξεο πεξίπνπ απφ ην κήλα αλαθνξάο.
20.4 Δπηθύξσζε δεδνκέλσλ
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη θπξίσο ζε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη εξγαιεία
πιεξνθνξηθήο. Έλα επξχ θάζκα ηεο πιεξφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο
επηθχξσζεο θαη ησλ ειέγρσλ πνηφηεηαο εθαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πςειή
πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη λα επηηξαπεί ζηελ ΔΛΣΑΣ λα
παξάγεη πνηνηηθέο ζηαηηζηηθέο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο
απαηηήζεηο ηεο ΔΔ.
Έλα ζχλνιν πνηνηηθψλ ειέγρσλ εθαξκφδεηαη κέζσ:
 θαλφλσλ επηθχξσζεο ησλ κηθξνδεδνκέλσλ ζε επίπεδν PSI, θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο
ηεο δήισζεο Intrastat.
 ιεπηνκεξψλ έιεγρσλ αμηνπηζηίαο θαη πιεξφηεηαο, ζην πιαίζην ησλ πξνηχπσλ ηνπ
επξσπατθνχ ζηαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Δηδηθφηεξα:
1. ΔΛΔΓΥΟΗ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ
Οη έιεγρνη γηα ηελ πιεξφηεηα αλαθέξνληαη ζε κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε φηη ηα
ππνβιεζέληα ζηνηρεία αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν ηνπ εκπνξίνπ.
Οη έιεγρνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ζχγθξηζε
ησλ ζηνηρείσλ ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ θαη Απνθηήζεσλ
θαη απφ ην έηνο 2013 δηελεξγνχληαη ζε κεληαία ηαθηηθή βάζε. ην πιαίζην απηφ ηα κεληαία ζηνηρεία
ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ πξνζαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ θάησ απφ ην ζηαηηζηηθφ θαηψθιη, βάζεη ησλ
Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ θαη Απνθηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη
απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Ζ ρξνλνινγηθή ζεηξά πεξηιακβάλεη Δπίζεο ζηα
κεληαία ζηνηρεία ηνπ εκπνξίνπ κε Σξίηεο Υψξεο, ελζσκαηψλνληαη θαη ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ησλ
"ειιηπψλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ", ηα νπνία κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπο αληηθαζίζηαληαη απφ ηα
αληίζηνηρα νξηζηηθά. Δπίζεο νη Σεισλεηαθέο Αξρέο δηαβηβάδνπλ ζηελ ΔΛΣΑΣ, ζε κεληαία βάζε
ηπρφλ αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία.
Δπηπξφζζεηα, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο
ρξνλνινγηθήο ζεηξάο 2004 – 2012, ηα ζηνηρεία έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζην ζχλνιν ησλ
ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ θάησ απφ ην ζηαηηζηηθφ
θαηψθιη, βάζεη ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ θαη Απνθηήζεσλ
πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.
2. ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ
Οη έιεγρνη γηα ηελ εγθπξφηεηα αλαθέξνληαη ζε κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ
εζθαικέλσλ κεηαβιεηψλ ή κεηαβιεηψλ πνπ ιείπνπλ ή θσδηθψλ.
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Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ εγθπξφηεηαο θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ αβάζηκσλ ζηνηρείσλ
δηελεξγνχληαη ζπλδπαζκνί ειέγρσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ (π.ρ. αμία, πνζφηεηα, ρψξα
θιπ). Δπηπξφζζεηα ειέγρεηαη ην κέγηζην θαη ειάρηζην εχξνο γηα ηηο ηηκέο ηεο αμίαο ηεο κνλάδαο,
θαζψο θαη νη κέζεο αμίεο ηεο κνλάδαο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ εζθαικέλεο ή χπνπηεο εγγξαθέο δελ δηαγξάθνληαη αιιά
δηνξζψλνληαη. Όιεο νη αμίεο πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην επξψ επηθπξψλνληαη ζε κεληαία βάζε γηα
ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο Σξίηεο
Υψξεο.
Δπηπξφζζεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ επηθχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, φιεο νη αμίεο πάλσ απφ έλα
εθαηνκκχξην επξψ ειέγρνληαη ζε κεληαία βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ
ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ηηο Σξίηεο Υψξεο.
3. ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ
Οη έιεγρνη γηα ηελ αμηνπηζηία αλαθέξνληαη ζε κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ αβάζηκσλ
αμηψλ, θσδηθψλ ή αλαινγηψλ.
ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή γηα ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην φια ηα πεδία επηθπξψλνληαη
ππνρξεσηηθά. Αλάινγνη έιεγρνη επηθχξσζεο εθαξκφδνληαη θαη γηα ην εκπφξην κε ηηο ηξίηεο ρψξεο.
Οη ρεηξφγξαθεο δειψζεηο ειέγρνληαη ζε κεληαία βάζε.
Οη έιεγρνη πιεξφηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο εθαξκφδνληαη ηφζν γηα ην ελδνθνηλνηηθφ
εκπφξην φζν θαη ην εκπφξην κε ηηο ηξίηεο ρψξεο κε ηνλ ίδην ηξφπν.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ηπρφλ αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία δηαρένληαη ζε άκεζα κεληαία
βάζε θαη φηη νη ξπζκνί αλαζεσξήζεσλ είλαη ρακεινί θαη παξαθνινπζνχληαη αλά κήλα.
20.5 Καηάξηηζε δεδνκέλσλ
Ο ππνινγηζκφο ησλ αθίμεσλ/εηζαγσγψλ θαη απνζηνιψλ/εμαγσγψλ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα
ησλ κεληαίσλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά θσδηθφ εκπνξεχκαηνο θαη ρψξα. Ζ κεζνδνινγία
θαηάξηηζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ Αγαζψλ βαζίδεηαη ζην επξσπατθφ ζεζκηθφ
πιαίζην θαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Eurostat.
To ζχλνιν ησλ αθίμεσλ/εηζαγσγψλ θαη απνζηνιψλ/εμαγσγψλ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ
εγγξαθψλ θαηά επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηε ζπλάξηεζε:

φπνπ, i ζπκβνιίδεη ηελ εγγξαθή θαηά επηρείξεζε, j ζπκβνιίδεη ηε ρψξα, Ι ην πξντφλ (εκπφξεπκα)
θαη t tν κήλα αλαθνξάο.
Με ζηφρν ηελ ειάθξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ, βάζεη ηνπ ΔΚ 638/2004 φπσο ηζρχεη, έρνπλ ζεζπηζηεί
θαηψηαηα φξηα (ζηαηηζηηθά θαηψθιηα), θάησ απφ ηα νπνία νη ππφρξενη ησλ ελδνηθνηλνηηθψλ
αθίμεσλ θαη απνζηνιψλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο Intrastat. Σα
θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη ζηαηηζηηθέο πνπ θαηαξηίδνληαη θαιχπηνπλ ζε αμία ηνπιάρηζηνλ ην
97% ηνπ ζπλνιηθνχ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ ζηηο απνζηνιέο θαη ην 95% ζηηο αθίμεηο.
ηε ζπλέρεηα κε ζηφρν ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ (αθίμεηο, απνζηνιέο) ηα
ζηνηρεία, πξνζαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπλαιιαγψλ θάησ απφ ην ζηαηηζηηθφ θαηψθιη, βάζεη ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ
Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ θαη Απνθηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (παξάγξαθνο 14.3). Γεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο
δελ πεξηέρνπλ αλάιπζε θαηά πξντφλ, ε πξνζαξκνγή ζην ζχλνιν ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ θαηαξηίδεηαη
ζε 2ςεθην επίπεδν ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο θαηά ρψξα.
Ζ κεζνδνινγία πξνζαξκνγήο ζην ζχλνιν ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ ζπζηήλεηαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο ηεο Eurostat θαη θαηαξηίδεηαη μερσξηζηά γηα ηηο αθίμεηο θαη ηηο απνζηνιέο, θαηά 2ςεθην
επίπεδν ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο θαη ρψξα.
Ζ ΔΛΣΑΣ έρνληαο ζαλ ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηαηηζηηθψλ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ Αγαζψλ
πινπνίεζε Πξφγξακκα Γξάζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
(Eurostat), νη εξγαζίεο ηνπ νπνίνπ μεθίλεζαλ ην επηέκβξην ηνπ 2011. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ
Πξφγξακκαηνο Γξάζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζηαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
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πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο ράξαμεο ηεο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Υψξαο, ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Υψξαο ζε ζηαηηζηηθή
πιεξνθφξεζε πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηνπο εζληθνχο θνξείο, ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη
ηελ παξνρή έγθπξεο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ην επξχ θνηλφ.
ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο, ην νπνίν πινπνίεζε ε ΔΛΣΑΣ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Eurostat), θαηά ηελ πεξίνδν 2011‐2012, πξνζδηνξίζηεθε ε
κεζνδνινγία πξνζαξκνγήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επξσπατθέο πξαθηηθέο γηα ην ζέκα απηφ.
Ζ παξαθάησ πξνζαξκνγή βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή ηεο νκνηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θάησ απφ
ην ζηαηηζηηθφ θαηψθιη θαη ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ αθξηβψο άλσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ θαησθιίνπ. Ζ
πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ:
Σαμηλνκνχληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά νη επηρεηξήζεηο άλσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ θαησθιίνπ πνπ
ππνβάιινπλ δειψζεηο Intrastat (ππφρξενη), κε βάζε ηελ αμία.

Σν άζξνηζκα ησλ κηθξψλ αμηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ αθξηβψο πάλσ απφ ην ζηαηηζηηθφ θαηψθιη
ζπγθξίλεηαη κε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ είλαη θάησ ηνπ ζηαηηζηηθνχ θαησθιίνπ,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Πηλάθσλ Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ
θαη Απνθηήζεσλ:

φπνπ, Ν ην πιήζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, i ε αμία ηεο επηρείξεζεο, t ν κήλαο αλαθνξάο, xi(f) ε αμία
ησλ αγαζψλ θάησ απφ ην ζηαηηζηηθφ θαηψθιη θαηά i επηρείξεζε βάζεη ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ
Πηλάθσλ Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ θαη Απνθηήζεσλ, n(f) ην πιήζνο ησλ επηρεηξήζεσλ θάησ
απφ ην ζηαηηζηηθφ θαηψθιη.
Ζ αμία x(t) θαηαλέκεηαη θαηά ρψξα εηαίξν θαη θαηά 2ςήθην θσδηθφ ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο.
20.6 Πξνζαξκνγέο
Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ άλσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ θαησθιίνπ θαηά ην έηνο
2013 ζε αμία είλαη γηα ηηο αθίμεηο 96,50% θαη γηα ηηο απνζηνιέο 97,75%. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ
ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ άλσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ θαησθιίνπ εθηηκάηαη φηη ζα θαιχςεη θαηά ην έηνο
2014 ζε αμία πνζνζηφ 96,05% ησλ αθίμεσλ θαη 97,86 ησλ απνζηνιψλ. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ
αθίμεσλ θαη απνζηνιψλ ζην ζχλνιν ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ εθαξκφδεηαη ε παξαπάλσ
κέζνδνο πξνζαξκνγήο (παξάγξαθνο 20.5).

21. ρόιηα

Πεξηερφκελα
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