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Συμφώνως τφ "Αρθρφ 52 του Συντάγματος 6 ύπό της Βουλής των 'Αντιπρο

σώπων ψηφισθείς *περί ΚαπνοΟ (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1961», τό κείμενον 
του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τοΟ Προέδρου καΐ του 'Αντιπροέδρου της 
Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς τήν Έπίσημον 'Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 147. 

Προαθήκη 
νέου άρθρου. 

'Αριθμός 2 τοΟ 1961 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΠΝΟΥ ΝΟΜΟΥ. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 
1. Ό παρών νόμος δύναται νά αναφέρεται ώς ό περί ΚαπνοΟ 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1961, θα άναγινώσκεται δέ όμοΟ μετά 
του περί Καπνού Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς 
«δ βασικός Νόμος»). 

2 . Τό άκόλουθον νέον άρθρον προστίθεται ώς άρθρον 42Α αμέσως 
μετά τό άρθρον 42 του βασικού Νόμου : — 
«Μερική 42Α. Ευθύς ώ ς ό Ά ρ χ ι τ ε λ ώ ν η ς ήθελεν ίκανοποιηθή διά 
φόρ^υ^στα- προσκομιδής επαρκούς αποδείξεως καΐ ύποβάλη πιστο-
ναλώσεως ποιητικό ν έΐς τόν Ύπουργόν Οίκονομικών δτι καπνοβιομή
βΓ έπιτοπίως χάνος έχρησιμοποίησεν έπιτοπίως παραγόμενον φύλλον 
·ηαραγόμενον ΚΟ;πνοΟ διά τήν κατασκευήν σιγαρέττων έν Κύπρω, ό 

Υπουργός Οικονομικών θα εξουσιοδότηση τήν έπιστροφήν 
φόρου καταναλώσεως, είς τόν περί οδ δ λ ό γ ο ς βιομή
χανον, είς τήν άναλογίαν της μιας λίρας καΐ πεντακοσίων 
μίλς δι" έκάστην όκαν του ούτω χρησιμοποιηθέντος 
τοιούτου φύλλου καπνού». 

φύλλον 
KornvoO 
χρησιμοποι-

ούμενον είς 
σιγαρέττσ 
εγχωρίου 
κατασκευής. 

ΤροποποΙησις 
του άρθρου 
47 του βασι-

κοΟ Νόμου. 

3 . Τό άρθρον 47 του δασικού Νόμου τροποποιείται διά της άπαλεί
ψεως των έν τη πέμπτη γραμμή χούτου λέξεων «πεντήκοντα επί 
τοις εκατόν» καΐ της αντικαταστάσεως αυτών ύπό της λέξεως 
«ολοκλήρου». 

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς «περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1961», τό 
κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέ
δρου τί|ς Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς τήν "Επίσημον 'Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 328. 

"Ακύρωσις 
του Αρθρου 
16 τοΟ 
βασικοί) 
Νόμρυ καΐ 
των εδαφίων 
21 καΐ 22 
τοΟ ΠΙνακος. 

'Αριθμός 3 του 1961 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 

1. "Ο παρών νόμος δύναται νά αναφέρεται ώς δ περί Χαρτοσήμων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1961, θά άναγινώσκεται δέ όμου μετά 
του περί Χαρτοσήμων Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς 
«ό βασικός Νόμος»). 

2. Ό βασικός Νόμος τροποποιείται διά της καταργήσεως του 
άρθρου 16 καΐ των εδαφίων 21 καί 22 τοΟ Πίνακος. 
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"Ετυπώθη έν τφ ΤυπογραφβΙω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


