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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ Ά ρ . 1487 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ό περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροπ οπ οιη
τικός) ( Α ρ . 2) Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ
Συντάγματος.
'Αριθμός 64 τοΟ 1978
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ
1972 ΕΩΣ 1978
Ή Βουλή^τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώ ς α κ ο λ ο ύ θ ω ς :
Ι. Ό π α ρ ώ ν Νόμος θά άναφέρηται ώ ς ό περί Μηχανοκινήτων Ό χ η μάτων καΐ Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) ( Ά ρ . 2) Νόμος τοϋ
1978, θά άναγινώσκηται δε όμου μετά τ ω ν περί Μηχανοκινήτων "Οχη
μάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 έ ω ς 1978 (εν τοις εφεξής
αναφερομένων (ώς «ό βασικός Νόμος»), ό δε βασικός νόμος και ό
χ
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π ά ρ ω ν Νομός θα αναφερωνται ομού ω ς οι περί Μηχανοκινήτων Ο χ η  2θτοθΐ978
μάτων καΐ Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 έ ω ς ( Ά ρ . 2) του 1978.
2. Τό Μέρος Ι τοϋ Παραρτήματος του βασικού.νόμου δ ι ά τ ο ΰ π α ρ ό ν τ ο ς Τροττοττοίησις
τροποποιείται ώ ς α κ ο λ ο ύ θ ω ς : —
τοΟ Μέρους ι·.
roG Παραρτή

(α) Ή παράγραφος 2Β (Ι) (α) και (β) καταργείται και αντικαθιστά . μοποςτοο
ται δια τ η ς ακολούθου νέας παραγράφου :
βασικού
νόμου.

«2Β. (Ι) Ιδιωτικά Μηχανοκίνητα 'Οχήματα.
(α) Διά πάν ίδιωτικόν βενζινοκίνητον όχημα τό άπόβαρον
τοϋ οποίου :
£ μιλς
(i) Δεν υπερβαίνει τους 5
8.000 διά περίοδον
στατηρας (cwt).
ενός έτους
6.500 δι' έννεάμηνον
περίοδον
4.500 δι" έξάμηνον
περίοδον
2.500 διά τρίμηνον
περίοδον
(1031).
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(ϋ) Υπερβαίνει τους 5
οτατηρας (cwt) άλλα
δεν υπερβαίνει τους
10 στατηρας.

£ μΐλς
13.000 δια περίοδο ν
ενός έτους
10.250 δι* έννεάμηνον
περίοδον
7.000 δι' έξάμηνον
περίοδον
3.750 δια τρίμηνον
περίοδον

(iii) Υπερβαίνει τους 10
στατηρας (cwt) άλλα
δεν υπερβαίνει τους
15 στατηρας.

21.000 δια περίοδον
ενός έτους
16.250 δι* έννεάμηνον
περίοδον
11.250 δι* έξάμηνον
περίοδον
5.750 διά τρίμηνον
περίοδον

(ίν) 'Υπερβαίνει τους 15
οτατηρας (cwt) άλλα
δεν υπερβαίνει τους
20 στατήρας.

33.000 διά περίοδον
ενός έτους
25.750 δι' έννεάμηνον
περίοδον
18.000 δι* έξάμηνον
περίοδον
9.250 διά τρίμηνον
περίοδον

(ν) 'Υπερβαίνει τους 20
στατηρας (cwt) άλλα
δεν υπερβαίνει τους
25 οτατηρας.

60.000 διά περίοδον
ενός έτους
46.000 δι' έννεάμηνον
περίοδον
31.500 δι' έξάμηνον
περίοδον
16.000 διά τρίμηνον
περίοδον

(vi) 'Υπερβαίνει τους 25
στατηρας (cwt).

150.000 διά περίοδον
ενός έτους
114.500 δι' έννεάμηνον
περίοδον
78.000 δι* έξάμηνον
περίοδον
39.500 διά τρίμηνον
περίοδον
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(β) Διά παν ϊδιωτικόν μηχανοκίνητον δχημα κινούμενον διά
μηχανής άλλης ή βενζινοκίνητου του οποίου το άπόβαρον :
£ μΐλς
200.000 διά περίοδον
(i) Δεν υπερβαίνει τους
ενός έτους
50 στατηρας (cwt).
152.000 δι' έννεάμηνον
περίοδον
104.000 δι' έξάμηνον
περίοδον
52.500 διά τρίμηνον
περίοδον
250.000 διά περίοδον
ενός έτους
190,000 δι' έννεάμηνον
περίοδον
126.000 δι* έξάμηνον
περίοδον
65.000 διά τρίμηνον
περίοδον.»· και
(β) ή παράγραφος 3Ε καταργείται και αντικαθίσταται διά της ακο
λούθου νέας παραγράφου:
«(E) (Ι) Το τέλος, το πληρωτέον δι' άδειαν Ιδιωτικού μηχανο
κινήτου οχήματος, δυνάμει της παραγράφου 2(B)(1) τοΰ
Μέρους Ι το0 παρόντος Παραρτήματος:
(α) μετά πάροδον πενταετίας άπό της Ι ης 'Ιανουαρίου του
έτους, καθ' δ το τοιούτον δχημα το πρώτον ενεγράφη,
θά εΐναι το ποσόν το καθοριζόμενον εν τη τοιαύτη παρα
γράφω διά το τοιούτον δχημα, μειωμένον κατά είκοσι
πέντε έπι τοις εκατόν (25%)· και
(β) μετά πάροδον οκταετίας άπό τής Ι ης 'Ιανουαρίου του
έτους καθ' δ το τοιούτο δχημα το πρώτον ενεγράφη, θά
είναι το ποσόν το καθοριζόμενον εν τη τοιαύτη παρα
γράφω διά το τοιούτον δχημα, μειωμένον κατά τριάκοντα
πέντε έπι τοις εκατόν (35%).
(2) Το τέλος, το πληρωτέον δι' άδειαν ιδιωτικού μηχανο
κινήτου οχήματος υπερβαίνοντος τους 25 στατηρας (cwt),
δυνάμει της παραγράφου 2(B) (Ι) του Μέρους Ι τοΰ παρόντος
Παραρτήματος, μετά πάροδον οκταετίας άπό τής Ι ης 'Ια
νουαρίου του έτους, καθ' δ τό τοιούτο δχημα το πρώτον
ενεγράφη, θά είναι τό ποσόν τό καθοριζόμενον εν τη τοιαύτη
παραγράφω διά τό τοιούτον δχημα, μειωμένον κατά πεντή
κοντα έπι τοις εκατόν (50%).
(3) Έν ή περιπτώσει τό έκτων δυνάμειτών ώς προείρηται
υποπαραγράφων (Ι) και (2) προνοουμένων μειώσεων προ
κύπτον ποσόν δεν αντιστοιχεί προς πολλαπλάσιον τών
πεντήκοντα μίλς, θέλει καταβληθή τό αμέσως έπόμενον πολ
λαπλάσιον τών πεντήκοντα μίλς.».
(") Υπερβαίνει τους 50
στατηρας (cwt).

3. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ϊσχύϊ τη Ι η 'Ιανουαρίου, 1979.

"Εναρξια.
ισχύος τοΟ
παρόντος
Νόμου.

