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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ* Ά ρ . 1495 τής 12ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιη
τικός) Νόμος τοΰ 1979 εκδίδεται δ ια δ ημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΟ Συντάγματος.
Αριθμός 1 του 1979
ΝΟΜΟΣ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΥΣ Π Ε Ρ Ι Τ Ε Λ Ω Ν Ε Ι Α Κ Ω Ν Δ Α Σ Μ Ω Ν
Κ Α Ι ΦΟΡΩΝ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς Ακολούθως :
1. Ό ιταρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Τελωνειακών Δασμών
και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1979 καΐ
ϋά άναγιγνώσκηται όμοΟ μετά των περί Τελωνειακών Δασμών καΐ
Φόρων Καταναλι.'κτεως Νόμων του 1978 (έν τοις εφεξής άναφερο
μένων ώς «ό βασικός νόμος»), ό δέ βασικός νόμος καΐ δ παρών
Νόμος θά άναφέροηται όμου ώς o l περί Τελωνειακών Δασμών καΐ
Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1978 2ως 1979.

ΣίΛκητπχδ ς
τ1τλ
<*·
ι&τοϋΐ978
33too 1978·
63τοθΐ978

2. Ό παρών Νόμος τίθεται έν Ισχυί τη 12η τοΟ μηνός Ιανουαρίου, "Εναρξις
τιαρονιος
Νόμοο.

3. Ό Τρίτος Πίναξ του βασικού νόμου διά τοΟ παρόντος άπα Τμαησποίηρις,
λείφεται καΐ αντικαθίσταται διά τοΟ Πίνακος τοΟ παρόντος Νόμου : JJJ^Jj^^,
δασβκοΟ
νόμου.
ΠΙναΕ.
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ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 3)
ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Κλάσις ή Είδος 'Εμπορεύματος

Συντελεστής Φόρου

Ι. Ζύθος

£0.500 μ'ιλς κατά γαλόνιον.

2. Οινοπνευματώδη

£2.000 μίλς κατά γαλόνιον «ττρούφ».
Παρατήρησις:
Έν περιπτώσει παραλαβής ζιβανίας έκ τών αποθη
κών τού Διευθυντού της Επιτροπής 'Αμπελουργικών
Προϊόντων διά σκοπούς ανακαθορισμού ύπό αδειού
χου ή εξουσιοδοτημένου οίνοπνευματοποιοΰ Β' κατη
γορίας, ο 'Υπουργός Οικονομικών θά έπιτρέπη τήν
παραλαβήν, άνευ πληρωμής φόρου τοσαύτης ποσό
τητος, έπί πλέον εκείνης δι' ην ό πληρωτέος φόρος
κατεβλήθη, ήτις κατά τήν γνώμην του αντιπροσωπεύει
τόν μέσον ορον τών απωλειών αϊτινες δυνατόν να
επέλθουν κατά τήν διάρκειαν τού συνήθους ανακα
θορισμού ταύτης.

3. Καπνός, μή βιομηχανοποιημένος, £4.445 μίλς κατ' όκόν.
περιλαμβανομένων τών απορριμμά
των καΐ μίσχων καπνού.
4. Καπνός, βιομηχανοποιημένος (ύπό
μορφήν σιγαρέττων ή άλλως πως) :
(ί) κατεσκευασμένος εκ μή βιομη £3.730 μίλς κατ' όκάν τελειωμένου προϊόντος ή κατά
1170 σιγαρέττα.
χανοποιημένου καπνού παρα
χθέντος έν τη Δημοκρατία*
(ϋ) κατεσκευασμένος έκ μή βιομη
χανοποιημένου καπνού τύπου
"Ανατολής (π.χ. Τουρκικός,
'Ελληνικός καΐ παρόμοιοι τύποι)
δστις επί τή είσαγωγή του υπό
κειται είς δασμολόγησιν κατά:
(«) τόν συντελεστήν γενικού £5.865 μίλς κατ' όκάν τελειωμένου προϊόντος ή κατά
δασμού ως ούτος δείκνυται
1170 σιγαρέττα.
έν τω Δευτέρω Πίνακι
(//)τόν 'συντελεστήν τοϋ δα £5.800 μίλς κατ' όκάν τελειωμένου προϊόντος ή κατά
σμού προτιμήσεως,
ως
1170 σιγαρέττα.
ούτος δείκνυται έν
τφ
Δευτέρω ΠΙνακι.
(ϋί) κατεσκευασμένος έκ μή βιομη
χανοποιημένου καπνού, πλην
τού έν (i) ή (ϋ) ανωτέρω περι
λαμβανομένου, δστις επί τή
είσαγωγή του υπόκειται είς
δασμολόγησιν κατά:
(η) τόν συντελεστήν τοϋ γενικού £7.465 μίλς κατ' όκάν τελειωμένου προϊόντος ή κατά
δασμού, ώς ούτος δείκνυ
1170 σιγαρέττα^
ται έν τψ Δευτέρω ΠΙνακι*
(β) τόν συντελεστήν τού δασμού £7.400 μίλς κατ' όκάν τελειωμένου προϊόντος ή κατά
προτιμήσεως, ώς ούτος
1170 σιγαρέττα.
δείκνυται έν τω Δευτέρω
ΠΙνακι.
'Επί πλέον τών ανωτέρω συντελεστών επιβάλλεται
φόρος κατά τους κάτωθι συντελεστάς:
25 μίλς κατά 20 σιγαρέττα οσάκις ή λιανική τιμή
πωλήσεως δέν υπερβαίνει τά 225 μίλς κατά
κυτίον τών 20 σιγαρέττων ή 160 μίλς κατά κυτίον
τών 14 σιγαρέττων.
90 μίλς κατά 20 σιγαρέττα οσάκις ή λιανική τιμή
πωλήοχως υπερβαίνει τά 225 μίλς κατά κυτίον
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τών 20 σιγαρέττων ή 140 μίλς κατά κυτίον τών
12 σιγαρέττων αλλά δέν υπερβαίνει τά 310 μίλς
κατά κυτίον τών 20 σιγαρέττων ή 190 μίλς κατά
κυτίον τών 12 σιγαρέττων.
115 μίλς κατά 20 σιγαρέττα οσάκις ή λιανική τιμή
πωλήσεως υπερβαίνει τό 310 μίλς κατά 20 σιγα
ρέττα.
5. 'Ορυκτέλαια και υδρογονάνθρακες £31.500 μίλς κατά 100 γαλόνια.
τών
δασμολογικών
κλάσεων
27.07.10. 27.10.10, 27.10.21. 27.10.29
καΐ 29.01.10 του Δευτέρου Πίνακος
τοΰ περί Τελωνειακών Δασμών και
Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.
6. Πυρεΐα:

(«) ΕΙς κυτία περιέχοντα πέραν £0.385 μίλς καθ* έκάστην γμόσαν κυτϊων.
τών 50 αλλ' ουχί πέραν τών 65
πυρείων έν ίκάστω κυτίω*
(β) εις κυτία περιέχοντα 50 ή £0.320 μίλς καθ' έκάστην γρόσαν κυτίων.
όλιγώτερα πυρεία εν έκάστω
κυτίω·
(/) λοιπά
7. 'Αεριούχα αναψυκτικά ποτά

£0.045 μίλς κατά χιλιάδα πυρείων.
25 μίλς κατά λίτρον.

Μηχανοκίνητα οχήματα της δα 80% κατ* άξίαν και έπί πλέον είδικός φόρος ώς κάτωθι:
σμολογικής κλάσεως 87.02.19 τοΟ
(«) 'Επί οχημάτων μή υπερβαινόντων τά 1500 κυβ.
Δευτέρου Πίνακος τοΰ ncpi. Τελω
εκατοστά:
νειακών Δασμών καΐ Φόρων Κα
£25 άνά 500 κ.έκ. ή μέρος αυτών.
ταναλώσεως Νόμου.
(β) Έπί οχημάτων υπερβαινόντων τά 1500 κυβ. εκα
τοστά άλλα μή υπερβαινόντων τά 2000 κυβ. εκα
τοστά :
(ί) ποσόν £75 καΐ
(π) £150 άνά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών
πέραν τών 1500 κυβ. εκατοστών.
(γ) 'Επί οχημάτων υπερβαινόντων τά 2000 κυβ.
εκατοστά άλλα μή υπερβαινόντων τά 2500 κυβ.
εκατοστά:
(ι) ποσόν £825* και
(ϋ) £200 άνά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών
πέραν τών 2000 κυβ. εκατοστών.
(<ϊ) 'ΕπΊ οχημάτων υπερβαινόντων τά 2500 κυβ.
εκατοστά:
(ί> ποσόν £1825· και
(ϋ) £250 άνά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών
πέραν τών 2500 κυβ. εκατοστών;
Νοείται δτι ό είδικός φόρος έπί μεταχειρισμένου
οχήματος μειοϋται καθ' ην Ικτασιν ή δασμολογητέα
αξία τοιούτου οχήματος τυγχάνει χαμηλότερα τής
αρχικής αύτοϋ δασμολογητέας αξίας.
ΣΗΜ.—Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Πίνακος :—
Ό δρος «τελειωμένον προϊόν» σημαίνει, επιπροσθέτως τοΰ έν αύτώ περιεχομένου καπνού
καΐ υγρασίας, τό σιγαρόχαρτον,επιστόμιον, φίλτρον ώς καΐ πάν δ,τι συνιστφ άναπόσπαστον
μέρος οίουδήποτε καπνικού προϊόντος κατά τον χρόνον της παραδόσεως αύτοϋ έκ τοΰ οΐκή
ματος αδειούχου καπνοβιομηχάνου.
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Κλάσις ή Είδος 'Εμπορεύματος

Ι. 'Ορυκτέλαια καΐ υδρογονάνθρακες £31.500 μίλς κατά 100 γαλόνια.
των
δασμολογικών
κλάσεων
27.07.10, 27.10.10, 27.10.21, 27.10.29
καΐ 29.01.10 τοΟ Δευτέρου ΠΙνακος
τοΟ ττερί Τελωνειακών Δασμών καί
Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.
2. Μηχανοκίνητα οχήματα τής δα 80% κατ' άξίαν και έττι πλέον είδικός φόρος ως κάτωθι:
σμολογικής* κλάσεως 87.02.19 τοΟ
(α) Έπί οχημάτων μή υπερβαινόντων τά 1500 κυβ.
Δευτέρου Πίνακος τοϋ ττερί Τελω
εκατοστά:
νειακών Δασμών καί Φόρων Κα
£25 άνά 500 κ.έκ. ή μέρος αυτών.
ταναλώσεως Νόμου.
(β) Έπί οχημάτων υπερβαινόντων τά 1500 κυβ.
εκατοστά άλλα μή υπερβαινόντων τά 2000 κυβ.
εκατοστά:
(i) ποσόν £75 καί
(ϋ) £150 άνά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών
πέραν τών 1500 κυβ. εκατοστών.
(γ) Έπί οχημάτων υπερβαινόντων τά 2000 κυβ.
εκατοστά άλλα μή υπερβαινόντων τά 2500 κυβ.
εκατοστά:
ποσόν £825* και
£200 άνά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών
πέραν τών 2000 κυβ. εκατοστών.
(δ) Έπ'ι οχημάτων υπερβαινόντων τά 2500 κυβ.
εκατοστά:
ποσόν £1825 και
") £250 άνά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών
πέραν τών 2500 κυβ. εκατοστών:
Νοείται δτι ό είδικός φόρος έπί μεταχειρισμένου
οχήματος μειοΟται καθ' ήν ϊκτασιν ή δασμολογητέα
αξία τοιούτου οχήματος τυγχάνει χαμηλότερα τής
αρχικής αότοΟ δασμολογητέας αξίας.
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Έτυτιώθη έν τφ T uT Oypojcfo της Κυπριακής Δημοκρατίας, *ν Λευκωσία.

