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Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 315 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών 
και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 1987 και 
θα αναγινώσκηται ομού μετά των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόμων του 1978 έως (Αρ. 4) 1987 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1978 έως (Αρ. 5) του 1987. 

2. Το Μέρος Α. του Τρίτου Πίνακος του βασικού νόμου διά του 
παρόντος τροποποιείται διά της διαγραφής των λεπτομερειών έναντι των 
κλάσεων 1 και 4 και διά της αντικαταστάσεως τούτων διά των 
λεπτομερειών του Πίνακος του παρόντος Νόμου. 

3.—(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) ο παρών 
Νόμος τίθεται εν ισχύι την 2αν Οκτωβρίου, 1987. 

(β) Αι διατάξεις της κλάσεως 1, ως αύται διαλαμβάνονται εις τον 
Πίνακα του παρόντος Νόμου, τίθενται εν ισχύι την 17ην Δεκεμβρίου 
1987. 
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ΠΙΝ ΑΞ 
(Άρθρον 2) 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 
Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ Η ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΝ 

ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κλάσις ή Είδος Εμπορεύματος Συντελεστής Φόρου 

1. Ζύθος 
4. Καπνός βιομηχανοποιημένος (υπό 

μορφήν σιγαρέττων ή άλλως πως): 
(ι) κατασκευασμένος εκ μη βιομηχανοποι

ημένου καπνού παραχθέντος εν τη 
Δημοκρατία, 

(ιι) κατασκευασμένος εκ μη βιομηχανο
ποιημένου καπνού τύπου Ανατολής 
(π.χ. Τουρκικός, Ελληνικός και παρό
μοιοι τύποι) όστις επί τη εισαγωγή 
του υπόκειται εις δασμολόγησιν κατά: 

(α) τον συντελεστήν γενικού δασμού ως 
ούτος δείκνυται εν τω Δευτέρω 
Πίνακι* 

(β) τον συντελεστήν του δασμού προτι
μήσεως, ως ούτος δείκνυται εν τω 
Δευτέρω Πίνακι. 

(ιιι) κατασκευασμένος εκ μη βιομηχανοποι
ημένου καπνού, πλην του εν (ι) ή (ιι) 
ανωτέρω περιλαμβανομένου, όστις επί 
τη εισαγωγή του υπόκειται εις δασμο
λόγησιν κατά: 

(α) τον συντελεστήν του γενικού δασμού, 
ως ούτος δείκνυται εν τω Δευτέρω 
Πίνακι. 

(β) τον συντελεστήν του δασμού προτι
μήσεως, ως ούτος δείκνυται εν τω 
Δευτέρω Πίνακι. 

£12.65 σεντ ανά εκατόλιτρον 

£2.94 σεντ κατά χιλιόγραμμον τε
λειωμένου προϊόντος ή κατά 
921 σιγαρέττα. 

£4.62 σεντ κατά χιλιόγραμμον 
τελειωμένου προϊόντος ή κατά 
921 σιγαρέττα. 

£4.57 σεντ κατά χιλιόγραμμον 
τελειωμένου προϊόντος ή κατά 
921 σιγαρέττα. 

£5.88 σεντ κατά χιλιόγραμμον 
τελειωμένου προϊόντος ή κατά 
921 σιγαρέττα. 

£5.83 σεντ κατά χιλιόγραμμον 
τελειωμένου προϊόντος ή κατά 
921 σιγαρέττα. 

Επί πλέον των ανωτέρω συντελε
στών επιβάλλεται φόρος κατά 
τους κάτωθι συντελεστάς: 

6 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσά
κις η τιμή λιανικής πωλήσε
ως δεν υπερβαίνη τα 31 σεντ 
κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων 
ή 22 σεντ κατά κυτίον των 14 
σιγαρέττων. 

13 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσά
κις η τιμή λιανικής πωλήσεως 
υπερβαίνη τα 31 σεντ κατά 
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κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 
19 σεντ κατά κυτίον των 12 
σιγαρέττων αλλά δεν υπερβαίνη 
τα 39.5 σεντ κατά κυτίον των 
20 σιγαρέττων ή 24 σεντ κατά 
κυτίον των 12 σιγαρέττων. 

20 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσά. 
κις η τιμή λιανικής πωλήσεως 
υπερβαίνη τα 39.5 σεντ κατά 
20 σιγαρέττα: 
Νοείται ότι οι ως άνω φορολο

γικοί συντελεσταί δεν επηρεάζο
νται εξ οιασδήποτε αναπροσαρμο
γής της τιμής λιανικής πωλήσε
ως μετά την 7ην Δεκεμβρίου, 
1983: 

Νοείται περαιτέρω ότι εις περί
πτωσιν σιγαρέττων νέου τύπου 
(new brand) ο εφαρμοστέος 
συντελεστής θα είναι ο αυτός 
ως ο συντελεστής επί υφισταμέ
νων τύπων σιγαρέττων της αυτής 
τιμής λιανικής πωλήσεως. 


