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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2928 της 25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 81(1) του 1994 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1994 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Συνοπτικός 

Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται τ ^ 
μαζί με τον περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμο του MO) ™» 199*. 
1994 (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τελωνειακών Δα

σμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1994. 
2. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τ ρ°ά^σΠι 

(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) αυτού και την ίου βασικού 
αναρίθμηση των υπόλοιπων παραγράφων. 

(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού με το ακόλουθο εδά

φιο: 
"(6) Τα ως άνω εισαγόμενα οχήματα θα είναι για αποκλειστική 

χρήση των δικαιουμένων ως ανωτέρω προσώπων."· και 
(γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (7) αυτού και.την αναρίθμηση των 

υπόλοιπων εδαφίων. 
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Τροποποίηση 
του Τρίτου 
Πίνακα 
του βασικού 
νόμου. 

Πίνακας 1. 

Πίνακας 1. 

3. Ο Τρίτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 
(α) Με την αντικατάσταση των λεπτομερειών έναντι της Κλάσης 4 

του Μέρους Α του Τρίτου Πίνακα καθώς και των συντελεστών έναντι 
της και την αντικατάσταση τους με τις λεπτομέρειες και τους συντε
λεστές που φαίνονται στον Πίνακα 1 του Νόμου αυτού· 

(β) με την προσθήκη στο Μέρος Β του Τρίτου Πίνακα της Κλάσης με αριθμό 
20, λεπτομέρειες της οποίας φαίνονται στον Πίνακα 2 του Νόμου 
αυτού. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
(Αρθρο 3(a)) 

Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κλάση ή Είδος 
Εμπορεύματος 

4. Τσιγάρα 

Συντελεστές Φόρου 

£3,19 για κάθε 1 000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί 
στη Δημοκρατία ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

£6,38 για κάθε 1 000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί 
εκτός της Δημοκρατίας ή εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπρόσθετα, επιβάλλεται φόρος με τους πιο κάτω συντελεστές: 
23 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα, όταν η λιανική τιμή πώλησης, περιλαμ
βανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, δεν υπερβαίνει τα 62 σεντ 
τα 20 τσιγάρα. 

31 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα, όταν η λιανική τιμή πώλησης, περιλαμ
βανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, υπερβαίνει τα 62 σεντ 
τα 20 τσιγάρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 σεντ, τα 20 τσιγάρα. 

39 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα, όταν η λιανική τιμή πώλησης, περιλαμ
βανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, υπερβαίνει τα 72 σεντ 
τα 20 τσιγάρα: 

Νοείται ότι οι πιο πάνω φορολογικοί συντελεστές δεν επηρεάζονται 
από οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής λιανικής πώλησης μετά την 
1η Νοεμβρίου 1994: 

Νοείται περαιτέρω ότι εάν η εκάστοτε διαφοροποίηση της τιμής λιανικής 
πώλησης υπερβαίνει τα 8 σεντ κατά 20 τσιγάρα, με την έγκριση του 
Υπουργού Οικονομικών θα εφαρμοστεί στην περίπτωση αύξησης της τιμής 
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λιανικής πώλησης ο αντίστοιχος ψηλότερος συντελεστής, στην περίπτωση 
δε ελάττωσης της τιμής λιανικής πώλησης ο χαμηλότερος συντελεστής: 

Νοείται ακόμη ότι στην περίπτωση τσιγάρων νέου τύπου ο συντελεστής 
που θα εφαρμόζεται θα είναι ο ίδιος συντελεστής που εφαρμόζεται πάνω 
σε υφιστάμενους τύπους τσιγάρων που έχουν την ίδια τιμή λιανικής 
πώλησης: 

Νοείται ακόμη ότι από τον πιο πάνω φόρο κατανάλωσης των 23 σεντ, 
31 σεντ και 39 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα, ποσό 2 σεντ, 3 σεντ και 3 σεντ, 
αντίστοιχα, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Θωράκιση της 
Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Έκτακτης 
Εισφοράς για την Αμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
(Αρθρο 3(β)) 

Β. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 

Κλάση ή Είδος 
Εμπορεύματος Συντελεστές Φόρου 

20. Τσιγάρα £3,19 για κάθε 1 000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί 
στη Δημοκρατία ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

£6,38 για κάθε 1 000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί 
εκτός της Δημοκρατίας ή εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


