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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2976 της 26ης ΜΑΙΟΥ 1995 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 

τον 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα

τίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 44(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ 

ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 
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 1995 και θα διαβάζεται ^ϊ^ου 1995. 
μαζί με τον περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμο του 
1995 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τελωνειακών 
Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1995. 

2. Το εδάφιο (13) του άρθρου 11 του βασικού νόμου διαγράφεται. Το°ή^οίησπ 
του βασικού 
νόμου. 

3. Ο Τέταρτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη Τροποποίηση 
σ' αυτόν, αμέσως μετά το εδάφιο 11 της Κλάσης 01, του ακόλουθου νέου π°να^ααρΤ°υ 

εδαφίου 12: του βασικού 
«12.—(1) Τα ακόλουθα είδη για χρήση σε ξενοδοχεία, ειδικά σημα

σμένα με το όνομα ή το έμβλημα του ξενοδοχείου ή του ιδιοκτήτη ή του 
διαχειριστή του ξενοδοχείου κατά τρόπο που να ικανοποιεί το Διευ

θυντή, εκτός εάν ο Διευθυντής για εύλογη αιτία αποφασίσει ότι ο όρος 
της σήμανσης δύναται να μην εφαρμοστεί: 

(α) Κουβέρτες, παπλώματα, προσκεφάλια, κλινοσκεπάσματα, 
ασπρόρουχα (με εξαίρεση τις πετσέτες χεριών, προσώπου ή 
λουτρού και των σεντονιών), χαλιά, λινοτάπητες, κουρτίνες 
θυρών και παραθύρων και υλικά κατασκευής τους και αλεξήλια. 

νόμου. 
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(β) Επιτραπέζια είδη από κοινό μέταλλο, γυαλί ή φαβεντιανή γη ή 
λιθοκέραμο ή πορσελάνη (περιλαμβανομένων των σταχτοδο
χείων). Σκεύη σερβιρίσματος. Κινούμενα τραπέζια εξυπηρετή
σεως, εξαιρουμένων των ξύλινων ή του τύπου που συνήθως 
χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση. Θερμομονωτικές φιάλες και 
άλλα θερμομονωτικά δοχεία. 

(γ) Νεροχύτες, νιπτήρες, κολώνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες 
καθαριότητας (μπιτέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, 
ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, κρεμάστρες 
πετσετών για τοίχους και κρουνοί για υδραυλικές εγκαταστά
σεις. Μηχανικές πετσετοθήκες και συσκευές στέγνωσης χεριών με 
θερμό αέρα. 

(δ) Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία και σκεύη προετοιμασίας, 
επεξεργασίας ή παρασκευής φαγητών και συσκευές παρασκευής 
καφέ. Αυτόματες μηχανές πώλησης. Μηχανήματα, συσκευές και 
εγκαταστάσεις διύλισης, καθαρισμού, παστερίωσης, αποσκλή
ρυνσης, αφαλάτωσης νερού. 

(ε) Κάθε είδους μηχανήματα, συσκευές ή εγκαταστάσεις θέρμανσης, 
ζέσης, ψύξης, κλιματισμού (περιλαμβανομένων των μονωτικών 
υλικών, αλλά εξαιρουμένων των σωλήνων από σίδηρο ή χάλυβα, 
των συσκευών ή εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού με ηλιακή 
ενέργεια και των εμπορικών "ψυγείων), αερισμού (περιλαμβανο
μένων των ανεμιστήρων), εξαερισμού, απόσμησης, καθαρισμού 
(περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών σκουπών), στίλβωσης, 
πλύσης, στέγνωσης, σιδερώματος ρούχων, αποτέφρωσης ή άλλης 
υγειονομικής επεξεργασίας απορριμμάτων ή σκυβάλων. 

(στ) Μαγνητόφωνα και ραδιόφωνα, μικρόφωνα, μεγάφωνα και 
ενισχυτές ήχου για χρήση σε κεντρική εγκατάσταση για μετάδοση 
μουσικής ή προγραμμάτων. Συσκευές τηλεόρασης. Ένας κινημα
τογραφικός προβολέας και ένας προβολέας διαφανειών. Ηλεκ
τρικά συστήματα συναγερμού, κώδωνες, ηλεκτρικές συσκευές 
σηματοδότησης, αυτόματες συσκευές κλήσης και παρόμοιες 
συσκευές. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (περιλαμβανομένων των 
ηλεκτρικών φωτιστικών μέσων όλων των τύπων). Πιάνα και 
παρόμοια μουσικά όργανα. Συσκευές αυτόματης μετάφρασης. 

(ζ) Μηχανές, ταμείου αυτόματης καταγραφής, γραφομηχανές, πολυ
γράφοι και παρόμοιες μηχανές γραφείων. 

(η) Κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες και ανυψωτήρες προσώπων 
και αντικειμένων. 

(θ) Εξοπλισμός κολυμβητικών δεξαμενών. 
(ι) Στιλβωμένα πλακάκια επενδύσεως τοίχων και δαπέδων: 

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ως ξενοδο
χεία θεωρούνται

(i) Τα ξενοδοχεία που καθορίζονται με βάση το άρθρο 3 των 
περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων 
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(ϋ) τα ξενοδοχεία άνευ αστέρος και οι ξενώνες, όπως καθορί

ζονται με βάση το άρθρο 25 Α των περί Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων 

(iii) τα οργανωμένα διαμερίσματα και τα συγκροτήματα τουρι

στικών επαύλεων και τουριστικών χωριών, όπως αυτά 
καθορίζονται με βάση τα άρθρα 18(3), 18(4) και 18(5), αντί

στοιχα, των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυ

μάτων Νόμων: 
Νοείται περαιτέρω ότι αντικατάσταση των ειδών για τα οποία 

παραχωρήθηκε απαλλαγή με βάση τα πιο πάνω με νέα είδη απαλλαγ

μένα δασμού ή φόρου κατανάλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός εάν 
παρέλθουν πέντε χρόνια από την ημερομηνία τελωνισμού τους. 

Νοείται περαιτέρω ότι η απαλλαγή θα παραχωρείται μόνο αν ο 
Γενικός Διευθυντής του Κ.Ο.Τ. παραχωρεί τις πιο κάτω βεβαιώσεις: 

(i) Βεβαίωση ότι ο αριθμός και τα είδη των αντικειμένων για 
τα οποία ζητείται δασμολογική απαλλαγή αποτελούν μέρος 
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος συντήρησης ή και 
αναβάθμισης της μονάδας, το οποίο θα πρέπει να εκτελε

στεί μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα που θα καθορίζει ο 
Γενικός Διευθυντής του Κ.Ο.Τ., είναι απαραίτητα για την 
εύρυθμη λειτουργία της και συνάδουν με τη δυναμικότητα 
της και με τους όρους για την ανανέωση της κατάταξης και 
της άδειας λειτουργίας και δε θα χρησιμοποιηθούν σε 
επεκτάσεις μονάδων που θα αφορούν τη δημιουργία νέων 
κλινών. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά ξενοδοχείο 
άνευ αστέρος ή ξενώνα, η απαλλαγή θα παραχωρείται μόνο 
αν ο Γενικός Διευθυντής του Κ.Ο.Τ. βεβαιώνει, συμπληρω

ματικά με τα πιο πάνω, ότι ο αριθμός και τα είδη για τα 
οποία ζητείται δασμολογική απαλλαγή είναι απαραίτητα 
για την αναβάθμιση της μονάδας, ώστε να καταταγεί σε 
τάξη αστέρος· και 

(ii) βεβαίωση ότι οι μονάδες που υποβάλλουν αίτηση για παρα

χώρηση δασμολογικής απαλλαγής με βάση το εδάφιο αυτό 
λειτουργούν με βάση την απαραίτητη άδεια λειτουργίας του 
Κ.Ο.Τ. για τουλάχιστο πέντε χρόνια. 

(2) Η χορηγούμενη απαλλαγή σύμφωνα με το παρόν εδάφιο αίρεται 
και ο σχετικός δασμός καταβάλλεται αναδρομικά εάν το πρόγραμμα 
συντήρησης ή και αναβάθμισης της μονάδας δεν ολοκληρωθεί στο χρόνο 
που έχει καθορίσει ο Γενικός Διευθυντής του Κ.Ο.Τ.». 


