
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3565 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του
2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 156(Ι) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους του 2001 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι έως 
(Αρ. 4) του 2001. 

Συνοπτικός τίτλος. 

182(Ι) του 2000 
50(Ι) του 2001  
74(Ι) του 2001  
96(Ι) του 2001. 

2. Ο Δεύτερος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
Δεύτερου Πίνακα 
του βασικού νόμου. (α) Με την κατάργηση του κειμένου που φέρει τον τίτλο «Γενικοί κανόνες για την 

ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας» που αναφέρεται μετά το τέλος του 
καταλόγου των περιεχομένων και την αντικατάστασή του με το κείμενο που 
επισυνάπτεται ως Παράρτημα I. Παράρτημα 1. 

(β) Με την προσθήκη Τέταρτου Μέρους που φέρει τον τίτλο «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ» και επισυνάπτεται ως Παράρτημα II. 

 

Παράρτημα Π. 

3. Το Πρώτο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Τροποποίηση του 
Πρώτου Μέρους 
του Δεύτερου 
Πίνακα του 
βασικού νόμου. 
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(α) Με την αντικατάσταση της Συμπληρωματικής Σημείωσης 2 που αναφέρεται στο 
Κεφάλαιο 1 «Ζώα ζωντανά» με την ακόλουθη Συμπληρωματική Σημείωση: 

«2. Όπου γίνεται αναφορά στη σημείωση αυτή δεν επιβάλλεται οποιοσδήποτε δασμός 
στις μέλισσες βομβίνους (Bombus Terrestris) και στα άλλα ωφέλιμα έντομα, όταν 
προσκομίζεται πιστοποιητικό από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος σύμφωνα με τον περί Προλήψεως Φυτικών Ασθενειών Νόμο, Κεφ. 49 και 
τους σχετικούς Κανονισμούς.». 

(β) Με την αντικατάσταση των λεπτομερειών που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη 
έναντι της δασμολογικής διάκρισης 0106 00 90 91 με τις ακόλουθες λεπτομέρειες: 

«- Μέλισσες βομβίνοι (Bombus Terrestris) και άλλα ωφέλιμα έντομα (βλ. 
συμπληρωματική σημείωση 2)». 

(γ) Με την αντικατάσταση των συντελεστών δασμού που αναφέρονται στις στήλες (3) 
και (4), έναντι της δασμολογικής διάκρισης 1202 10 10 00 με τους συντελεστές 
«ατελώς - ατελώς», αντίστοιχα. 
(δ) Με την κατάργηση των συντελεστών δασμού που αναφέρονται στις στήλες (3) και 
(4), έναντι των δασμολογικών διακρίσεων 2203 00 01 00, 2203 00 09 00 και 2203 00 
10 00 και την αντικατάστασή τους με το συντελεστή «0,26 το λίτρο» στη στήλη (3) 
και το συντελεστή «0,29 το λίτρο» στη στήλη (4). 

(ε) Με την κατάργηση της δασμολογικής διάκρισης 2208 90 69 10 και των 
λεπτομερειών που αναφέρονται έναντι αυτής στις στήλες 2, 3, 4 και 5 και την 
αντικατάστασή της ως ακολούθως: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 

Σ.Ο ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

  %                        £ %             £  

1 2 3 4 5 

2208 90 69 05 ..Με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που 
δεν υπερβαίνει το 10% vol 
...Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό 
τίτλο που υπερβαίνει το 10% vol 
αλλά δεν υπερβαίνει το 45,4% vol 

0, 31 το λίτρο 0,35 το λίτρο λίτρο 

2208 90 69 10 7,90 το λίτρο 8,50 το λίτρο λίτρο 
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(στ) Με την κατάργηση της δασμολογικής διάκρισης 2208 90 78 10 και των 
λεπτομερειών που αναφέρονται έναντι αυτής στις στήλες 2, 3, 4 και 5 και την 
αντικατάστασή της ως ακολούθως: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 

Σ.Ο ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

  %                          £ %             £  

1 2 3 4 5 

2208 90 69 05 ..Με και  όγκο αλκοολικό τίτλο που 

δεν υπερβαίνει το 10% vol 

0, 31 το λίτρο 0,35 το λίτρο λίτρο 

2208 90 69 10 ...Σε φιάλες με κατ' όγκο 

αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει 

το 10% vol αλλά δεν υπερβαίνει 

το 45,4% vol 

7,90 το λίτρο 8,50 το λίτρο λίτρο 

4. Το Μέρος 'Α' του Τρίτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση του συντελεστή φόρου «20%» που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη του 
Πίνακα, έναντι της κλάσης 11, με το συντελεστή «Ατελώς». 

Τροποποίηση του 
Τρίτου Πίνακα 
Μέρος Ά' του 
βασικού νόμου. 

5. Το Μέρος 'Β' του Τρίτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
Τρίτου Πίνακα 
Μέρος 'Β' του 
βασικού νόμου. (α) Με την αντικατάσταση του συντελεστή φόρου «20%» που αναφέρεται στη δεύτερη 

στήλη του Πίνακα έναντι της κλάσης 8, με το συντελεστή «Ατελώς». 

(β) Με την προσθήκη, μετά την κλάση 22 της ακόλουθης νέας κλάσης:  

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος Συντελεστής Φόρου 

23. Ζύθος £12,65 το εκατόλιτρο 

6. Ο Τέταρτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου 
(47) της κλάσης (03). 

Τροποποίηση του 
Τέταρτου  
Πίνακα του 
βασικού νόμου. 
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