
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟ 

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός 

τίτλος. 
 

91(Ι) του 2004 

208(Ι) του 2004 

245(Ι) του 2004 

262(Ι) του 2004 

126(Ι) του 2005. 

 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 μέχρι 2005 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμοι του 

2004 έως 2006. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

 2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της λέξης και του 

αριθμού «άρθρου 110» (έκτη γραμμή) με τη λέξη και τον αριθμό 

«άρθρου 109»· 

   

  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) αυτού 

της φράσης «άρθρου 108» (έβδομη γραμμή) με τη λέξη και τον 

αριθμό «άρθρου 107»· και 

   

  (γ) με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη της υποπαραγράφου (iii) της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού της λέξης και του αριθμού 

«εδαφίου (4)» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις και τον αριθμό 

«παραγράφου (δ) του εδαφίου (1)». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 50 

του βασικού 

 3. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σε αυτό της λέξης «ζυμωμένων» στον ορισμό 
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νόμου. «αμπελοοινικό απόσταγμα» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «ζυμωθέντων». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 67 

του βασικού 

νόμου. 

 4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 67 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης «της» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη 

«του». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 85 

του βασικού 

νόμου. 

 5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 85 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης «καταναλώνονται» (δεύτερη 

γραμμή) με τη φράση «προορίζονται να τεθούν σε ανάλωση». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 90 

του βασικού 

νόμου. 

 6. Το άρθρο 90 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ζώνη» 

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή σε ειδικά εγκεκριμένο από το Διευθυντή 

για το σκοπό αυτό υποστατικό». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 91 

του βασικού 

νόμου. 

 7. Το άρθρο 91 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αμέσως μετά τη λέξη «ζώνη» 

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή σε ειδικά εγκεκριμένο υποστατικό». 

   

Αντικατάσταση  

του άρθρου 121 

του βασικού 

νόμου. 

 8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 

121 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  «Συνεργασία και 

ανταλλαγή 

πληροφοριών. 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: 

L359,  

04.12.2004, 

 121. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιασδήποτε 

νομοθεσίας σχετικά με την προστασία 

φορολογικών ή διοικητικών απορρήτων, το 

Τελωνείο, τηρουμένων των διατάξεων του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2004 για τη 
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σ.1. διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών 

φόρων κατανάλωσης, συνεργάζεται και 

ανταλλάσσει με τις αρμόδιες αρχές κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε 

πληροφορία που επιτρέπει την ορθή εφαρμογή 

των ειδικών φόρων κατανάλωσης επί των 

ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 

ενέργειας, επί της αλκοόλης και των 

αλκοολούχων ποτών και επί των 

βιομηχανοποιημένων καπνών.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 122 

του βασικού 

νόμου. 

 9. Το εδάφιο (2) του άρθρου 122 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης «της νομοθεσίας που διέπει την 

Αμοιβαία Συνδρομή των Αρμοδίων Φορολογικών Αρχών των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (τέταρτη μέχρι έβδομη γραμμή), με τη 

φράση «του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του Συμβουλίου της 16ης 

Νοεμβρίου 2004 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών 

φόρων κατανάλωσης.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 139 

του βασικού 

νόμου. 

 10. Η δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 139 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτή της λέξης και του 

αριθμού «άρθρου 126» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη και τον αριθμό 

«άρθρου 137». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 149 

του βασικού 

νόμου. 

 11. Το εδάφιο (3) του άρθρου 149 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμών» (Πέμπτη γραμμή), 

της φράσης «και Διαταγμάτων». 
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Τροποποίηση 

του Πρώτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

Πρώτο 

Παράρτημα. 

 12. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση της περιγραφής έναντι της κλάσης 1 στην 

πρώτη στήλη «Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο.  

 2707 10 10, 2707 10 90, 2707 30 10, 2707 30 90 , 2707 50 90 10» 

με την περιγραφή «Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 

2707 10 10, 2707 10 90, 2707 30 10, 2707 30 90 και διαλυτική 

βενζολονάφθα που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2707 50 90»· 

   

  (β) με την αντικατάσταση της περιγραφής έναντι της κλάσης 2 στην 

πρώτη στήλη «Πετρέλαια μερικώς επεξεργασμένα 

συμπεριλαμβανομένων των μερικώς αποσταγμένων που υπάγονται 

στον κωδικό Σ.Ο. 2710 19 99 20» αυτού με την περιγραφή 

«Πετρέλαια μερικώς επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των 

μερικώς αποσταγμένων που υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 2710 19 

99»· 

   

  (γ) με την αντικατάσταση της περιγραφής έναντι της κλάσης 3 στην 

πρώτη στήλη «Υδρογονάνθρακες που υπάγονται στους κωδικούς 

Σ.Ο. 2901 10 00 20, 2902 20 00 και 2902 44 00» αυτού με την 

περιγραφή «Πεντάνια, εξάνια, επτάνια, οκτάνια, οκτοδεκάνια που 

υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 2901 10 00, βενζόλιο που υπάγεται 

στον κωδικό Σ.Ο. 2902 20 00 και ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα 

που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2902 44 00»· και 

   

  (δ) με την αντικατάσταση του συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης 

«£199,80 τα 1000 λίτρα» που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη αυτού 
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έναντι της κλάσης 5 με το συντελεστή «£242,30 τα 1000 λίτρα». 

   

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

 13. (1)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του 

παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας.   

 

 (2)  Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του παρόντος 

Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιουλίου του 2005. 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.086.2006-23.01.095.2006 

 

ΤΙ/ΝΑ 
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