
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟ 
 

Προοίμιο. 
 

Για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
τίτλο-  

Ε.Ε.: L 50, 
27.2.2010, 
σ.1. 
 
 

«Οδηγία 2010/12/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2010 για την 
τροποποίηση των Οδηγιών 92/79/ΕΟΚ, 92/80/ΕΟΚ και 95/59/ΕΚ όσον αφορά τη 
δομή και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα 
βιομηχανοποιημένα καπνά και της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.».  

  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  
  65(Ι) του 2006 
144(Ι) του 2006 
    6(Ι) του 2007 
  61(Ι) του 2007 
139(Ι) του 2007 
140(Ι) του 2007 
156(Ι) του 2007 
  22(Ι) του 2008 
  39(Ι) του 2008 
  64(Ι) του 2008 
  91(Ι) του 2008 
119(Ι) του 2009 
  30(Ι) του 2010 

51A(I) του 2010. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως (Αρ. 2) του 2010 (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 (Αρ. 3) 
του 2010.  

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 81 του  
βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 81 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με 
την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   

  «(β) Τα πούρα ή πουράκια αν μπορούν και, δεδομένων των 
χαρακτηριστικών τους και των συνήθων καταναλωτικών προσδοκιών, 
προορίζονται αποκλειστικά να καπνίζονται ως έχουν: 

    

  (i) κύλινδροι καπνού με εξωτερικό περιτύλιγμα από φυσικό καπνό. 

    

  (ii) κύλινδροι καπνού με κοπανισμένο μείγμα καπνού και με 
εξωτερικό περιτύλιγμα στο σύνηθες χρώμα του πούρου, από 
ανασυσταθέντα καπνό, που καλύπτει πλήρως το προϊόν και 
όπου χρειάζεται και το φίλτρο, όχι όμως και το επιστόμιο στην 
περίπτωση προϊόντων με επιστόμιο, όπου το βάρος ανά 
μονάδα, μη περιλαμβανομένου του φίλτρου ή του επιστομίου, 
δεν είναι μικρότερο από 2,3 γραμμάρια ούτε μεγαλύτερο από 
10 γραμμάρια και η περίμετρος στο ένα τρίτο τουλάχιστον του 
μήκους δεν είναι μικρότερη από 34 χιλιοστά.». 

   

 (β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (γ) 
του εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «ένα (1) χιλιοστόμετρο» (έκτη και 
έβδομη γραμμή) με τις λέξεις «1,5 χιλιοστόμετρο». 

   

 (γ) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ) 
του εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «ένα (1) χιλιοστόμετρο» (τρίτη 
γραμμή) με τις λέξεις «ίσο προς 1,5 χιλιοστόμετρο ή μεγαλύτερο». 
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 (δ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (δ) του 
εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη υποπαράγραφο:  

   

  «(ii)  τα συσκευασμένα για λιανική πώληση υπολείμματα καπνού, τα 
οποία δεν εμπίπτουν στους πιο πάνω ορισμούς (α), (β) και (γ) και τα 
οποία μπορούν να καπνιστούν. 

   

  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «υπολείμματα καπνού» 
νοούνται τα κατάλοιπα των φύλλων καπνού και τα υποπροϊόντα που 
προέρχονται από την επεξεργασία του καπνού ή την παραγωγή 
προϊόντων καπνού.». και 

   

 (ε) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο 
εδάφιο:  

   

  «(2)  Εξομοιώνονται με πούρα και πουράκια τα προϊόντα τα οποία 
αποτελούνται εν μέρει από άλλες ουσίες πλην του καπνού αλλά κατά τα 
λοιπά ανταποκρίνονται στα κριτήρια του ορισμού (β) του εδαφίου (1).». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 82 του  
βασικού νόμου. 

3. Τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 82 του βασικού νόμου αντικαθίστανται 
από τα ακόλουθα νέα εδάφια: 

 

   

 

 

 

Τρίτο Παράρτημα. 

«(2) (α)   Ο συνολικός ειδικός φόρος κατανάλωσης (πάγιος φόρος και 
αναλογικός φόρος εξαιρουμένου του ΦΠΑ) στα τσιγάρα καθορίζεται σε 
ποσοστό επί της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των 
τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση, το οποίο διαρθρώνεται σε ένα 
πάγιο στοιχείο και σε ένα αναλογικό στοιχείο, σύμφωνα με τους 
συντελεστές που εκτίθενται στο Τρίτο Παράρτημα. 

   

 (β) Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, το πάγιο στοιχείο του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 5% ούτε ανώτερο του 
76,5% του ποσού της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης που 
προκύπτει από το άθροισμα: 

   

  (i) του πάγιου ειδικού φόρου κατανάλωσης. 

    

  (ii) του αναλογικού ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, που επιβάλλονται επί της σταθμισμένης 
μέσης τιμής λιανικής πώλησης. 

    

 (γ) Από 1ης Ιανουαρίου 2014, το πάγιο στοιχείο του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης επί των τσιγάρων δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 
7,5% ούτε ανώτερο του 76,5% του ποσού της συνολικής φορολογικής 
επιβάρυνσης που προκύπτει από το άθροισμα:   

   

  (i) του πάγιου ειδικού φόρου κατανάλωσης. 

    

  (ii) του αναλογικού ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, που επιβάλλονται επί της σταθμισμένης 
μέσης τιμής λιανικής πώλησης. 

   

 (δ) Το αναλογικό στοιχείο είναι αποτέλεσμα του κλάσματος που έχει ως 
αριθμητή το γινόμενο του συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης επί 
την σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης, μείον τον πάγιο φόρο 
και παρονομαστή την σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης.   

   

   (3) Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης υπολογίζεται με αναγωγή 
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στη συνολική αξία όλων των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση, βάσει 
της λιανικής τιμής πώλησης, περιλαμβανομένων όλων των φόρων, 
διαιρούμενη δια της συνολικής ποσότητας των τσιγάρων που τίθενται 
σε ανάλωση. Καθορίζεται το αργότερο έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους, 
βάσει των δεδομένων που αφορούν τις συνολικές ποσότητες που 
τέθηκαν σε ανάλωση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος: 

   

   Νοείται ότι η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των 
τσιγάρων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου θα καθορισθεί 
με βάση τα στοιχεία του έτους 2009.». 

   

Τροποποίηση του 
άρθρου 84 του  
βασικού νόμου. 

4. Οι παράγραφοι (α), (β) και (γ) του άρθρου 84 του βασικού νόμου 
αντικαθίστανται από τις ακόλουθες νέες παραγράφους: 

  

 « (α) ως ένα τσιγάρο, όταν έχει μήκος μέχρι οκτώ (8) εκατοστόμετρα, 

   

 (β) ως δύο τσιγάρα, όταν έχει μήκος μεγαλύτερο από οκτώ (8) 
εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα έντεκα (11) εκατοστόμετρα, 

   

 (γ) ως τρία τσιγάρα, όταν έχει μήκος μεγαλύτερο από έντεκα (11) 
εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα δεκατέσσερα (14) 
εκατοστόμετρα και ούτω καθεξής.». 

  

Τροποποίηση του 
Τρίτου Παραρτήματος 
του βασικού νόμου. 

5. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
νέο Παράρτημα: 

  

 «ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 82) 

  

   

Προϊόντα Συντελεστής Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης 

1. Τσιγάρα Ποσοστό 64,5 επί της σταθμισμένης 
μέσης τιμής λιανικής πώλησης των 
τσιγάρων το οποίο διαρθρώνεται σε:  

€ 0,80 τα 20 τσιγάρα και  

40% επί της ανώτερης τιμής λιανικής 
πώλησης 

2. Πούρα ή πουράκια €90 ανά χιλιόγραμμο 

3. Λεπτοκομμένος καπνός που 
προορίζεται για την 
κατασκευή χειροποίητων 
(στριφτών) τσιγάρων 

€60 ανά χιλιόγραμμο 

4. Άλλα καπνά για κάπνισμα €60 ανά χιλιόγραμμο 

 Νοείται ότι, ανεξάρτητα από την 
ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης των 
τσιγάρων, θα εισπράττεται ελάχιστος 
ειδικός φόρος κατανάλωσης ίσος 
προς €2,20 τα 20 τσιγάρα. 

                                                                                                                              ». 
  

Έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

6. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει στις 10 Δεκεμβρίου 2010. 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.051.217-2010 
 
ΜΚΝ/ΣΧΚ/ΜΑΧ 
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