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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2012
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και

τίτλος.

Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται

86 του 1972

μαζί με τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του

37 του 1974

1972 έως 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο

58 του 1976

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί

20 του 1978

Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 έως (Αρ. 2)

64 του 1978
72 του 1981
83 του 1983
75 του 1984
72 του 1985
134 του 1989
152 του 1991
241 του 1991
44(Ι) του 1992
5(Ι) του 1993
28(Ι) του 1993
49(Ι) του 1994
5(Ι) του 1996
45(Ι) του 1996
95(Ι) του 1996
56(Ι) του 1998
1(Ι) του 1999
18(Ι) του 1999
66(ι) του 1999
117(Ι) του 1999
56(Ι) του 2000
61(Ι) του 2000

του 2012.
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80(Ι) του 2000
81(Ι) του 2000
110(Ι) του 2000
38(Ι) του 2001
98(Ι) του 2001
20(Ι) του 2002
237(Ι) του 2002
146(Ι) του 2003
174(Ι) του 2003
243(Ι) του 2004
255(Ι) του 2004
270(Ι) του 2004
153(Ι) του 2005
6(Ι) του 2006
71(Ι) του 2006
145(I) του 2006
107(Ι) του 2007
5(Ι) του 2008
102(Ι) του 2008
113(I) του 2009
5(I) του 2010
8(Ι) του 2010
93(Ι) του 2011
109(Ι) του 2012.
Τροποποίηση του

2.

Το άρθρο 5Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των

άρθρου 5Γ του

παραγράφων (α) και (β) αυτού, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους:

βασικού νόμου.
«(α) για τα οχήματα που ήταν δηλωμένα ως ακινητοποιημένα για τρία
συναπτά έτη πριν από την ακύρωση της εγγραφής τους, το δέκα τοις
εκατόν (10%) του τέλους εγγραφής που ισχύει την ημέρα επανεγγραφής ή
ο φόρος εγγραφής ή το τέλος εγγραφής που καταβλήθηκε για αρχική
εγγραφή του οχήματος (όποιο από τα δύο ποσά είναι χαμηλότερο)ˑ
(β) για οχήματα που έχουν διαγραφεί λόγω μη ανανέωσης της άδειας
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κυκλοφορίας για τρία συναπτά έτη και τα οποία δεν ήταν δηλωμένα ως
ακινητοποιημένα για την περίοδο αυτή, το τέλος εγγραφής του οχήματος
που ισχύει την ημέρα επανεγγραφής.».
Τροποποίηση του

3.

Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση από

άρθρου 23

αυτό της φράσης «φόρου εγγραφής» (έκτη γραμμή) με τη φράση «τέλους

του βασικού

εγγραφής που καθορίζεται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος Ι του παρόντος

νόμου.

Νόμου» και της φράσης «των φόρων των καθοριζομένων» (έβδομη και όγδοη
γραμμή) με τη φράση «του τέλους εγγραφής του καθοριζόμενου».

Τροποποίηση του

4.

Το άρθρο 23Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως-

άρθρου 23Α του
βασικού νόμου.
(α) Με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (vii), από την παράγραφο
(β) του εδαφίου (1) αυτού με τις επιφυλάξεις τηςˑ
(β) Με την αναρίθμηση της υποπαραγράφου (viii) της παραγράφου (β)
του εδαφίου (1) αυτού, σε υποπαράγραφο (vii), την αντικατάσταση
του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας στο
τέλος της και την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων
επιφυλάξεων :
Νοείται ότι, όταν μηχανοκίνητο όχημα του οποίου η εγγραφή
ακυρώθηκε δυνάμει της υποπαραγράφου (iv) της παρούσας
παραγράφου επανεισάγεται ή μεταφέρεται πίσω στη Δημοκρατία
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών, από την εξαγωγή του ή τη
μεταφορά του εκτός της Δημοκρατίας ο Έφορος, προβαίνει στην
επανεγγραφή του και παραχωρεί σε αυτό τα ίδια διακριτικά σημεία
ταυτότητας, τα οποία είχε και πριν από την ακύρωση της
Παράρτημα.

προηγούμενης εγγραφής, χωρίς την καταβολή του τέλους

Μέρος Ι.

εγγραφής που προβλέπεται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος:
Νοείται περαιτέρω ότι, όταν, δυνάμει των διατάξεων της
υποπαραγράφου (v) της παρούσας παραγράφου, λόγω μη
ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας για τρία συνεχή έτη,
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ακυρώνεται η εγγραφή μηχανοκίνητου οχήματος που ανήκει σε
πρόσωπο, το οποίο εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης είναι
αγνοούμενο ή εγκλωβισμένο στις περιοχές της Δημοκρατίας που
ελέγχονται

από

τα

Τουρκικά

στρατεύματα

κατοχής

ή

σε

Τουρκοκύπριο που δεν κυκλοφορεί στις περιοχές που ελέγχονται
από

τη

Δημοκρατία

ή

μηχανοκίνητου

οχήματος

που

εγκαταλείφθηκε εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης στις περιοχές
της Δημοκρατίας που ελέγχονται από τα Τουρκικά στρατεύματα
κατοχής, ο Έφορος προβαίνει στην επανεγγραφή του και
παραχωρεί σε αυτό τα ίδια διακριτικά σημεία ταυτότητας, τα οποία
είχε και πριν από την ακύρωση της προηγούμενης εγγραφής,
χωρίς την καταβολή του τέλους εγγραφής που προβλέπεται στο
Μέρος Ι του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.».
(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) του αριθμού «(viii)»
(δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό «(vii)» και του αριθμού «v» (τρίτη
γραμμή) με το γράμμα «β».
Τροποποίηση του

5.

Το Μέρος Ι του Παραρτήματος Ι του βασικού νόμου τροποποιείται ως

Παραρτήματος Ι

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α) Στην παράγραφο 1 αυτού(i) Με

τη διαγραφή της φράσης «ο φόρος εγγραφής και»

(πρώτη και δεύτερη γραμμή)ˑ και
(ii) με τη διαγραφή της δεύτερης στήλης του Πίνακαˑ
(β) στην παράγραφο 2 αυτού(i) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (α) από την
ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:
«Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των υποπαραγράφων
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(β) και (γ), το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για κάθε
μηχανοκίνητο όχημα που αναφέρεται στην πρώτη στήλη του
πιο κάτω Πίνακα, θα είναι το ποσό που προσδιορίζεται με
βάση τον Πίνακα της παραγράφου 1, μειωμένο κατά το
ποσοστό που αναγράφεται στη δεύτερη στήλη του ίδιου
Πίνακα:».
(ii) με τη διαγραφή της δεύτερης στήλης του Πίνακα και
(iii) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (ε), της
φράσης «του φόρου εγγραφής του» (τέταρτη γραμμή) από
τη φράση «τέλους εγγραφής».
(γ) στην παράγραφο 3 αυτού(i) Με τη διαγραφή της φράσης «ο φόρος εγγραφής και»
(δεύτερη γραμμή), της φράσης «και τρίτη» (τέταρτη γραμμή),
και της λέξης «αντίστοιχα»ˑ
(ii) με τη διαγραφή της δεύτερης στήλης του Πίνακαˑ
(δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου 5 αυτού, από την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(5) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους,
για την εγγραφή οχήματος εισπράττεται από τον Έφορο τέλος
εγγραφής εκατόν πενήντα Ευρώ (€150,00).»ˑ
(ε) στην παράγραφο 6 αυτού(i) Με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (α) αυτού, της
φράσης «ο φόρος εγγραφής και» (δεύτερη γραμμή) ˑ και
(ii) με τη διαγραφή από τη δεύτερη στήλη του Πίνακα της
φράσης «φόρου εγγραφής και»
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(στ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο 6Α αυτού, του αριθμού (v)
(δεύτερη γραμμή) από τον αριθμό (iv)ˑ

(ζ) στην παράγραφο 6Γ αυτού-

(i) Με τη διαγραφή της φράσης «ο φόρος εγγραφής και»
(δεύτερη γραμμή)ˑ και

(ii) με τη διαγραφή από τη δεύτερη στήλη του Πίνακα της
φράσης «φόρου εγγραφής και»ˑ

(η) στην παράγραφο 7 αυτού-

(i) Με τη διαγραφή της φράσης «φόρο ή» (τέταρτη γραμμή)ˑ και

(ii) με την αντικατάσταση από τη δεύτερη επιφύλαξη της λέξης
«φόρος» (πέμπτη γραμμή) από τη λέξη «τέλος»ˑ

(θ) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 11
αυτούˑ και

(ι) με τη διαγραφή από την παράγραφο 13 αυτού, της φράσης «φόρο
εγγραφής και για κάθε» (πρώτη γραμμή).
Αρ. Φακ.: 23.01.053.214-2012
ΚΠ/ΜΑΧ

