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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010
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
51Α(Ι) του 2010
119(Ι) του 2010.

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

Τροποποίηση
του άρθρου 85
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 85 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους
περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως 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 2012.

Καθορισμός της
τιμής λιανικής
πώλησης

(α)

Με την κατάργηση της τελείας μετά τη
λέξη «χώρες» στην τελευταία γραμμή του
πρώτου εδαφίου και την προσθήκη της
φράσης «oι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να
γράφουν με ανεξίτηλο τρόπο σε ευρώ την
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ανώτερη

τιμή

λιανικής

πώλησης

σε

εμφανές σημείο στην εκάστοτε μικρότερη
συσκευασία στην οποία διατίθενται στη
λιανική πώληση τα τσιγάρα».
(β)

με την προσθήκη μετά το εδάφιο (2) των
ακόλουθων νέων εδαφίων:
«(3) Η παρά των ως άνω επαγγελματιών,
ή λιανοπωλητών, ή καπνοπωλών διάθεση
στους καταναλωτές τσιγάρων σε τιμή
ανώτερη της αναγραφόμενης ανώτερης
τιμής λιανικής πώλησης ως αναφέρεται
στο εδάφιο (1) πιο πάνω, απαγορεύεται
και οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει
την

παρούσα

διάταξη

υπόκειται

σε

χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει
το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου
κατανάλωσης

που

αναλογεί

στην

ποσότητα των τσιγάρων αναφορικά με τα
οποία διαπράττεται το αδίκημα ή στα χίλια
πεντακόσια ευρώ ή σε κάθε περίπτωση το
μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε
φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο
ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής.
(4) Ο Διευθυντής δύναται κατά την κρίση
του

να

ποσότητες

επιβάλλει
των

περιορισμούς

στις

βιομηχανοποιημένων
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καπνών που τίθενται σε ανάλωση κατά
την περίοδο πριν από την αύξηση της
φορολογίας στα προϊόντα αυτά». και
(γ)

με την προσθήκη μετά το εδάφιο (4) της
ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι η ισχύς των διατάξεων
του

εδαφίου

(1)

αναφορικά

με

την

αναγραφή της ανώτερης τιμής λιανικής
πώλησης των τσιγάρων καθώς και των
διατάξεων του εδαφίου (3) αρχίζει έξη
μήνες μετά τη ψήφιση του παρόντος
Νόμου».

3. Το άρθρο 87 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη
της ακόλουθης επιφύλαξης αμέσως μετά το εδάφιο (1):
«Νοείται ότι το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου που μπορεί να
επιστρέφεται κατ’ έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το 25% του ποσού
του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο μέσο μηνιαίο όρο
των ποσοτήτων ανά κατηγορία βιομηχανοποιημένων καπνών που
τίθενται σε ανάλωση κατά περίπτωση .».
Τροποποίηση
του Δεύτερου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

4. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το
ακόλουθο:
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Προϊόντα
1. Αιθυλική αλκοόλη

Συντελεστής Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης
€956,82 τα 100 λίτρα άνυδρης
αιθυλικής αλκοόλης

2. Μπύρα

€6,00 τα 100 λίτρα ανά βαθμό
αλκοόλης τελικού προϊόντος

3. Απλό Κρασί

€0 / 100 λίτρα

4. Αφρώδη κρασιά

€0 / 100 λίτρα

5. Ποτά παρασκευαζόμενα €0 / 100 λίτρα
με ζύμωση εκτός από το
κρασί και την μπύρα
6. Ενδιάμεσα Προϊόντα

€45 / 100 λίτρα

Νοείται ότι ο Υπουργός
Οικονομικών δύναται κατά
την κρίση του να αναθεωρεί
τους πιο πάνω συντελεστές
με βάση τη διαμόρφωση του
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με
Διάταγμα
που
θα
δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Τροποποίηση
του Τρίτου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

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

4

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ.4369, 6.12.2012

169(Ι)/2012

Προϊόντα
1. Τσιγάρα

Συντελεστής Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης
€1,10 τα 20 τσιγάρα και
34% επί της ανώτερης τιμής
λιανικής πώλησης

2. Πούρα ή πουράκια

€90 ανά χιλιόγραμμο

3. Λεπτοκομμένος καπνός

€150 ανά χιλιόγραμμο

που προορίζεται για την
κατασκευή χειροποίητων
(στριφτών) τσιγάρων
4. Άλλα καπνά για

€150 ανά χιλιόγραμμο

κάπνισμα
Νοείται ότι, ανεξάρτητα από την
ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης
των τσιγάρων, θα εισπράττεται
ελάχιστος
ειδικός
φόρος
κατανάλωσης ίσος προς €2,43
τα 20 τσιγάρα:
Νοείται
περαιτέρω
ότι
ο

Υπουργός
Οικονομικών
δύναται κατά την κρίση του
να αναθεωρεί τους πιο πάνω
συντελεστές με βάση τη
διαμόρφωση
του
Δείκτη
Τιμών
Καταναλωτή,
με
Διάταγμα
που
θα
δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας .

Αρ. Φακ.: 23.01.053.248-2012
ΑΚ/ΦΜ
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