
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013  Ν. 84(Ι)/2013 

84(Ι) του 2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 

 

Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 110, 

24.4.2012, 

σ. 41. 

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 

20ης Απριλίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των 

διατάξεων περί ελέγχου και κυκλοφορίας της Οδηγίας 

2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου σε ορισμένες πρόσθετες ύλες, 

σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας 

2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου», 

  

 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 

169(Ι) του 2012 

186(Ι) του 2012 

25(Ι) του 2013 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων 

Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρων Κατανάλωσης 

Νόμους του 2004 έως (Αρ. 2) του 2013 (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 2013. 
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42(Ι) του 2013. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 

  

  «(4) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού 

κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές πράξεις, αναφορά 

σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

Οδηγία, Κανονισμό ή Απόφαση σημαίνει την εν λόγω 

πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια 

από το κείμενο.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 34 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με 

τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

  

  «Ενεργειακά προϊόντα που υπόκεινται στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ.»·  

  

  (β) με την αντικατάσταση της φράσης «Οδηγίας αριθ. 

92/12 του Συμβουλίου σχετικά με το γενικό 

καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους 

ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε 

ειδικούς φόρους κατανάλωσης» (τέταρτη μέχρι και 

έβδομη γραμμή) με τη φράση και προσθήκη 

πλαγιότιτλου ως ακολούθως: 
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 «Επίσημη 

Εφημερίδα 

της  

Ε.Ε.: L 009, 

14.1.2009, 

σ. 12. 

Οδηγίας αριθ. 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών 

φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της 

Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ»·  

  

  (γ) με την αναρίθμηση του εδαφίου (η) σε εδάφιο (θ)· 

και 

  

  (δ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (η): 

  

  «(η) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 

3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 και 3811 90 

00 της ΣΟ.».  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


