
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ'Άρ. 79 της 7ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος δ Οπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Φορολογικών Νόμων (Έπαναψήφισις ύπ' άρ. 1) 
Νόμος του* 1961, τό κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται υπό του Προέδρου 
και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς την 'Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αριθμός 33 του 1961. 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΨΗΦΙΣ ΙΝ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:— 

1 . Ό παρών νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Φορολογικών Συνοπτικής 
Νόμων (Έπαναψηψισις ύπ' *Αρ. 1) Νόμος του 1961. τίτλος. 

2. ΟΙ έν τη πρώτη στήλη του Παραρτήματος αναγραφόμενοι νόμοι ψήφισις 
διά τοΟ παρόντος ψηφίζονται νόμοι της Δημοκρατίας καΐ θά έφαρ- ορισμένων 
μόζωνται υποκείμενοι είς τάς έ'ναντι έκαστου νόμου αντιστοίχως έν *°^°

Ύ
·
ικ&ν 

τη δευτέρα στήλη τοΟ Παραρτήματος έκτεθειμένας τροποποιήσεις. 

(359) 

νόμων. 



360 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

("Αρθρον 2) 

Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη 

ΝΟΜΟΙ 
1. Ζυθοποιεία (Κεφ. 129). 

2. Ό περί της Βιομηχανίας 
Μεθυστικών Ποτών Νό
μος (Κεφ. 140), 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
(αϊ ΑΙ λέξεις «Κυβερνήτης» καΐ «Κυβερνή

της εν Συμβουλίφ» αντικαθίστανται δια των 
λέξεων «Ύπουργικόν Συμβούλων», ή λέξις 
«Αποικία» δια της λέξεως «Δημοκρατία» καί 
αϊ λέξεις «Ελεγκτής» καί «Ελεγκτής Τελω
νείων καί Καταναλωτικών Δασμών» δια τών 
λέξεων «Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός?·. 

(6) Τό άρθρον 13 αντικαθίσταται δια τών 
ακολούθων : — 

«Καταναλω 13.—(1) Τηρουμένων τών έν τη 
ηκοί Δασμοί. παραγράφω (2) διατάξεων, θα 

έπιβάλληται καί καταβάλληται 
επί ζύθου κατασκευαζόμενου έν 
τη Δημοκρατία καταναλωτικός 
δασμός κατά τόν συντελεστήν τών 
εκατόν πεντήκοντα μίλς έφ* έκα
στου γαλονίου. 

(2) "Αναφορικώς προς ζΰθον 
δστις κατασκευάζεται έν τη Δη
μοκρατία και παραδίδεται είς/ 
ή διά τά Ναυτικά. Στρατιω
τικά καί 'Αεροπορικά 'Ιδρύματα 
(Ν.Α.Α.Φ.Ι.) έν τη Δημοκρατία ή 
έν ταΐς Κυριάρχοις Περιοχαϊς τών 
Βάσεων θά έπιβάλληται ό κατα
ναλωτικός δασμός ό προβλεπόμε
νος έν τη 'Ανταλλαγή Διακοινώ
σεων άφορωσών είς τους εισαγω
γικούς δασμούς καί ύπογραφει
σών έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγού
στου, 1960». 

(α) "Η λέξις «Αποικία» αντικαθίσταται διά 
της λέξεως «Δημοκρατία», at λέξεις «Κυβερ
νήτης» καί «Κυβερνήτης έν Συμβουλίω» διά 
τών λέξεων «Ύπουργικόν Συμβούλιον», αί λέ
ξεις «Ελεγκτής» καί «'Ελεγκτής Τελωνείων 
καί Καταναλωτικών Δασμών» δια τών λέξεων 
«Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός» καί αϊ λέ
ξεις «Διευθυντής 'Ιατρικών Υπηρεσιών» διά 
τών λέξεων «Πρώτος 'Ιατρικός Λειτουργός». 

(β) Τό άρθρον 13 ώς έτροποποιήθη διά του 
Νόμου 1 του 1961 αντικαθίσταται διά τοΟ ακο
λούθου ό:ρθρου :— 

«Καταναλω 13.—(1) Τηρούμενης της παρα
ηκοί Δασμοί. γ ρ < 5 ( φ ο υ ( 2 ) θά έπιβάλληται καί 

καταβάλληται επί μεθυστικών πο
τών κατασκευαζόμενων διά κατα
νάλωσα/ έν τη Δημοκρατία κατα
ναλωτικός δασμός κατά τόν συντε
λεστήν τών επτακοσίων μίλς έφ* 



Ui 

Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη 

ΝΟΜΟΙ 

3. Ό περί Πωλήσεως Μεθυ
στικών Ποτών Νόμος 
(Κεφ. 144). 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
έκαστου γαλονίου καθαρού οινο
πνεύματος εμπεριεχομένου έν αύ
τοϊς. 

(2) Δέν θα καταβάλληται κα
ταναλωτικός δασμός— 

(α) έπι οίνοπνεύματος εξαγομέ
νου τη εγγράφω αδεία του 
Πρώτου Τελωνειακού Λειτουρ
γού, έκ του εργοστασίου δια 
να παραδοθη εϊς τόν Πρώτον 
Λειτουργόν 'Ιατρικών Υπηρε
σιών δια τήν αποκλειστική ν 
χρήσιν τών Ιατρικών Υπηρε
σιών της Δημοκρατίας' 

(β) έπί οίνοπνεύματος χρησιμο
ποιουμένου αποκλειστικώς 
προς τον σκοπόν ένδυναμώ
σεως οίνου έν τώ έργοστα
σίω υπό τήν έπίβλεψιν υπαλ
λήλου τινός* 

(γ) έπι οίνοπνεύματος εξαγο
μένου έκ τοΟ εργοστασίου 
τη εγγράφω άδεια του Πρώ
του Τελωνειακού Λειτουργού 
ύπό τοιούτους δρους ώς ήθε
λεν ό Πρώτος Τελωνειακός 
Λειτουργός επιβάλει, χρησι
μοποιουμένου αποκλειστικώς 
προς τόν σκοπόν ένδυναμώ
σεως οίνου έν οίωδήποτε 
τόπω παρασκευής οίνου έκτος 
του εργοστασίου». 

(α) Αϊ λέξεις «Κυβερνήτης» και «Κυβερνή
της έν Συμβουλίω» αντικαθίστανται δια τών 
λέξεων «Ύπουργικόν Συμβούλιον», ή λέξις 
«"Εφορος» διά της λέξεως «"Επαρχος», ή 
λέξις «Έλεγκιτής» δια τών λέξεων «Πρώτος 
Τελωνειακός Λειτουργός» και αϊ λέξεις ..Κυ
πριακή Αστυνομία» διά τών λέξεων «'Αστυ
νομία και Χωροφυλακή». 

(β) Τό άρθρον 3 τροποποιείται ώς ακολού
θως : — 

(i) Έν τη παραγράφω 1 αϊ λέξεις «παρά
γραφος (2)» αντικαθίστανται διά τών 
λέξεων «παράγραφοι (2) και (3)». 

(ii) Έ ν τη παραγράφω 2 (α) διαγράφεται 
τό εδάφιον (ii) και τά επόμενα εδά
φια (ϋΐ)καΐ (ίν) αριθμούνται ώς έδά 
φια (ii) και (iii) αντιστοίχως. 
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Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη 

ΝΟΜΟΙ 

4. Ό περί ' Καπνού 
(Κεφ. 147). 

Νόμος 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ 
(i i i) 'Αμέσως μετά την παράγραφον (2) έμ 

βάλλεται ή ακόλουθος παράγρα
φος (3) :  ' 

«(3) Ή πώλησις μεθυστικών ποτών 
έν οιαδήποτε καντίνα, συσσιτίω ή ίδρύ
ματι λειτουργουντι, διατηρουμένω ή' 
διεξάγοντι έργασίαν συμφώνως ταϊς 
διατάξεσι της Συνθήκης της άφορώ
σης είς τήν Έγκαθίδρυσιν της Δημο
κρατίας της Κύπρου, της υπογραφεί
σης έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου, 
1960, καΐ της 'Ανταλλαγής Διακοινώ
σεων της αυτής ημερομηνίας, θά διέ
πηται ύπό τών διατάξεων τής τοιαύτης 
Συνθήκης και Διακοινώσεων». 

(γ) Τό Μέρος 11 Ι τοΰ Νόμου διαγράφεται 
και τό ακολουθούν μέρος IV αριθμείται ώς 
Μέρος I I I . 

(δ) Τα άρθρα 14 εως 24 αριθμούνται ώς 
άρθρα 11 £ως 21 αντιστοίχως και τό ακολου
θούν άρθρον 22 έμβάλλεται αμέσως μετά τό 
νεωστί άριθμηθέν άρθρον 21, τών άρθρων 25 
έως 27 άριθμουμένων ώς άρθρα 23 £ως 25 
αντιστοίχως : — 

22.—(1) Απαγορεύεται ή προ
μήθεια μεθυστικών ποτών (πλην 
του οίνου, ελαφρού ξανθού ζύθου, 
ζύθου, ισχυρού μαύρου ζύθου, με
λαψού ζύθου και μηλίτου οίνου), 
είς στρατιώτας, ναύτας ή αεροπό
ρους έν στολή άνευ τής εγγράφου 
αδείας του υπευθύνου άξιωμα
τικοΟ. 

(2) Ό παραβαίνων τήν παρά
γραφον (1) θά είναι ένοχος αδι
κήματος και θά υπόκειται έπί κα
ταδίκης είς φυλάκισιν διά διάστη
μα μή υπερβαίνον τους τρεις μή
νας ή είς πρόστιμο ν μή υπερβαί
νον τάς εικοσιπέντε λίρας ή είς 
άμφοτέρας τάς ποινάς και έάν ό 
καταδικασθείς είναι κάτοχος αδεί
ας εκδοθείσης δυνάμει του παρόν
τος νόμου, τό Δικαστήριον δύνα
τα ι νά διάταξη τήν κατάσχεσιν 
και άκύρωσιν τής αδείας αύτου 
επιπροσθέτως τής επιβολής οιασ
δήποτε ετέρας ποινής». 

(α) ΑΙ λέξεις «Κυβερνήτης» καΐ «Κυβερνή
της έν Συαβουλίω» αντικαθίστανται διά τών 
λέξεων «Ύπουργικόν Συμβούλιον», ή λέξις 

«Πώλησις 
ποτών είς 
στρατιώτας 
έν στολή-
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Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη 

ΝΟΜΟΙ 

«Καταναλω

τικός Δασμός. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
«Αποικία» δια της λέξεως «Δημοκρατία», ή 
λέξις «Ελεγκτής» δια των λέξεων «Πρώτος 
Τελωνειακός Λειτουργός». 

(δ) Τα άρθρα 42 καΤ ;f4;2^; f ώς εκτίθενται 
έν τω άρθρω 2 του Νόμου 2 του 1961) αντικα
θίστανται δια τών ακολούθων : — 

42. (1) Τηρούμενης της παρα
γράφου 2 θα έπιβάλληται και κα
ταβάλληται έπί πάσης οκάς βιο
μηχανοποιημένου καπνού, κατα
σκευασθέντος δια κατανάλωσα· έν 
τή Δημοκρατία, καταναλωτικός 
δασμός κατά τόν συντελεστή ν τών 
τεσσάρων λιρών, τετρακοσίων και 
τεσσαράκοντα πέντε μίλς. 

(2) Ευθύς ώς άποδειχθή ικανο
ποιητικώς κατά τόν Πρώτον Τελω
νειακόν Λειτουργόν Οτι ό καπνο
βιομήχανος έχρησιμοποίησεν διά 
τήν κατασκευήν τών σιγαρέττων 
έν τή Δημοκρατία έπιτοπίως 
παραχθέντα φύλλα καπνού, και 
ύποβληθή ύπό του Πρώτου Τίλω. 
νειακοΰ Λειτουργού τό έπί τούτω 
πιστοποιητικόν εις τό Ύπουργεΐον 
τών Οικονομικών, ό 'Υπουργός 
τών Οικονομικών δύναται νά έπι
τρέψη τήν έπιστροφήν του κατα
ναλωτικού δασμού εις τόν τοιού
τον βιομήχανον κατά τόν συντελε
στήν της μιας λίρας πεντακοσίων 
μίλς δι* έκάστην όκάν φύλλου 
καπνού ούτω χρησιμοποιηθέντος». 

( γ ) Τό άρθρον 47 (ώς έτροποποιήθη διά 
του νόμου 2 του 1961) αντικαθίσταται διά του 
ακολούθου :— 

«•Επιστροφή 47. Είς περίπτωσιν καθ ' ή ν βιο

λΓτΓκΤο0™ μηχανοποιημένος καπνός άναφορι
δασμοΟείς κ " ς ττρός τόν όποιον κατεβλήθη 
ώρισμένας καταναλωτικός δασμός έπιστρέφε
περιπτώσεις. τ ο α ε[ς τ^ έργοστάσιον μέ τάς ται

νίας άθικτους μετά τήν έκ τούτου 
έ ξ α γ ω γ ή ν αυτού, δι* οιονδήποτε 
έτερον λόγον πλην τών έν τω άρ
θρω 45 αναγραφομένων, δύναται 
νά έπιστραφή, τή αδεία τοΰ Πρώ
του Τελωνειακού Λειτουργού, τό 
πλήρες ποσόν τοΰ καταναλωτικού 
δασμού ούτινος ή πληρωμή εμφαί
νεται έκ τών τοιούτων ταινιών : 
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Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη 

ΝΟΜΟΙ 

5. Ό περί Τελωνείων (Τέλη 
Α π ο β ά θ ρ α ς ) Νόμος (Κεφ. 

317). 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Νοείται δτι δέν επιστρέφεται ό 

δασμός οσάκις το ποσόν τοΰ κατα
ναλωτικού δασμού του έμφαινομέ
νου έκ των ταινιών έκαστης απο
στολής επιστρεφόμενης είς τό έρ
γοσαάσιον ώς προβλέπεται έν τω 
παρόντι αρθρω εΐναι έν έκαστη 
περιπτώσει έλασσον τών δύο 
λιρών». 

(α) Αϊ λέξεις «Κυβερνήτης» καΐ «Κυβερνή
της έν Συμβουλίω» αντικαθίστανται δια τών 
λέξεων «Ύπουργικόν Συμβούλιον», ή λέξις 
«Αποικία» δια της λέξεως «Δημοκρατία» και 
ή λέξις «Ελεγκτής» δια τών λέξεων «Πρώτος 
Τελωνειακός Λειτουργός». 

(β) Τό κεφάλαιον 1 τών έν τω Παραρτή
ματι εμπεριεχομένων 'Απαλλαγών (Α) άπό 
τών Τελών 'Αποβάθρας δι' Είσαγωγάς , αντι
καθίσταται δια τών ακολούθων : — 

«1.—(α) 'Εμπορεύματα εισαγόμενα ύπό ή 
δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή της 
Κυβερνήσεως αυτής, 

(β) Προσωπικά! άποσκευαΐ συνοδευόμενοι 
ύπό του ταξειδιώτου. 

( γ ) Χρησιμοποιούμενοι κενοί σάκκοι, κενά 
£αρέλια καί έξωτερικαι συσκευασίαι 
δεμάτων (εξαιρουμένων τών λαγηνών 
ή δαμιζάνων) . 

(δ) Καυσόξυλα, σανός, άχυρο ν. 
(ε) Μεταλλικόν νόμισμα, 

(στ) Ξύλινα στεφάνια και σανίδες δια τήν 
κατασκευήν βαρελιών, 

(ζ) Δ ε ί γ μ α τ α άτινα δέν δύνανται να πω

ληθώσιν ώς εμπορεύματα, 
(η) θεΐον" καί 
(θ) Ε μ π ο ρ ε ύ μ α τ α έξ έτερων λιμένων έν 

τη Δημοκρατία». 
( γ ) Τό κεφάλαιον 1 τών έν τω Παραρτή

ματι εμπεριεχομένων 'Απαλλαγών (Β) άπό 
τών Τελών 'Αποβάθρας δι' Έ ξ α γ ω γ ά ς , αντι
καθίσταται διά τών ακολούθων : — 

«Τ—(α) 'Εμπορεύματα εξαγόμενα ύπό ή 
διά λογαριασμόν της Δημοκρατίας ή 
της Κυβερνήσεως αυτής. 

(β) ΠροσωπικαΙ άποσκευαΐ συνοδευόμεναι 
ύπό του ταξειδιώτου. 

( γ ) Χρησιμοποιούμενοι κενοί σάκκοι, κενά 
βαρέλια, καί εξωτερικοί συσκευασίαι 
δεμάτων (εξαιρουμένων τών λαγηνών 
καί δαμιζάνων). 


