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Ο π
ε ρί Τε λωνε ίων και Φόρων Καταναλώσε ως
(Τροποποιητικός)
Νόμος τοϋ 1977, ε κδίδε ται διό δημοσιε ύσε ως ε ις την έπίσημον ε φημε ρίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.

'Αριθμός 12 τοΰ 1977
ΝΟΜΟΣ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι Τ Ε Λ Ω Ν Ε Ι Ω Ν
Κ Α Ι ΦΟΡΩΝ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΝ
Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζε ι ώς ακολούθως:

1. Ό παρών Νόμος θ α άναφέρηται ώς ό περί Τελωνείων καΐ Φό
ρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1977, θα άναγινώ
σκηται δέ όμοΰ μετά των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως
Νόμων του 1967 εως 1973 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «δ βασι
κός νόμος»), ό δέ βασικός νόμος μετά του παρόντος Νόμου θοί άνα
φέρωνται όμου ώς οί περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως
Νόμοι του 1967 εως 1977.

Συνοπτικός
°ζ

τίτλ

82 τοΰ 1967
Ι το^|?^
45τοϋ1973
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2. Τά άρθρα 108, 109 και 110 του βασικού νόμου διά τοΰ παρόντος Κοπάργηοις
καταργούνται
και αντικαθίστανται διά των ακολούθων νέων άρβρων:
των άρθρων
r
r
r
'

Αδεια και
τίλη.

108, 109 και
Π 0 τοϋ βα
σικού νόμου
και άντικα
ιάστασις
αυτών διά
νέον άρθρων.

«Παρασκευή ζύθου και αεριούχων αναψυκτικών ποτών
108.—(1) Ουδείς δύναται νά παρασκευάζη ζΰθον ή άερι
οΰχα αναψυκτικά ποτά έκτος έάν κατέχη άδειαν έπί τούτω
παρασχεθεΐσαν δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, τη κατα
βολή τέλους εκατόν λιρών" ή Ισχύς της τοιαύτης άδειας
εκπνέει ιτή τριακοστή πρώτη ήμερα τοΰ αμέσως έττσμένου
τής εκδόσεως αυτής μηνός Δεκεμβρίου.
(2) Ό Διευθυντής δύναται νά άρνηθή την παροχήν
αδείας δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου άναφορικώς προς
οιονδήποτε οίκημα, έφ" όσον λόγω τής θέσεως του ειναι
ασύμφορος ή έν αύτω παρασκευή ζύθου ή αεριούχων ανα
ψυκτικών ποτών ή έφ* δσον δεν επιτρέπει ίκανοττοιητικήν
άσκησιν έφορειακής εποπτείας έπ' αύτοΰ.
(3) Πάς όστις παρασκευάζει ζΰθον ή άεριοΰχα αναψυ
κτικά ποτά άλλως ή δυνάμει άδειας δυνάμει τοΰ παρόντος
άρθρου παρασχεθείσης ή κατά παρέκκλισιν των όρων τοι
αύτης αδείας, είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται εις
χρηιματικήν ποινήν >μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας,
ό δέ ζΰθος ή τά άεριοΰχα αναψυκτικά ποτά, αγγεία, σκεύη
και υλικά παρασκευής ζύθου ή αεριούχων αναψυκτικών
ποτών άτινα ήθελον έξευρεθή έν τή κατοχή του υπόκεινται
εϊς δήμευσιν.
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'Εξουσία
εκδόσεως
Κανονισμών
άφορώντων
είςτήν
κατοϊσκευήν
ζύθου ή
Αεριούχων
αναψυκτικών
ιτοτών.

Πρυοαγωγή
βιβλίων
.ζυθοποιών
ή κατα
σκει:Γ.<ηών
αεριούχων
άνο ψυκτικών
it ο ί ο ν.

Εναρζις
Ισχύος.

(4) "Αδεια παρασκευής ζύθου η αεριούχων αναψυκτι
κών ποτών εξουσιοδοτεί ωσαύτως τον ζυθοποιόν ή κατα
ακευαστήν αεριούχων αναψυκτικών ποτών δπως έμπορεύ
ηιται χονδρικώς ζυθον ή αεριούχα αναψυκτικά ποτά της
ιδίας αύτοΰ κατασκευής καΐ έν τω άδειούχω αύτοΰ οίκή
ματι.
109 —(1) ΈπΙ τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προ
σόδων το Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται να έκδώση
Κανονισμούς —
(α) διέποντας την κατασκευήν ζύθου ή αεριούχων ανα
ψυκτικών ποτών
(β) προς έξασφάλισιν τών έπί ζύθου ή αεριούχων ανα
ψυκτικών ποτών καταβλητέων φάρων.
(2) Πας όστις δια πράξεως ή παραλείψεως αύτοϋ παρα
βαίνει ΚοΛ/ονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γ&νόμε
νον, εΐναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρηματι
ικήν ποινην μη όπερδαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, πάν δε
είδος, άναφορικώς προς δ διαπράττεται τό αδίκημα, υπό
κειται εις δήμευσυν.
110. 'Οσάκις ό Διευθυντής ήθελε κρίνει τούτο άναγκαΐον
προς είσπραξιν του έπί του ζύθου ή αεριούχων αναψυκτι
κών ποτών πληρωτέου φόρου, παν πρόσωπον ιέπι τούτω
ειδικώς και εγγράφως έξουσιοοοτηθέν όπό του Δΐ'ευθυντοΟ
δύναται νά απαίτηση παρά παντός ζυθοποιού ή κατα
σχευαστού αεριούχων αναψυκτικών ποτών δπως προσα
γ ά γ η αύτώ οίονδήποτιε 6ι6λίον ή εγγραφσν, άφορων είς
την έπιχείρησιν αύτοΰ ώς ζυθοποιού ή κατασκευαστοΰ
αεριούχων αναψυκτικών ποτών, έάν δέ ό ζυθοποιός ή ό
καταοΐκευαστής ά&ριούχων αναψυκτικών ποτών παράλειψη
νά πράξη ούτως εντός μιας ώρας, είναι ένοχος αδικήμα
τος κάΙ υπόκειται είς χρηματτικήν ποινην μή ύπερδαίνου
σαν τάς εκατόν λίρας και είς πρόσθετον χρηματικήν ποινην
μή ύπερδαίνουσαν τάς δέκα λίρας δι' έκαστη ν ήμέραν ή
μέρος της ημέρας καθ' ην μ:ετά ταύτα ήθελεν εξακολου
θήσει ή παράλειψις.».

3. Ό παρών Νόμος τίθεται
1977.

ίσχύϊ άπό της 24ης Φεβρουαρίου,

Έτυπώθη έν τφ Τυπογράφείψ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

