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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' Άρ. 1593 της 28ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1980 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό ιπερί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποι
ητικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

Ά ρυθμός 13 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Δ Α Σ Μ Ω Ν 
ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΥΣ 

(ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ 1978, 33 ΤΟΥ 1978, 45 ΤΟΥ 1978, 63 ΤΟΥ 1978, 
1 ΤΟΥ 1979 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ 1979) 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηααι ώς ό περί Τελωνειακών Συνοπτικός 
Δαισιμών και Φόρων Καταναλώΐσεως (Τροποποιητικός) Νόιμος τίτλος, 
του 1980 και θα άναγιγνώσκηται όμοΰ μετά των πε,ρί Τελωνειακών 
Δασμών και Φόρων Καταναλώ,σεως Νόμων του 1978 'έως 1979 (έν 18 τοϋ 1978 
τοις έφεξης αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος»). 33τοϋ 1978 

45τοϋ1978 
63τοϋ1978 

1 τοϋ 1979 
Π τοϋ 1979. 

2. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχυϊ τη 27η Μαρτίου, 1980. "Εναρξις 
Ισχύος. 

3. Ό Τρίτος Πίναξ τοϋ βασικού νόμου δια τοΰ παρόντος άπαλεί- Τροποποί-
φεται και αντικαθίσταται δια του· Πίνακος του παρόντος Νόμου : ησιςτοΟ 

Τρίτου 
Πίνακος 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 
Πίναξ. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 

Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ "Η ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 
ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κλάσις ή Είδος 'Εμπορεύματος 

Ι. Ζύθος ψ ι 
• · 

■ · ■ * * » 

Συντελεστής Φόρου 

£0.600 μίλς κατά γαλόνιον. 

2. Οινοπνευματώδη . . .[£2.500 μιλς κατά γαλόνιον «προύφ». 

Παρατήρησις : 
Έν περιπτώσει παραλαβής ζιβανίας έκ των 

αποθηκών τοΰ Διευθυντού τής Επιτροπής 
'Αμπελουργικών Προϊόντων διά σκοπούς ανα
καθορισμού ύπό αδειούχου ή εξουσιοδοτημένου 
οίνοπνευματοποιοϋ Β' κατηγορίας ό Υπουργός 
Οικονομικών θά έπιτρέπη τήν παραλαβήν, άνευ 
πληρωμής φόρου τοσαύτης ποσότητος, έπι 
πλέον εκείνης δι' ην ό πληρωτέος φόρος κατε
βλήθη, ήτις κατά τήν γνώμην του αντιπροσω
πεύει τον μέσον δρον τών απωλειών αϊτινες 
δυνατόν να επέλθουν κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
συνήθους άνακαθαρισμοΰ ταύτης. 

3. Καπνός, μή βιομηχανοποιημένος, περιλαμβα
νομένων τών απορριμμάτων και μίσχων 
καπνοϋ. 

£4.445 μίλς κατ' όκάν. 

4. Καπνός, βιομηχανοποιημένος (ύπό μορφήν[ 
σιγαρέττων ή άλλως πως) : 

(i) κατεσκευασμένος έκ μή βιομηχανοποι
ημένου καπνοϋ παραχθέντος έν τή 
Δημοκρατία. 

(ϋ) κατεσκευασμένος έκ μή βιομηχανοποιη
μένου καπνού τύπου 'Ανατολής (π.χ. 
Τουρκικός, Ελληνικός και παρόμοιοι 
τύποι) όστις έπι τή εισαγωγή του υπό
κειται εις δασμολόγησιν κατά : 

(α) τον συντελεστήν γενικού δασμού 
ώς ούτος δείκνυται έν τώ Δευ
τέρω Πίνακί' 

(β) τον συντελεστήν τοΰ δασμού προ
τιμήσεως, ώς ούτος δείκνυται έν 
τω Δευτέρω Πινάκι. 

(iii) κατεσκευασμένος έκ μή βιομηχανοποιη
μένου καπνοϋ, πλην τοΰ έν (i) ή (ϋ) ανω
τέρω περιλαμβανομένου, δστις έπι τή 
εισαγωγή του υπόκειται εις δασμολόγη
σιν κατά : 
(α) τον συντελεστήν τοΰ γενικοΰ δασ

μού, ώς ούτος δείκνυται έν τω 
Δευτέρω Πινάκι* 

(β) τον συντελεστήν τοΰ δασμοΰ προ
τιμήσεως, ώς ούτος δείκνυται έν 
τώ Δευτέρω Πίνακι. 

£3.730 μιλς κατ' όκάν τελειωμένου προϊόντος 
ή κατά 1170 σιγαρέττα. 

£5.865 μίλς κατ' όκάν τελειωμένου προϊόντος 
ή κατά 1170 σιγαρέττα. 

£5.800 μίλς κατ* όκάν τελειωμένου προϊόντος 
ή κατά 1170 σιγαρέττα. 

£7.465 μίλς κατ3 όκάν τελειωμένου προϊόντος 
ή κατά 1170 σιγαρέττα. 

£7.400 μίλς κατ' όκάν τελειωμένου προϊόντος 
ή κατά 1170 σιγαρέττα. 

'Επί πλέον τών ανωτέρω συντελεστών επι
βάλλεται φόρος κατά τους κάτωθι συντελεστάς : 

75 μίλς κατά 20 σιγαρέττα οσάκις ή λιανική 
τιμή πωλήσεως δέν υπερβαίνει τά 275 μίλς 
κατά κυτίον τών 20 σιγαρέττων ή 195 μίλς 
κατά κυτίον τών 14 σιγαρέττων. 
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140 μΐλς κατά 20 σιγαρέττα οσάκις ή λιανική 
τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τα 275 μίλς 
κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 170 μΐλς 
κατά κυτίον των 12 σιγαρέττων άλλα δέν 
υπερβαίνει τά 360 μΐλς κατά κυτίον των 
20 σιγαρέττων ή 220 μίλς κατά κυτίον των 
12 σιγαρέττων. 

165 μΐλς κατά 20 σιγαρέττα οσάκις ή λιανική 
τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τά 360 μίλς 
κατά 20 σιγαρέττα: 

Νοείται δτι οί ώς ανω φορολογικοί συντε
λεσταΐ δέν επηρεάζονται έκ της αναπροσαρμογής 
τής λιανικής τιμής πωλήσεως μετά τήν εναρξιν 
ισχύος τοϋ παρόντος νόμου. 

'Ορυκτέλαια καΐ υδρογονάνθρακες των £39.000 μΐλς κατά 100 γαλόνια, 
δασμολογικών κλάσεων 27.07.10, 27.10.10, 
27.10.21, 27.10.29 και 29.01.10 τοϋ Δευτέρου 
Πίνακος τοϋ περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμου. 

6. Πυρεϊα : 
(α) Εις κυτία περιέχοντα πέραν τών 50 αλλ* | £0.385 μΐλς καθ' έκάστην γρόσαν κυτίων. 

οΰχΐ πέραν τών 65 πυρείων έν έκάστωΙ 
κυτίω· Ι 

(β) είς κυτία περιέχοντα 50 ή όλιγώτερα|£0.320 μΐλς καθ' έκάστην γρόσαν κυτίων. 
πυρεϊα έν έκάστω κυτίω· Ι 

(γ) λοιπά . . . . . . . . . . Ι £0.045 μΐλς κατά χιλιάδα πυρείων. 

Συντελεστής Φόρου 

7. Άεριοϋχα αναψυκτικά ποτά 

8. Μηχανοκίνητα οχήματα τής δασμολογικής 
κλάσεως 87.02.19 τοϋ Δευτέρου Πίνακος τοϋ 
περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόμου. 

75 μΐλς κατά λίτρον. 

Ι 10% κατ' άξίαν και έπΐ πλέον ειδικός φόρος 
ώς κάτωθι: 

(α) Έπΐ οχημάτων μή υπερβαινόντων τά 
1500 κυβ. εκατοστά: 

£25 άνά 500 κ. έκ. ή μέρος αυτών. 
(β) Έπΐ οχημάτων υπερβαινόντων τά 

1500 κιβ. εκατοστά άλλα μή υπερ
βαινόντων τά 2000 κυβ. εκατοστά: 
(ί) ποσόν £75 και 

(ϋ) £200 άνά 100 κυβ. εκατοστά ή 
μέρος αυτών πέραν τών 1500 
κυβ. εκατοστών. 

(γ) Έπΐ οχημάτων υπερβαινόντων τά 
.2000 κυβ. εκατοστά άλλα μή υπερ

βαινόντων τά 2500 κυβ. εκατοστά: 
(ΐ) ποσόν £1075· και 

(ϋ) £300 άνά 100 κυβ. εκατοστά ή 
μέρος αυτών πέραν τών 2000 
κυβ. εκατοστών. 

(δ) Έπΐ οχημάτων υπερβαινόντων τά 
2500 κυβ. εκατοστά: 
(i) ποσόν £2575· και 

(ϋ) £400 άνά 100 κυβ. εκατοστά ή 
μέρος αυτών πέραν τών 2500 
κυβ. εκατοστών 

Νοείται δτι ό ειδικός φόρος έπΐ μεταχειρι
σμένου οχήματος μειοϋται καθ' ην εκτασιν ή 
δασμολογητέα αξία τοιούτου οχήματος τυγχάνει 
χαμηλότερα τής αρχικής αύτοϋ δασμολογητέας 
άξιας. 

ΣΗΜ.—Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Πίνακος :— 
Ό Ορος «τελειωμένον προϊόν» σημαίνει, επιπροσθέτως τοΰ έν αύτώ περιεχομένου 

καπνοϋ και υγρασίας, τό σιγαρόχαρτον, έπιστόμιον, φίλτρον ώς και πάν δ,τι συνιστά άνα
πόσπαστον μέρος οιουδήποτε καπνικοϋ προϊόντος κατά τόν χρόνον τής παραδόσεως 
αύτοϋ έκ τοϋ οικήματος αδειούχου καπνοβιομηχάνου. 
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Ι. "Ορυκτέλαια και υδρογονάνθρακες τών 
δασμολογικών κλάσεων 27.07.10, 27.10.10, 
27.10.21, 27.10.29 και 29.01.10 τοϋ Δευτέρου 
Πίνακος τοϋ περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμου. 

2. Μηχανοκίνητα οχήματα της δασμολογικής 
κλάσεως 87.02.19 τοϋ Δευτέρου Πίνακος τοϋ 
περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμου. 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

Συντελεστής Φόρου 

£39.000 μΐλς κατά 100 γαλόνια. 

110% κατ' άξίαν και έπΐ πλέον ειδικός φόρος 
ώς κάτωθι: 

(α) έπΐ οχημάτων μή υπερβαινόντων τά 
1500 κυβ. εκατοστά: 

£25 άνά 500 κ. εκ. ή μέρος αυτών. 

(β) Έπι οχημάτων υπερβαινόντων τά 
1500 κυβ. εκατοστά άλλα μή υπερ
βαινόντων τά 2000 κυβ. εκατοστά : 
(i) ποσόν £75· και 

(ϋ) £200 άνά 100 κυβ. εκατοστά ή 
μέρος αυτών πέραν τών 1500 
κυβ. εκατοστών. 

(γ) Έπΐ οχημάτων υπερβαινόντων τά 
2000 κυβ. εκατοστά άλλα μή ύπερ

. βαινόντων τά 2500 κυβ. εκατοστά : 
(i) ποσόν £1075· και 

(ϋ) £300 άνά 100 κυβ. εκατοστά ή 
μέρος αυτών πέραν τών 2000 
κυβ. εκατοστών. 

(δ) Έπΐ οχημάτων υπερβαινόντων τά 
2500 κυβ. εκατοστά: 
(i) ποσόν £2575· καΐ 

(ϋ) £400 άνά 100 κυβ. εκατοστά ή 
μέρος αυτών πέραν τών .2500 
κυβ. εκατοστών : 

Νοείται δτι ό ειδικός φόρος έπι μεταχειρι
σμένου οχήματος μειοϋται καθ' ην εκτασιν ή 
δασμολογητέα αξία τοιούτου οχήματος τυγχάνει 
χαμηλότερα της αρχικής αύτοϋ δασμολογητέας 
αξίας. 


