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: Ο περί Επιβολής Προσθέτου Φόρου επί των Πετρελαιοειδών Νόμος του 1986 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 24 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα ανάφέρηται ως ο περί Επιβολής Προσθέ

του Φόρου επί των Πετρελαιοειδών Νόμος του 1986. 
2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη 

διάφορος ένοια, «τελωνειακή νομοθεσία» σημαίνει τους περί 
Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους του 1967 έως 1977. και 
τους περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 
του 1978 έως 1985 ως και απαντάς τους.εκάστοτε εν ισχύι εν τη 
Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς τους αφορώντας εις τα 
τελωνεία και τους φόρους καταναλώσεως. 

(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι όροι οι μη άλλως 
οριζόμενοι κέκτηνται την εις τους όρους τούτους αποδιδομένην 
έννοιαν υπό της τελωνειακής νομοθεσίας. 

3. Την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου έχει ο Διευθυντής του 
Τμήματος Τελωνείων. 

4.—(1) Από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου 
εν τη επισήμω εφημερίδι τη<£ Δημοκρατίας επιβάλλεται και εισπράτ

τεται, συμφώνως προς την τελωνειακή ν νομόθεσίαν, πρόσθετος 
φόρος κατά συντελεστήν £16.— ανά 100 γαλόνια επί παντός 
εμπορεύματος αναφερομένου εν τω Πίνακι του παρόντος Νόμου. 

(2) Το εισπραττόμενον ποσόν εκ του προσθέτου φόρου καταβάλ

λεται άμα τη εισπράξει του εις το Ειδικόν Ταμείον το εγκαθι

δρυόμενον υπό του άρθρου 5 του παρόντος. 
5. Εγκαθιδρύεται Ειδικόν Ταμείον το οποίον θα τελή υπό την 

φύλαξιν και διαχείρισιν του Γενικού Λογιστού της Δημοκρατίας και 
υπό τον έλεγχο ν του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
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του παρόντος 
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Πίναξ. 

Καθίδρυσις 
Ειδικού 
Ταμείου. 
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Καταβολή 
προσθέτου 
φόρου εις 
την Αρχήν 
Ηλεκτρισμού 
Κύπρου. 
Διάθεσις 
προσθέτου;. 
φόρου δι' 
επιδότησιν 
ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

Εφαρμογή 
τελωνειακής 
νομοθεσίας. 

Εξουσία 
εκδόσεως 
Κανονισμών. -

6. Παν ποσόν ευρισκόμενον εις πίστιν του εν λόγω Ειδικού 
Ταμείου κατά την τελευταίαν ημέραν εκάστου μηνός καταβάλλεται 
εντός της πρώτης εβδομάδος του επομένου μηνός εις την Αρχήν 
Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

7. Ή Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου υποχρεούται να διαθέτη τα 
εκάστοτε υπ? αυτής εισπραττόμενα ποσά εκ του εν λόγω Ειδικού 
Ταμείου διά την ισομερή επιδότησιν όλων των διατιμήσεων κατα

ναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος, αποκλεισμένης της χρησιμοποιή

σεως αυτών δι'οιονδήποτε έτερον σκοπόν. 
8. Ο πρόσθετος φόρος καταβάλλεται συμφώνως προς τας: δια

τάξεις της τελωνειακήςνομοθεσίας και άπασαι αι διατάξεις ταύτης 
συμπεριλαμβανομένων των αφορωσών εις γενικά αδικήματα εφαρμό

ζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αλλά αι διατάξεις της τελω

νειακής νομοθεσίας αι αφορώσαι εις απαλλαγήν. εκ δασμών και 
φόρων ή εις επιστροφήν καταβληθέντος δασμού δεν εφαρμόζονται. 

9.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανο

νισμούς διά την καλυτέραν εν γένει εφάρμογήν των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου και να προβή διά τοιούτων Κανονισμών εις τον 
καθορισμόν ή ρύθμισιν παντός θέματος χρήζοντος ή δεκτικού 
καθορισμού ή ρυθμίσεως. 

(2) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει. του παρόντος άρθρου κατα

τίθενται εις την Βουλή ν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα 
ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων 
δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω 
κατατεθέντος Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, ούτοι δημοσιεύονται 
αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας εν τη επισήμω 
εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν 
μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν 
τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροπο

ποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημο

σιεύσεως. . 

Β. 

ΠΙΝΑΞ 
.('Αρθρον 4) 

Εμπορεύματα Κατασκευαζόμενα ή Παραγόμενα εν τη Δημο

κρατία, 
Ορυκτέλαια και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών κλάσεων 
27.07.10, 27.10.10, 27,10.21, 27.10.29 και 29.01.10 του Δευτέρου 
Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανα

λώσεως Νόμου. · 
Εισαγόμενα Εμπορεύματα 
Ορυκτέλαια και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών κλάσεων 
27.07.10, 27.10.10, 27.10.21, 27.10.29 και 29.01.10 του Δευτέρου 
Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανα

λώσεως Νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


