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Ο περί Επιβολής Προσθέτου Φόρου επί των Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο §2 του Συντάγματος. 

Αριθμός 123 του 1986 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 
ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΝ 

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

Προσθέτου Φόρου επί τών Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1986 και θα αναγιγνώσκηται ομού μετά του περί Επιβολής 
Προσθέτου Φόρου επί των Πετρελαιοειδών Νόμου του 1986 (εν τοις 
εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»), ο δε βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Επιβολής 
Προσθέτου Φόρου επί των Πετρελαιοειδών Νόμοι του 1986. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

24 του 1986. 

«Επιβολή 
προσθέτου 
φόρου. 

2. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικα

θίσταται διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
4.—(1) Ανεξαρτήτως παντός εν οιωδήποτε ετέρω Νόμω 

διαλαμβανομένου, ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει, 
άμα τη ενάρξει της ισχύος του περί Επιβολής Προσθέτου 
Φόρου επί των Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικού) Νόμου 
του 1986 εις τον καθορισμόν προσθέτου φόρου επί παντός 
εμπορεύματος, αναφερομένου εν τω Πίνακι του παρόντος 
Νόμου, επί τω τέλει απορροφήσεως παντός υπερβάλλοντος 
κέρδους πέραν των πραγματοποιούμενων υπό των εται

ρειών εμπορίας πετρελαιοειδών κανονικών κερδών συμφώ

νως προς τους εκάστοτε εν ισχύι κανονισμούς. 
(2) Διά τους σκοπούς του ως προείρηται καθορισμού ο 

Υπουργός Οικονομικών βασίζεται επί των ακολούθων 
κριτηρίων:. 

(α) Της μέσης ελευθέρας επί πλοίου (F.O.B.) τιμής 
εισαγωγής αργού πετρελαίου εις λίρας ανά μετρι

κόν τόννον κατά τον αμέσως προηγούμενον μήνα 
, κατά τον οποίον επραγματοποιήθησαν εισαγωγαί 

αργού πετρελαίου, 
(β) Του μέσου αριθμού γαλονιών βενζίνης ο οποίος 

προέκυψεν από την διύλισιν ενός μετρικού τόννου 
αργού πετρελαίου εις τας εγκαταστάσεις της 
εταιρείας 'Κυπριακόν Διυλιστήριον Πετρελαίου 
Λτδ.' κατά το αμέσως προηγούμενον εξάμηνον. 

(γ) Της τυχόν υπερβάσεως ή υστερήσεως των 
πραγματοποιηθέντων κερδών των εταιρειών εμπο

ρίας πετρελαιοειδών εν σχέσει προς τα κανονικά 
κατά την περίοδον ήτις προηγείται του τοιούτου 
καθορισμού. 

Αντικατάστα
σις του 
άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου διά 
νέου άρθρου. 
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(3) Το ύψος του προσθέτου φόρου υπόκειται εις 

αναθεώρησιν υπό του Υπουργού Οικονομικών εις το τέλος 
εκάστου εξαμήνου από του τελευταίου καθορισμού του 
ύψους αυτού. 

(4) Η επιβολή και είσπραξις του προσθέτου φόρου 
γίνεται συμφώνως προς τας διατάξεις της εκάστοτε εν 
ισχύι τελωνειακής νομοθεσίας. 

(5) Ποσόν δεκαέξ λιρών ανά εκατόν γαλόνια του 
εισπραττομένου ποσού εκ του προσθέτου φόρου κατα

βάλλεται άμα τη εισπράξει του εις το Ειδικόν Ταμείον το 
καθιδρυόμενον υπό του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, το 
δε υπόλοιπον εισπραττόμενον ποσόν εκ του προσθέτου 
φόρου άμα τη εισπράξει του καταβάλλεται εις το Ταμείον 
διά την Αμυντικήν Θωράκισιν της Δημοκρατίας το 

5 τςυ 1986 καθιδρυθέν δυνάμει του άρθρου 6 των περί Εκτάκτου 
92 ίου 1986 Εισφοράς διά την Άμυναν της Δημοκρατίας Νόμων του 

123 του 1986. 1985 και 1986.». 

Τροποποίησις 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάστασις 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμουΓ  

' Εναρξις 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

«Εφαρμογή 
τελωνειακής 
νομοθεσίας. 

3. Το άρθρον 6 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 
διαγραφής της λέξεως «πρώτης» (3η γραμμή) και. της αντικατα

στάσεως της διά της λέξεως «δευτέρας». 
4. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικα

θίσταται διά τόυ ακολούθου νέου άρθρου: 
8. Ο πρόσθετος φόρος καταβάλλεται συμφώνως προς 

τας διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας και εφαρμό

ζονται, τηρουμένων των αναλογιών, άπασαι αι διατάξεις 
ταύτης συμπεριλαμβανομένων των αφορωσών εις γενικά 
αδικήματα και των αφορωσών εις απαλλαγή ν εκ δασμών 
και φόρων καταναλώσεως ή εις επιστροφήν καταβλη

θέντων δασμών και φόρων καταναλώσεως: 
Νοείται ότι πρόσωπα, οργανισμοί, αρχαί ή οργανώσεις 

αίτινες δυνάμει οιασδήποτε νομοθεσίας δικαιούνται εισα

γωγής των προϊόντων των αναφερομένων εν τω Πίνακι του 
παρόντος Νόμου άνευ της καταβολής δασμών ή φόρων 
καταναλώσεως ή δικαιούνται επιστροφής των καταβλη

θέντων επί των τοιούτων προϊόντων δασμών ή φόρων 
καταναλώσεως, απαλλάσσονται ωσαύτως της καταβολής 
του προσθέτου φόρου ή δικαιούνται επιστροφής του κατα

βληθέντος προσθέτου φόρου, αναλόγως της περι

πτώσεως.». 
Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών 

Νόμος τίθεται εν ισχύι από της 1ης Αυγούστου 1986. 
(2) Το άρθρον 4 του παρόντος Νόμου τίθεται εν ισχύι την 14ην 

Μαρτίου 1986. 

5.-0) 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


