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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2681 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 11 του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και 

Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμους του 1991 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμοι του 1991 και 1992. 

2. Ο Τρίτος Πίνακας του βασικού νόμου διά του παρόντος δια Τροποποίηση 
γράφεται και αντικαθίσταται με τον Πίνακα του παρόντα Νόμου. Iου ΤΡ*™ 

/ βασικού 
Νόμου. 
Πίνακας. 

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από τις 14 Φεβρουαρίου 1992J Έναρξη 
ισχύος 
του Νόμου. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
12 του 1991 
39 του 1991 
97 του 1991 
98 του 1991 
167Α του 1991. 

(37) 
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«ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 2) 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος Συντελεστής Φόρου 

1. Ζύθος 
2. Οινοπνευματώδη 

3. Καπνός, μη βιομηχανοποιημένος, 
περιλαμβανομένων των απορριμμάτων 
και μίσχων καπνού. 

4. Καπνός βιομηχανοποιημένος (υπό 
μορφή τσιγάρων ή άλλως πως): 

(ί) Κατασκευασμένος από μη βιομηχα

νοποιημένο καπνό ο οποίος παρά

γεται στη Δημοκρατία, 
(Η) Κατασκευασμένος από μη βιομηχα

νοποιημένο καπνό τύπου Ανατολής 
(π.χ. Τουρκικός, Ελληνικός και 
παρόμοιοι τύποι) ο οποίος κατά την 
εισαγωγή υπόκειται σε δασμολόγηση 
κατά: 
(α) Το γενικό συντελεστή του 

δασμού όπως εκτίθεται στο 
Δεύτερο Πίνακα, των περί 
Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, 

(β) Το συντελεστή του δασμού 
προτίμησης όπως αυτός εκτί

θεται στο Δεύτερο Πίνακα των 
περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, 

(iii) Κατασκευασμένος από μη βιομηχανο

ποιημένο καπνό, εκτός του αναφε

£12.65 σεντ το εκατόλιτρο 
£0.69 σεντ το λίτρο καθαρής αλκοόλης 
Παρατηρήσεις: 

Σε περίπτωση παραλαβής ζίβανίας από 
τις αποθήκες του Διευθυντή της Επιτροπής 
Αμπελουργικών Προϊόντων για σκοπούς 
ανακαθορισμού από αδειούχο, ή εξουσιο

δοτημένο οινοπνευματοποιό Β' κατηγορίας 
ο Υπουργός Οικονομικών θα επιτρέπει την 
παραλαβή χωρίς πληρωμή φόρου τέτοιας 
ποσότητας, επιπρόσθετα από εκείνη για 
την οποία ο πληρωτέος φόρος καταβλή

θηκε, η οποία κατά τη γνώμη του αντι

προσωπεύει το .μέσο όρο των απωλειών οι 
οποίες δυνατόν να επέλθουν κατά τη 
διάρκεια του συνηθισμένου ανακαθορισμού 
της. 
£3.50 σεντ το χιλιόγραμμο. 

£2.94 σεντ το χιλιόγραμμο τελειωμένου 
προϊόντος ή κατά 921 τσιγάρα. 

£4.62 σεντ το χιλιόγραμμο τελειωμένου 
προϊόντος ή κατά 921 τσιγάρα. 

£4.57 σεντ κατά χιλιόγραμμο τελειωμένου 
προϊόντος ή κατά 921 τσιγάρα. 
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Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος Συντελεστής Φόρου 

ρόμενου στο (i) ή (ii) πιο πάνω ο 
οποίος κατά την εισαγωγή υπόκειται 
σε δασμολόγηση με: 
(α) Το συντελεστή του γενικού 

δασμού, όπως αυτός εκτίθεται 
στο Δεύτερο Πίνακα των περί 
Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, 

(β) Το συντελεστή του δασμού 
προτίμησης, όπως αυτός εκτί
θεται στο Δεύτερο Πίνακα των 
περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. 

£5.88 σεντ το χιλιόγραμμο τελειωμένου 
προϊόντος ή κατά 921 τσιγάρα. 

£5.83 σεντ το χιλιόγραμμο τελειωμένου, 
προϊόντος ή κατά 921 τσιγάρα. · ■' 

Επιπρόσθετα επιβάλλεται φόρος με τους·. 
πιο κάτω συντελεστές: 

13 σεντ τα 20 τσιγάρα όταν η λιανική 
τιμή πώλησης δεν υπερβαίνει τα 31 σεντ 
το κουτί των 20 τσιγάρων ή 22 σεντ το 
κουτί των 14 τσιγάρων. V" ..'"■ " · ' 

21 σεντ τα 20 τσιγάρα όταν η λιανική 
τιμή πώλησης υπερβαίνει τα 31 σεντ "το, 
κουτί των 20 τσιγάρων ή 19 σεντ το κουτί 
των 12 τσιγάρων αλλά δεν υπερβαίνει τα · 
39.5 σεντ το κουτί των 20 τσιγάρων ή 24 
σεντ το κουτί των 12 τσιγάρων. " ^ 

29 σεντ τα 20 τσιγάρα όταν η λιανική' 
τιμή πώλησης υπερβαίνει τα 39:5 σεντ τα 
20 τσιγάρα: 

Νοείται ότι οι πιο πάνω φορολογικοί^ 
συντελεστές δεν επηρεάζονται από οποιά/ 
δήποτε αναπροσαρμογή της τιμής, λιανικής 
πώλησης μετά την 7η Δεκεμβρίου 1983: . '_, 

Νοείται ότι αν η εκάστοτε διάφορο \ 
ποίηση της τιμής λιανικής πώλησης υπερ
βαίνει τα 7 σεντ κατά κουτί των 20 τσι
γάρων, με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών, θα εφαρμόζεται, προκειμένου 
για αύξηση της τιμής λιανικής πώλησης ο, 
αντίστοιχος ψηλότερος συντελεστής προ
κειμένου δε για μείωση της τιμής λιανικής 
πώλησης ο χαμηλότερος συντελεστής:. . 

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση . 
τσιγάρων νέου τύπου (new brand) ο συν^ 
τελεστής που θα εφαρμόζεται θα είναι ο 
ίδιος με το συντελεστή που επιβάλλεται : 
πάνω στους υφιστάμενους τύπους^τσιγάρων; 
της ίδιας τιμής λιανικής πώλησηςί; 

Νοείται περαιτέρω ότι από τον πιο 
πάνω πρόσθετο φόρο κατανάλωσης'των 13 
σεντ, 21 σεντ και 29 σενί για} κάθε 20 
τσιγάρα, ποσό 2 σεντ, 3^σεντ και 3 σεντ, 
αντίστοιχα, θα καταβάλλονται στο Ταμείο 
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Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος 

5. Προϊόντα των δασμολογικών Κλάσεων 
2707 10, 2707 30, 2707 50 91, του Δεύτερου 
Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών 
και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων πετρέ
λαια μερικώς επεξεργασμένα συμπερι
λαμβανομένων των μερικώς απεσταγμένων, 
βενζίνη (εκτός της βενζίνης με ειδικό 
σημείο ζέσης ειδικά κατασκευασμένη για 
χρήση σαν μέσο διάλυσης ή σαν κατα
λύτης) της δασμολογικής Κλάσης 27.10 
του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών 
Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 
και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών 
Κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 
2902 20 και 2902 44 του Δεύτερου Πίνακα 
των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόμων. 

6. Αεριούχα αναψυκτικά ποτά. 
7. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμο

λογικών κλάσεων 8703 21—8703 90 του 
Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών 
Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 
(εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου 'τζιπ', 
'λαντ ρόβερ* και παρόμοιων οχημάτων, 
όλα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς 
και με συνεχή σκελετό (chassis) που απο
τελείται από δυο παράλληλους δοκούς, 
ασθενοφόρων και νεκροφόρων). 

Συντελεστής Φόρου 

για την Αμυντική Θωράκιση της Δημο
κρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το 
άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισφοράς για 
την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 
1985 μέχρι 1989. 
£10.48 σεντ τα 100 λίτρα: 

Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό; 
φόρου κανατάλωσης ποσό £3.00 για κάθε 
100 λίτρα, μόλις εισπραχθεί, θα καταβάλ
λεται στο Ταμείο για την Αμυντική 
Θωράκιση της Δημοκρατίας που δημιουρ
γήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί 
Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της 
Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989. 

5 σεντ το λίτρο. 
80% κατά αξία και επιπρόσθετα ειδικός 
φόρος και πρόσθετος φόρος κατά αξία 
όπως πιο κάτω: 

Ι. Ειδικός φόρος: 
>, (α) Πάνω σε οχήματα που δεν υπερ

βαίνουν τα 1500 κυβ. εκ;: £25 για 
κάθε 500 κυβ. εκ. ή μέρος τους. 

(β) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί

νουν τα 1500 κυβ. εκ. αλλά που 
δεν υπερβαίνουν τα 2000 κυβ. εκ.: 

(i) ποσό £75, και 
(ii) £200 για κάθε 100 κυβ. 

εκ. ή μέρος τους πάνω 
από τα 1500 κυβ. εκ. 

(γ) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί

νουν τα 2000 κυβ. εκ. αλλά που 
δεν υπερβαίνουν τα 2500 κυβ. εκ.: 

(i) ποσό £1,075, και 
(Η) £300 για κάθε 100 κυβ. 

εκ. ή μέρος τους π:άνω 
από τα 2000 κυβ. εκ. 

(δ) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί

νουν τα 2500 κυβ. εκ.: 
(i) ποσό £2,575, και 
(ii) £400 για κάθε 100 κυβ; 

εκ. ή μέρος τους Λάνω 
από τα 2500 κυβ. εκ.: 
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Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος Συντελεστής Φόρου 

8. Οχήματα της Δασμολογικής Κλά
σης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα των 
περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόμων τα οποία εγγρά
φονται από την Αρμόδια Αρχή Εγγραφής 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων ως οχήματα 
για τη μεταφορά μέχρι και εννέα 
προσώπων περιλαμβανομένου του 
οδηγού. 

Νοείται ότι ο ειδικός φόρος πάνω 
σε μεταχειρισμένο όχημα μειώνεται 
στην έκταση που η δασμολογητέα 
αξία του οχήματος τυγχάνει χαμη
λότερη της αρχικής του δασμολο
γητέας αξίας: 

Νοείται περαιτέρω ότι μηχανοκί
νητα οχήματα τύπου 'γκόουκάρτ' 
που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους 
χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς, 
επιβαρύνονται με φόρο κατανά
λωσης μόνο προς 15% κατ* αξία. 

II. Πρόσθετος Φόρος κατ* αξία: 
(α) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί

νουν τα 1000 κυβ. εκ. αλλά που 
δεν υπερβαίνουν τα 1300 κυβ. εκ.: 
5% κατ' αξία. 

(β) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί
νουν τα 1300 κυβ. εκ. αλλά που 
δεν υπερβαίνουν τα 1500 κυβ. εκ.: 
10% και' αξία. 

(γ) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί
νουν τα 1500 κυβ. εκ. αλλά που 
δεν υπερβαίνουν τα 2000 κυβ. εκ.: 
20% κατ* αξία. 

(δ) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί
νουν τα 2000 κυβ. εκ. αλλά που 
δεν υπερβαίνουν τα 2500 κυβ. εκ., 

(ί) Βενζινοκίνητα 40% κατ* 
αξία, 

(ii) πετρελαιοκίνητα 30% κατ* 
αξία. 

(ε) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί
νουν τα 2500 κυβ. εκ. 50% κατ' 
αξία. 

Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισα
γωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά 
την εισαγωγή τους δυνάμει των προ
νοιών της κλάσης 87.02 του Δεύτερου 
Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών 
και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και 
του εισαγωγικού δασμού και φόρου 
κατανάλωσης που καταβάλλεται για 
παρόμοια οχήματα της δασμολογικής 
κλάσης 87.03 του Δεύτερου Πίνακα των 
περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόμων. 
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Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος Συντελεστής Φόρου 

9. Οχήματα της Δασμολογικής Κλά
σης 87.03 του Δεύτερου Πίνακα των 
περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόμων τύπου 'τζιπ' 

Κλάντ ρόβερ* και παρόμοια οχήματα με 
^κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και 
με συνεχή σκελετό (chassis) που απο
τελείται από δύο παράλληλους δοκούς. 

K h Μηχανοκίνητα οχήματα'της Δα
σμολογικής κλάσης 87.04 του Δεύτερου 
Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών 
και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων με 
δύο σειρές καθισμάτων γνωστά ως 
Άίπλοκάμπινα* με απόβαρο που δεν 
υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα. 

1 · 11. Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικό
πτερα εξαιρουμένων των επιβατικών και 
φορτηγών αεροπλάνων με απόβαρο που 
υπερβαίνει τις 15,000 χιλιόγραμμα. 

12. Θαλαμηγοί και άλλα πλοία και 
πλοιάρια αναψυχής της κλάσης 89.03 
του Δεύτερου Πίνακα των περί 
Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμων εξαιρουμένων των 
αγωνιστικών ιστιοφόρων, αγωνιστικών 
κωπηλατικών και των σκαφών που 
χρησιμοποιούνται στη διεθνή ή παράκτια 
ναυσιπλό.:ί*α για τη μεταφορά επιβατών 
και τα οποία έχουν εξασφαλίσει σχετική 
άδεια από το Τμήμα Εμπορικής 
Ναυτιλίας*. 

'; 13. Εξωλέμβιοι μηχανές ή συνδυασμοί 
^εξωλέμβιου με εσωλέμβιο μηχανή εσω
τερικής καύσης. 

♦ 14. Μότοσυκλέττες με κυβισμό μη
χανής πάνω από 100 κυβ. εκ. με ή χωρίς 
πλάγιο κιβώτιο. 

, 15. Αναπτήρες κάθε είδους και μέρη 
αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή επι
στρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα ή δια
κοσμημένοι με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες 
πέτρες. 

16. Ζωντανά ψάρια διακοσμητικά, 
εξαιρουμένων των προοριζομένων για 
αναπαραγωγή, καπνιστός σολομός και 
καπνιστός οξύρρυγχος (περιλαμβανο
μένων και των φιλέττων). 

17. Χαβιάρι. Υποκατάστατα χαβιαριού 
εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται στην 
κατασκευή ταραμά. 

40% κατ' αξία. 

10% κατ* αξία. 

20% κατ' αξία 

10% κατ' αξία: 
Νοείται ότι σε περίπτωση που σκάφος 

που χρησιμοποιείται στη διεθνή ή 
παράκτια ναυσιπλοΐα για τη μεταφορά 
επιβατών, παύσει να κατέχει σχετική 
άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτι
λίας, επιβαρύνεται με φόρο κατανάλωσης 
προς 10% επί της αξίας του. 

10% κατ' αξία. 

20% κατ* αξία. 

20% κατ* αξία. 

20% κατ* αξία. 

20% κατ* αξία. 
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18. Πούρα και πουράκια της δασμό 20% κατ' αξία. 
λογικής κλάσης 24.02 του Δεύτερου 
Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών 
και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. 

19. Ενδύματα και εξαρτήματα της 20% κατ'αξία. 
ένδυσης από γουνοδέρματα της δασμολο
γικής κλάσης 43.03 του Δεύτερου 
Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών 
και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. 

20. Κρασιά αφρώδη της δασμολο 20% κατ'αξία. 
γικής διάκρισης 22.04.10 του Δεύτερου 
Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών 
και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. 

21. Μπάνια δασμολογητέας αξίας 20% κατ'αξία. 
πέραν των £200, μπάνια με ή κατάλληλα 
για συσκευές υδρομασάζ και συσκευές 
υδρομασάζ για μπάνια. Κρουνοί, κρουνοί 
ανάμειξης, μικροεξαρτήματα λουτρών, 
προσαρτήματα ειδών υγιεινής και μέρη 
αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από 
άλλα υλικά επιστρωμένα ή επικαλυμμένα 
με πολύτιμα μέταλλα. 

22. Είδη από κρύσταλλο που εμπίπτουν 20% κατ' αξία. 
στις δασμολογικές κλάσεις 70.10, 70.13, 
70.18 και 94.05 του Δεύτερου Πίνακα 
των περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και είδη 
από πορσελάνη που εμπίπτουν στις 
δασμολογικές κλάσεις 69.11, 69.13 και 
69.14 του Δεύτερου Πίνακα των περί 
Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμων. 
Σημ.: Για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα: 

Ο όρος 'τελειωμένο προϊόν' σημαίνει, επιπρόσθετα από το περιεχόμενο του 
καπνού και της υγρασίας, το τσιγαρόχαρτο, επιστόμιο, φίλτρο όπως επίσης και 
οτιδήποτε συνιστά αναπόσπαστο μέρος οποιουδήποτε καπνικού προϊόντος κατά το 
χρόνο παράδοσης αυτού από το χρόνο της παράδοσης αυτού από το οίκημα 
αδειούχου καπνοβιομήχανου. 

Β. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος Συντελεστής Φόρου 

1. Προϊόντα των Δασμολογικών £10.48 σεντ τα 100 λίτρα: 
Κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό 
του Δεύτερου Πίνακα των περί φόρου κατανάλωσης ποσό £3.00 για 
Τελωνειακών Δασμών και Φόρων κάθε 100 λίτρα, μόλις εισπραχθεί, θα 
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Καταναλώσεως Νόμων πετρέλαια μερικώς 
επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων 
των μερικώς απεσταγμένων, βενζίνη 
(εκτός της βενζίνης με ειδικό σημείο 
ζέσης ειδικά κατασκευασμένη για 
χρήση σαν μέσο διάλυσης ή σαν 
καταλύτης) της Δασμολογικής Κλάσης 
27.10 του Δεύτερου Πίνακα των περί 
Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμων και υδρογονάνθρακες 
των Δασμολογικών Κλάσεων 2901 10 10 
10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 
44 του Δεύτερου Πίνακα των περί 
Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμων. 

2. Μηχανοκίνητα οχήματα των 
Δασμολογικών Κλάσεων 8703 21—8703 
90 του Δεύτερου Πίνακα των περί 
Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμων, (εκτός των οχημάτων 
τύπου 'τζιπ', *λαντ ρόβερ' και παρο
μοίων οχημάτων όλα με κίνηση και 
στους τέσσερις τροχούς και με συνεχή 
σκελετό (chassis) που αποτελείται από 
δύο παράλληλους δοκούς, ασθενοφόρων 
και νεκροφόρων). 

Συντελεστής Φόρου 

καταβάλλεται στο Ταμείο για την 
Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας 
που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 
των περί Έκτακτης Εισφοράς για την 
Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 
1985 μέχρι 1989. 

80% κατά αξία και επιπρόσθετα ειδικός 
φόρος και πρόσθετος φόρος κατ* αξία 
όπως πιο κάτω: 
Ι. Ειδικός Φόρος: 

(α) Πάνω σε οχήματα που δεν υπερ
βαίνουν τα 1500 κυβ. εκ.: 
£25 για κάθε 500 κυβ. εκ. ή 

μέρος τους. 
(β) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί

νουν τα 1500 κυβ. εκ. αλλά που 
δεν υπερβαίνουν τα 2000 κυβ. εκ.: 
(ί) ποσό £75, και 

(Π) £200 για κάθε 100 κυβ. εκ. ή 
μέρος τους πάνω από τα 
1500 κυβ. εκ. 

(γ) Πάνω σε οχήματα που υπερβαίνουν 
τα 2000 κυβ. εκ. αλλά που δεν 
υπερβαίνουν τα 2500 κυβ. εκ.: 
(ί) ποσό £1,075, και 
(ϋ) £300 για κάθε 100 κυβ. εκ. 

ή μέρος τους πάνω από 2000 
κυβ. εκ.: 

(δ) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί
νουν τα 2500 κυβ. εκ.: 
(i) ποσό £2,575, και 
(ίί) £400 για κάθε 100 κυβ. εκ. 

ή μέρος τους πάνω από τα 
2500 κυβ. εκ.: 

Νοείται ότι ο ειδικός φόρος πάνω 
σε μεταχειρισμένο όχημα μειώνεται στην 
έκταση που η δασμολογητέα αξία ίου 
οχήματος τυγχάνει χαμηλότερη της 
αρχικής του δασμολογητέας αξίας: 

Νοείται ακόμα ότι μηχανοκίνητα οχή
ματα τύπου 'γκόουκαρτ', που χρήσιμο
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3. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 
87.02 του Δεύτερου Πίνακα των 
περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόμων τα οποία εγγρά
φονται από την Αρμόδια Αρχή 
Εγγραφής Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
ως οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και 
εννέα προσώπων περιλαμβανομένου του 
οδηγού. 

4. Τσιγάρα. 

5. Αεριούχα αναψυκτικά ποτά. 
6. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 

87.03 του Δεύτερου Πίνακα των 
περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 

ποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/ 
και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγω
γικούς σκοπούς επιβαρύνονται με φόρο 
κατανάλωσης μόνο προς 15% κατ' αξία. 
II. Πρόσθετος φόρος κατ'αξία: 

(α) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί
νουν τα 1000 κυβ. εκ. αλλά που 
δεν υπερβαίνουν τα 1300 κυβ. εκ.: 
5% κατ' αξία. 

(β) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί
νουν τα 1300 κυβ. εκ. αλλά που 
δεν υπερβαίνουν τα 1500 κυβ. εκ.: 
10% κατ'αξία. 

(γ) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί
νουν τα 1500 κυβ. εκ. αλλά που 
δεν υπερβαίνουν τα 2000 κυβ. εκ.: 
20% κατ' αξία. 

(δ).Πάνω σε οχήματα που υπερβαί
νουν τα 2000 κυβ. εκ. αλλά που 
δεν υπερβαίνουν τα 2500 κυβ. εκ.; 
(i) Βενζινοκίνητα 40% κατ* αξία, 
(ϋ) πετρελαιοκίνητα 30% κατ' αξία. 

(ε) Πάνω σε οχήματα που υπερβαί
νουν τα 2500 κυβ. εκ.: 50% 
κατ* αξία. 

Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισαγω
γικού δασμού που καταβάλλεται κατά 
την εισαγωγή τους δυνάμει των προνοιών 
της κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα 
των περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και του 
εισαγωγικού δασμού και φόρου κατα
νάλωσης που καταβάλλεται για παρόμοια 
οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.03 
του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελω
νειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώ
σεως Νόμων. 

29 σεντ κατά 20 τσιγάρα: 
Νοείται ότι ποσό 23 σεντ για κάθε 

20 τσιγάρα θα καταβάλλεται στο Ταμείο 
για την Αμυντική Θωράκιση της Δημο
κρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το 
άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισφοράς 
για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων 
του 1985 μέχρι 1989. 

5 σεντ το λίτρο. 
40% κατ' αξία. 
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Καταναλώσεως Νόμων τύπου 'τζιπ', 
'λαντ ρόβερ' και παρόμοια οχήματα 
με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς 
και με συνεχή σκελετό (chassis) 
που αποτελείται από δύο παράλληλους 
δοκούς. 

7. Μηχανοκίνητα οχήματα Δασμολο
γικής Κλάσης 87.04 του Δεύτερου 
Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών 
και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων με 
δύο σειρές καθισμάτων γνωστά ως 
'Διπλοκάμπινα' με απόβαρο που δεν 
υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα. 

8. Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικό
πτερα εξαιρουμένων των επιβατικών και 
φορτηγών αεροπλάνων με απόβαρο που 
υπερβαίνει τις 15,000 χιλιόγραμμα. 

9. Θαλαμηγοί και άλλα πλοία και 
πλοιάρια αναψυχής της κλάσης 89.03 του 
Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών 
Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως 
Νόμων εξαιρουμένων των αγωνιστικών 
ιστιοφόρων, αγωνιστικών κωπηλατικών 
και των σκαφών που χρησιμοποιούνται 
στη διεθνή ή παράκτια ναυσιπλοΐα για 
τη μεταφορά επιβατών και τα οποία έχουν 
εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Τμήμα 
Εμπορικής Ναυτιλίας. 

10. Εξωλέμβιοι ή συνδυασμοί εξωλέμ
βιου με εσωλέμβιο μηχανή εσωτερικής 
καύσης. 

11. Μοτοσυκλέττες με κυβισμό μηχανής 
πάνω από 100 κυβ. εκ. με ή χωρίς 
πλάγιο κιβώτιο. 

12. Αναπτήρες κάθε είδους και μέρη 
αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρω
μένοι με πολύτιμα μέταλλα ή διακοσμη
μένοι με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες 
πέτρες. 

13. Ζωντανά ψάρια διακοσμητικά, εξαι
ρουμένων των προοριζομένων για αναπα
ραγωγή, καπνιστός σολομός και καπνιστός 
οξύρρυγχος (περιλαμβανομένων και των 
φιλέττων). 

14. Χαβιάρι. Υποκατάστατα χαβιαριού 
εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται στην 
κατασκευή ταραμά. 

Συντελεστής Φόρου 

10% κατ' αξία. 

20% κατ* αξία. 

10% κατ' αξία: 
Νοείται ότι σε περίπτωση που 

σκάφος που χρησιμοποιείται στη 
διεθνή ή παράκτια ναυσιπλοία για τη 
μεταφορά επιβατών, παύσει να κατέχει 
σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής 
Ναυτιλίας, επιβαρύνεται με φόρο κατα
νάλωσης προς 10% επί της αξίας του. 

10% κατ' αξία. 

20% κατ' αξία. 

20% κατ' αξία. 

20% κατ' αξία. 

20% κατ' αξία. 
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15. Πούρα και πουράκια της Δασμολο
γικής Κλάσης 24.02 του Δεύτερου Πίνακα 
των περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. 

16. Ενδύματα και εξαρτήματα της 
ένδυσης από γουνοδέρματα της Δασμολο
γικής Κλάσης 43.03 του Δεύτερου Πίνακα 
των περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. 

17. Κρασιά αφρώδη της δασμολογικής 
Διάκρισης 22.04.10 του Δεύτερου Πίνακα 
των περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. 

18. Μπάνια δασμολογητέας αξίας.πέραν 
των £200, μπάνια με ή κατάλληλα για 
συσκευές υδρομασάζ και συσκευές υδρο
μασάζ για μπάνια. Κρουνοί, κρουνοί 
ανάμειξης, μικροεξαρτήματα λουτρών, 
προσαρτήματα ειδών υγιεινής και μέρη 
αυτών από πολύτιμα μέταλλα, ή από 
άλλα υλικά επιστρωμένα ή επικαλυμμένα 
με πολύτιμα μέταλλα. 

19. Είδη από κρύσταλλο που εμπίπτουν 
στις δασμολογικές κλάσεις 70.10, 70.13, 
70.18 και 94.05 του Δεύτερου Πίνακα 
των περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και είδη 
από πορσελάνη που εμπίπτουν στις 
Δασμολογικές Κλάσεις 69.11, 69.13 και 
69.14 του Δεύτερου Πίνακα των περί 
Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμων. 
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Συντελεστής Φόρου 

20% κατ' αξία. 

20% κατ' αξία. 

20% κατ' αξία. 

20% κατ' αξία. 

20% κατ' αξία.». 


