
Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 74(1) του 2001 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ 
 ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001 και θα 

182(1) του 2000. 
50(1) του 2001. 

διαβάζεται μαζί με τον περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμο του 
2001 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόμοι του 2001. 

Τροποποίηση του 
Τρίτου Πίνακα, 
Μέρος Α του 
βασικού νόμου. 

2. Ο Τρίτος Πίνακας, Μέρος Α, του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή των κλάσεων 4 και 17 και των λεπτομερειών και 
συντελεστών φόρου που αναφέρονται απέναντι από αυτές στην πρώτη και στη 
δεύτερη στήλη του Πίνακα και την αντικατάστασή τους από το Παράρτημα Α· 
και 

Παράρτημα Α. 

Παράρτημα Β. (β) με την προσθήκη, μετά την κλάση 22 του Πίνακα, των κλάσεων 23 και 24 
όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Β. 

Τροποποίηση του 
Τρίτου Πίνακα, 
Μέρος Β του 
βασικού νόμου. 

3. Ο Τρίτος Πίνακας, Μέρος Β, του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή των κλάσεων 4 και 14 και των λεπτομερειών και 
συντελεστών φόρου που αναφέρονται απέναντι από αυτές στην πρώτη και στη 
δεύτερη στήλη του Πίνακα και την αντικατάστασή τους από το Παράρτημα Γ καιΠαράρτημα Γ. 

Παράρτημα Δ. (β) με την προσθήκη, μετά την κλάση 20 του Πίνακα, των κλάσεων 21 και 22 
όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Δ: 
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« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

(Άρθρο 2(α)) 

Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος Συντελεστής Φόρου 
4. Τσιγάρα £3,19 για κάθε 1000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί σ

Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·  Α. Θεωρούνται ως τσιγάρα: 
(i) οι κύλινδροι καπνού που μπορούν να καπνίζονται ως έχουν και οι 
οποίοι δεν είναι πούρα ή σιγαρίλος κατά την έννοια της κλάσης 17 του 
Μέρους Α του παρόντα Πίνακα· 

  £6,38 για κάθε 1000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί εκτός 
Δημοκρατίας ή εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  (ii) οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι με απλό μη βιομηχανικό 
χειρισμό γλυστρούν μέσα σε σωλήνες τσιγάρων·  
(iii) οι κύλινδροι καπνού οι οποίοι με απλό μη βιομηχανικό χειρισμό 
περιτυλίγονται σε τσιγαρόχαρτα. 

  Επιπρόσθετα, επιβάλλεται φόρος με τους πιο κάτω συντελεστές: 

  38 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα όταν η λιανική τιμή πώλησης περιλαμβανομένου του Φόρ
Προστιθέμενης Αξίας δεν υπερβαίνει τα 62 σεντ τα 20 τσιγάρα  Β. Ένας κύλινδρος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α, για σκοπούς 

υπολογισμού του φόρου κατανάλωσης, με βάση το μήκος του χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη το φίλτρο και το επιστόμιο του θεωρείται:   46 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα όταν η λιανική τιμή πώλησης περιλαμβανομένου του Φόρ

Προστιθέμενης Αξίας υπερβαίνει τα 62 σεντ τα 20 τσιγάρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 σ
τα 20 τσιγάρα   (i)  ως ένα τσιγάρο, όταν έχει μήκος μέχρι εννέα (9) εκατοστά· 

  54 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα όταν η λιανική τιμή πώλησης περιλαμβανομένου του Φόρ
Προστιθέμενης Αξίας υπερβαίνει, τα 72 σεντ τα 20 τσιγάρα   (ii) ως δύο τσιγάρα, όταν έχει μήκος μεγαλύτερο από εννέα (9) μέχρι 

και δεκαοκτώ (18) εκατοστά· 
  (iii) ως τρία τσιγάρα, όταν έχει μήκος μεγαλύτερο από δεκαοκτώ (18) 

μέχρι και είκοσι επτά (27) εκατοστά και ούτω καθεξής. 
  Νοείται ότι τα τσιγάρα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από ουσίες άλλες διαφορετι

από τον καπνό θα επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης μόνο προς 54 σεντ τα 20 τσιγά
 Γ. (i) Εξομοιώνονται με τσιγάρα τα προϊόντα που αποτελούνται εξ 

ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος από ουσίες άλλες διαφορετικές από 
τον καπνό, αλλά τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια των 
παραγράφων Α και Β· 

  Νοείται περαιτέρω ότι οι πιο πάνω φορολογικοί συντελεστές δεν επηρεάζονται α
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής λιανικής πώλησης μετά την 1η Νοεμβρίου 199
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(ii) κατά παρέκκλιση του πιο πάνω εδαφίου, προϊόντα που εμπίπτουν στις 
υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου Α και αποτελούνται 
εξ ολοκλήρου από ουσίες διαφορετικές από καπνό, δεν θεωρούνται ως 
τσιγάρα, εφόσον προορίζονται αποκλειστικώς για ιατρική χρήση. 

Νοείται ακόμη ότι εάν η εκάστοτε διαφοροποίηση της τιμής λιανικής πώλησης 
υπερβαίνει τα 8 σεντ κατά 20 τσιγάρα, με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών θα 
εφαρμοστεί στην περίπτωση αύξησης της τιμής λιανικής πώλησης, ο αντίστοιχος 
ψηλότερος συντελεστής, στην περίπτωση δε ελάττωσης της τιμής λιανικής πώλησης, ο 
χαμηλότερος συντελεστής. 

 Νοείται ακόμη ότι στην περίπτωση τσιγάρων νέου τύπου ο συντελεστής που θα 
εφαρμόζεται θα είναι ο ίδιος συντελεστής που εφαρμόζεται πάνω σε υφιστάμενους 
τύπους τσιγάρων που έχουν την ίδια τιμή λιανικής πώλησης. 

 Νοείται ακόμη ότι από τον πιο πάνω φόρο κατανάλωσης των 38 σεντ, 46 σεντ και 54 
σεντ για κάθε 20 τσιγάρα, ποσό 2 σεντ, 3 σεντ και 3 σεντ, αντίστοιχα, θα καταβάλλεται 
στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

17. Πούρα ή σιγαρίλος 20% επί της αξίας. 

Α. Θεωρούνται πούρα ή σιγαρίλος, άν είναι δυνατό να καπνίζονται ως έχουν:  

(i) οι κύλινδροι καπνού που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από φυσικό καπνό·  

(ii) οι κύλινδροι καπνού που είναι εφοδιασμένοι με εξωτερικό περίβλημα από 
φυσικό καπνό· 

 

(iii) οι κύλινδροι καπνού που φέρουν εξωτερικό περίβλημα στο κανονικό 
χρώμα των πούρων και ένα υποπερίβλημα, εφόσον και τα δύο 
αποτελούνται από ανακατεργασμένο καπνό, όταν τουλάχιστον το 60% του 
βάρους των μορίων καπνού έχουν πλάτος και μήκος μεγαλύτερο των 1,75 
χιλιοστομέτρων και όταν το περίβλημα έχει τοποθετηθεί ελικοειδώς με 
οξεία γωνία τουλάχιστον 30 μοιρών σε σχέση με τον επιμήκη άξονα του 
πούρου· 

 

(iv) οι κύλινδροι καπνού που φέρουν εξωτερικό περίβλημα στο κανονικό 
χρώμα των πούρων από ανακατεργασμένο καπνό, όταν η κατά μονάδα 
μάζα 
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τους, χωρίς φίλτρο ή επιστόμιο, είναι ίση ή μεγαλύτερη των 2,3 
γραμμαρίων και αν το 60%, τουλάχιστον, του βάρους των μορίων 
καπνού έχουν πλάτος και μήκος μεγαλύτερο των 1,75 
χιλιοστομέτρων και η περίμετρος τους στο ένα τρίτο τουλάχιστον 
του μήκους τους είναι ίση ή μεγαλύτερη των 34 χιλιοστομέτρων. 

 

Β. Εξομοιώνονται με πούρα και σιγαρίλος τα προϊόντα που αποτελούνται μερικώς 
από ουσίες άλλες διαφορετικές από τον καπνό, αλλά ανταποκρίνονται στα 
λοιπά κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου Α υπό την προϋπόθεση ότι τα 
προϊόντα αυτά φέρουν: 

 

- περίβλημα από φυσικό καπνό, 
- περίβλημα και υποπερίβλημα από καπνό και τα δύο από 

ανακατεργασμένο καπνό, 
-  περίβλημα από ανακατεργασμένο καπνό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β (Άρθρο 2(β)) 

Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος Συντελεστής Φόρου 

23. Καπνός καπνίσματος Ατελώς 

Α. Θεωρείται καπνός καπνίσματος:  

(i) O κομμένος ή κατ' άλλο τρόπο τεμαχισμένος καπνός, φιλαρισμένος 
(νηματοποιημένος) ή πεπιεσμένος σε πλάκες, ο οποίος είναι κατάλληλος 
για κάπνισμα χωρίς περαιτέρω μεταποίηση· 

 

(ii) τα συσκευασμένα για λιανική πώληση υπολείμματα καπνού, τα οποία 
δεν εμπίπτουν στις κλάσεις 4 και 17 του Πρώτου Μέρους του Πίνακα 
και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάπνισμα. 

 

Β.        (i)  Εξομοιώνονται με τον καπνό για κάπνισμα τα προϊόντα που αποτελούνται 
εξ ολοκλήρου ή μερικώς από ουσίες άλλες διαφορετικές από τον καπνό, 
ανταποκρίνονται όμως στα λοιπά κριτήρια της παραγράφου Α 

 

(ii) κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, τα προϊόντα που εμπίπτουν 
στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου Α και αποτελούνται εξ 
ολοκλήρου από ουσίες διαφορετικές από τον καπνό, δεν θεωρούνται ως 
επεξεργασμένος καπνός, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για ιατρική 
χρήση. 

 

24. Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων 
(στριφτών) τσιγάρων. 

Θεωρείται λεπτοκομμένος καπνός, ο καπνός καπνίσματος όπως ορίζεται στην 
κλάση 23 πιο πάνω, στον οποίο περισσότερο από 25% του βάρους των 
σωματιδίων καπνού έχει πλάτος κοπής μικρότερο από ένα (1) χιλιοστόμετρο. 

Ατελώς 
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Επιπλέον, ως λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή 
χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, μπορεί να θεωρείται ο καπνός 
καπνίσματος στον οποίο περισσότερο από 25% του βάρους των σωματιδίων 
καπνού έχει πλάτος κοπής μεγαλύτερο από ένα (1) χιλιοστόμετρο και ο οποίος 
πωλήθηκε ή προορίζεται να πωληθεί για την κατασκευή χειροποίητων 
τσιγάρων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γ (Άρθρο 3(α)) 

Β. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος Συντελεστής Φόρου 
4. Τσιγάρα £3,19 για κάθε 1000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί στη 

Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης-  Α. Θεωρούνται ως τσιγάρα: 

 (i)  οι κύλινδροι καπνού που μπορούν να καπνίζονται ως έχουν και οι 
οποίοι δεν είναι πούρα ή σιγαρίλος κατά την έννοια της κλάσης 14 
του Μέρους Β του παρόντα Πίνακα· 

£6,38 για κάθε 1000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί εκτός της 
Δημοκρατίας ή εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 (ii)  οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι με απλό μη βιομηχανικό χειρισμό 
γλυστρούν μέσα σε σωλήνες τσιγάρων· 

Επιπρόσθετα, επιβάλλεται φόρος με τον πιο κάτω συντελεστή: 

 (iii) οι κύλινδροι καπνού οι οποίοι με απλό μη βιομηχανικό χειρισμό 
περιτυλίγονται σε τσιγαρόχαρτα. 

 

54 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα 

 Β.   Ένας κύλινδρος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α, για σκοπούς 
υπολογισμού του φόρου κατανάλωσης, με βάση το μήκος του χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη το φίλτρο και το επιστόμιο του θεωρείται: 

Νοείται ότι τα τσιγάρα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από ουσίες άλλες διαφορετικές 
από τον καπνό θα επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης μόνο προς 54 σεντ τα 20 
τσιγάρα. 

Νοείται ότι το ποσό των 23 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα θα καταβάλλεται στο Πάγιο 
Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 (i) ως ένα τσιγάρο, όταν έχει μήκος μέχρι εννέα (9) εκατοστά- 

 (ii) ως δύο τσιγάρα, όταν έχει μήκος μεγαλύτερο από εννέα (9) μέχρι και 
δεκαοκτώ (18) εκατοστά- 

 

 (iii) ως τρία τσιγάρα, όταν έχει μήκος μεγαλύτερο από δεκαοκτώ (18) 
μέχρι και είκοσι επτά (27) εκατοστά και ούτω καθεξής. 

 

 Γ.        (i) Εξομοιώνονται με τσιγάρα τα προϊόντα που αποτελούνται εξ 
ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος από ουσίες άλλες διαφορετικές από 
τον καπνό, αλλά τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια των 
παραγράφων Α και Β· 
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(ii) κατά παρέκκλιση του πιο πάνω εδαφίου, προϊόντα που εμπίπτουν 
στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου Α και 
αποτελούνται εξ ολοκλήρου από ουσίες διαφορετικές από καπνό 
δεν θεωρούνται ως τσιγάρα, εφόσον προορίζονται αποκλειστικώς 
για ιατρική χρήση. 

 

14. Πούρα ή σιγαρίλος 20% επί της αξίας. 

Α. Θεωρούνται πούρα ή σιγαρίλος, άν είναι δυνατό να καπνίζονται ως έχουν:  

(i) οι κύλινδροι καπνού που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από φυσικό 
καπνό· 

 

(ii) οι κύλινδροι καπνού που είναι εφοδιασμένοι με εξωτερικό 
περίβλημα από φυσικό καπνό· 

 

(iii) οι κύλινδροι καπνού που φέρουν εξωτερικό περίβλημα στο 
κανονικό χρώμα των πούρων και ένα υποπερίβλημα, εφόσον και τα 
δύο αποτελούνται από ανακατεργασμένο καπνό, όταν τουλάχιστον το 
60% του βάρους των μορίων καπνού έχουν πλάτος και μήκος 
μεγαλύτερο των 1,75 χιλιοστομέτρων και όταν το περίβλημα έχει 
τοποθετηθεί ελικοειδώς με οξεία γωνία τουλάχιστον 30 μοιρών σε 
σχέση με τον επιμήκη άξονα του πούρου· 

 

(iv) οι κύλινδροι καπνού που φέρουν εξωτερικό περίβλημα στο 
κανονικό χρώμα των πούρων από ανακατεργασμένο καπνό, όταν η 
κατά μονάδα μάζα τους, χωρίς φίλτρο ή επιστόμιο, είναι ίση ή 
μεγαλύτερη των 2,3 γραμμαρίων και αν το 60%, τουλάχιστον, του 
βάρους των μορίων καπνού έχουν πλάτος και μήκος μεγαλύτερο των 
1,75 χιλιοστομέτρων και η περίμετρος τους στο ένα τρίτο τουλάχιστον 
του μήκους τους είναι ίση ή μεγαλύτερη των 34 χιλιοστομέτρων. 
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Β. Εξομοιώνονται με πούρα και σιγαρίλος τα προϊόντα που 
αποτελούνται μερικώς από ουσίες άλλες διαφορετικές από τον καπνό, 
αλλά ανταποκρίνονται στα λοιπά κριτήρια της προηγούμενης 
παραγράφου Α υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά φέρουν: 

 

- περίβλημα από φυσικό καπνό,  

- περίβλημα και υποπερίβλημα από καπνό και τα δύο 
          από ανακατεργασμένο καπνό, 

 

 

- περίβλημα από ανακατεργασμένο καπνό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

(Άρθρο 3(β)) 

Β. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος Συντελεστής Φόρου 
21. Καπνός καπνίσματος Ατελώς 
Α. Θεωρείται καπνός καπνίσματος:  

(i) O κομμένος ή κατ' άλλο τρόπο τεμαχισμένος καπνός, φιλαρισμένος 
(νηματοποιημένος) ή πεπιεσμένος σε πλάκες, ο οποίος είναι κατάλληλος για 
κάπνισμα χωρίς περαιτέρω μεταποίηση· 

 

(ii) τα συσκευασμένα για λιανική πώληση υπολείμματα καπνού, τα οποία δεν 
εμπίπτουν στις κλάσεις 4 και 17 του Πρώτου Μέρους του Πίνακα και τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάπνισμα. 

 

Β. (i) Εξομοιώνονται με τον καπνό για κάπνισμα τα προϊόντα που 
αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από ουσίες άλλες διαφορετικές από 
τον καπνό, ανταποκρίνονται όμως στα λοιπά κριτήρια της παραγράφου Α· 

 

(ii) κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, τα προϊόντα που εμπίπτουν 
στις παραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου Α και αποτελούνται εξ 
ολοκλήρου από ουσίες διαφορετικές από τον καπνό, δεν θεωρούνται ως 
επεξεργασμένος καπνός, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για ιατρική 
χρήση. 

 

22. Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων 
(στριφτών) τσιγάρων. Θεωρείται λεπτοκομμένος καπνός, ο καπνός 
καπνίσματος όπως ορίζεται στην κλάση 21 πιο πάνω, στον οποίο 
περισσότερο από 25% του βάρους των σωματιδίων καπνού έχει πλάτος 
κοπής μικρότερο από ένα (1) χιλιοστόμετρο. Επιπλέον, ως λεπτοκομμένος 
καπνός που προορίζεται για την 
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Επιπλέον, ως λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή 
χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, μπορεί να θεωρείται ο καπνός 
καπνίσματος στον οποίο περισσότερο από 25% του βάρους των 
σωματιδίων καπνού έχει πλάτος κοπής μεγαλύτερο από ένα (1) 
χιλιοστόμετρο και ο οποίος πωλήθηκε ή προορίζεται να πωληθεί για την 
κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων. 
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