
                                                                                           
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  

ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 
 
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 

91(Ι) του 2004.   

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων 
Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο του 
2004 (που στο εξής θα αναφέρεται ως ο «βασικός νόμος» και 
ο βασικός νόμος και ο παρών νόμος θα αναφέρονται μαζί ως 
οι περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμοι του 2004. 

Τροποποίηση του 
Μέρους ΄Β΄ του 
Τέταρτου 
Παραρτήματος του 
βασικού νόμου. 

2.  Το Μέρος ‘Β’ του Τέταρτου Παραρτήματος του βασικού νόμου 
τροποποιείται με τη διαγραφή από τη δεύτερη στήλη της 
παρακάτω επιφύλαξης:  

 «Νοείται περαιτέρω ότι για τα μεταχειρισμένα οχήματα, τα 
οποία έχουν εισαχθεί και δεν έχουν τελωνισθεί μέχρι την 24η 
Νοεμβρίου 2003 ή ευρίσκονται εν πλω κατά την 24η Νοεμβρίου 
2003 και θα εισαχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003, ο 
φόρος κατανάλωσης θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται το 
μικρότερο ποσό φόρου που προκύπτει – 

 
224(Ι) του 2002 

5(Ι) του 2003 
77(Ι) του 2003 
78(Ι) του 2003 

105(Ι) του 2003 
106(Ι) του 2003 
126(Ι) του 2003 
127(Ι) του 2003 
175(Ι) του 2003 
200(Ι) του 2003 
89(Ι) του 2004. 

 

(α) με βάση τις διατάξεις του περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμου του 2002 μέχρι (Αρ. 7) του 
2003 

 ή 

(β) με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
περιλαμβανομένων και των διατάξεων που αφορούν 
αυξήσεις ή μειώσεις του φόρου λόγω ηλικίας, οι οποίες 
εφαρμόζονται ανάλογα. 

Η ισχύς της διάταξης αυτής λήγει ένα έτος μετά την 24η 
Νοεμβρίου 2003»· 

 και την αντικατάστασή της με τις ακόλουθες επιφυλάξεις: 

 

 

 

 

«Νοείται περαιτέρω ότι για τα μεταχειρισμένα οχήματα τα 
οποία έχουν εισαχθεί μέχρι την 24 Νοεμβρίου 2003 ή 
ευρίσκοντο εν πλω κατά την 24 Νοεμβρίου 2003 και 
εισήχθησαν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2003 ή εφ’ όσον ο 
Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων ικανοποιηθεί ότι η 
διαδικασία αποστολής δρομολογήθηκε πριν την 24 Νοεμβρίου 
2003 και εισήχθησαν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2003, και υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τελωνισθεί και δεν έχουν 
καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι, θα καταβάλλεται ως φόρος 
κατανάλωσης το μικρότερο ποσό φόρου που προκύπτει -  

 
224(Ι) του 2002. 

(α) με βάση τις διατάξεις του περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμου  του 2002 μέχρι (Αρ. 7) 
του 2003,  

 ή 

 (β) με  βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
περιλαμβανομένων και των διατάξεων που αφορούν 
αυξήσεις ή μειώσεις του φόρου, λόγω ηλικίας, οι οποίες 
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εφαρμόζονται ανάλογα: 
 

 Νοείται περαιτέρω ότι της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και 
τα μεταχειρισμένα οχήματα τα οποία ευρίσκοντο εν πλω κατά 
την 24η Νοεμβρίου 2003 ή για τα οποία ο Διευθυντής του 
Τμήματος Τελωνείων έχει ικανοποιηθεί ότι η διαδικασία 
αποστολής δρομολογήθηκε πριν την 24 Νοεμβρίου 2003, και η 
άφιξή τους πραγματοποιήθηκε μετά την 31 Δεκεμβρίου 2003 
αλλά όχι αργότερα από τη 10  Ιανουαρίου 2004 και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν τελωνισθεί και δεν έχουν 
καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι, εφ’ όσον ο Διευθυντής του 
Τμήματος Τελωνείων ικανοποιηθεί ότι η άφιξη των οχημάτων 
μετά την 31 Δεκεμβρίου 2003 δεν οφείλεται σε πράξεις ή 
παραλείψεις του εισαγωγέα: 

 

 Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός Οικονομικών, κέκτηται την 
εξουσία να εξετάσει αιτήματα επιστροφής φόρου κατανάλωσης 
για περιπτώσεις εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων, για τα 
οποία η διαδικασία αποστολής δρομολογήθηκε πριν την 24 
Νοεμβρίου 2003 και εισήχθησαν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 
2003 ή που έχουν αφιχθεί μετά την 31 Δεκεμβρίου 2003 αλλά 
όχι αργότερα από την 10 Ιανουαρίου 2004 και η άφιξή τους 
μετά την 31 Δεκεμβρίου 2003 δεν οφείλεται σε πράξεις ή 
παραλείψεις του εισαγωγέα, και για τα οποία έχουν καταβληθεί 
οι αναλογούντες φόροι, εφόσον ικανοποιηθεί ότι η απόρριψη 
των αιτημάτων αυτών θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση και 
δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού. 

 Η ισχύς των τελευταίων τριών επιφυλάξεων λήγει την 23 
Νοεμβρίου 2004.». 
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