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Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 49(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2022  
 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 256, 
5.8.2020, 
σ. 1. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 
92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που 
επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

91(Ι) του 2004 
208(Ι) του 2004 
245(Ι) του 2004 
262(Ι) του 2004 
126(I) του 2005 

65(Ι) του 2006 
144(Ι) του 2006 

6(Ι) του 2007 
61(Ι) του 2007 

139(Ι) του 2007 
140(Ι) του 2007 
156(Ι) του 2007 

22(Ι) του 2008 
39(Ι) του 2008 
64(Ι) του 2008 
91(Ι) του 2008 

119(Ι) του 2009 
30(Ι) του 2010 

51Α(Ι) του 2010 
119(Ι) του 2010 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως 
2022 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμοι του 2004 έως (Αρ. 2) του 
2022. 
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169(Ι) του 2012 
186(Ι) του 2012 

25(Ι) του 2013 
42(Ι) του 2013 
84(I) του 2013 

110(Ι) του 2013 
43(Ι) του 2014 
89(I) του 2017 

124(Ι) του 2017 
128(I) του 2017 
140(Ι) του 2018 

39(Ι) του 2019 
76(I) του 2020 

157(Ι) του 2020 
19(I) του 2021 
21(Ι) του 2022.  

   
Τροποποίηση   
του άρθρου 50  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
   (α)  Με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «αφρώδη κρασιά», ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον ορισμό του όρου «κρασί», του κωδικού «2204 21 10», με τους 
ακόλουθους κωδικούς:   

 
   «2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09,»· 

  
   (β)  με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα 

με ζύμωση», ο οποίος περιλαμβάνεται στον ορισμό του όρου «ποτά 
παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από το κρασί και την μπύρα», του κωδικού 
«2204 21 10», με τους ακόλουθους κωδικούς:   

 
   «2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09,»· και 

  
   (γ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους: 
   
  «“ανεξάρτητος μικρός οινοπαραγωγός” σημαίνει τον οινοπαραγωγό του οποίου η 

παραγωγή δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο τα χίλια (1 000) εκατόλιτρα κρασιού 
ετησίως και ο οποίος είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητος από οποιονδήποτε 
άλλο οινοπαραγωγό, χρησιμοποιεί  εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από 
τις εγκαταστάσεις οποιουδήποτε άλλου οινοπαραγωγού και δεν λειτουργεί βάσει 
άδειας εκμετάλλευσης· σε περίπτωση δε που δύο (2) ή περισσότεροι μικροί 
οινοπαραγωγοί συνεργάζονται και η συνδυασμένη ετήσια παραγωγή τους δεν 
υπερβαίνει τα χίλια (1 000) εκατόλιτρα, κατά περίπτωση, οι εν λόγω 
οινοπαραγωγοί δύναται να θεωρούνται ως ένας και μόνος ανεξάρτητος μικρός 
οινοπαραγωγός· 

   
  “ανεξάρτητος μικρός παραγωγός ενδιάμεσων προϊόντων”  σημαίνει τον 

παραγωγό του οποίου η παραγωγή δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) 
εκατόλιτρα των εν λόγω ποτών ετησίως και ο οποίος είναι νομικά και οικονομικά 
ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλο παραγωγό ενδιάμεσων προϊόντων, 
χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από τις εγκαταστάσεις 
οποιουδήποτε άλλου παραγωγού και δεν λειτουργεί βάσει άδειας 
εκμετάλλευσης· σε περίπτωση δε που δύο (2) ή περισσότεροι μικροί παραγωγοί 
συνεργάζονται και η συνδυασμένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 
διακόσια πενήντα (250) εκατόλιτρα, οι εν λόγω παραγωγοί δύναται να 
θεωρούνται ως ένας και μόνος ανεξάρτητος μικρός παραγωγός· 

   
  “ανεξάρτητος μικρός παραγωγός λοιπών παρασκευαζόμενων με ζύμωση ποτών” 

σημαίνει τον  παραγωγό του οποίου η παραγωγή δεν υπερβαίνει τα χίλια (1 000) 
εκατόλιτρα των εν λόγω ποτών ετησίως και ο οποίος είναι νομικά και οικονομικά 
ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλο παραγωγό λοιπών παρασκευαζόμενων με 
ζύμωση ποτών, χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από τις 
εγκαταστάσεις οποιουδήποτε άλλου παραγωγού και δεν λειτουργεί βάσει άδειας 
εκμετάλλευσης· σε περίπτωση δε που δύο (2) ή περισσότεροι μικροί παραγωγοί 
συνεργάζονται και η συνδυασμένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 
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χίλια (1 000) εκατόλιτρα, οι εν λόγω παραγωγοί δύναται να θεωρούνται ως ένας 
και μόνος ανεξάρτητος μικρός παραγωγός· 

   
  “μικρό αποστακτήριο” σημαίνει επιχείρηση απόσταξης της οποίας η παραγωγή 

δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης ετησίως, η οποία 
λειτουργεί ως νομικά και οικονομικά ανεξάρτητη από κάθε άλλη επιχείρηση 
απόσταξης και δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκμετάλλευσης·». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 52  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

  
   (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως: 
  
    (i)   Με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) αυτού, με τις ακόλουθες 

παραγράφους: 
   
  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 288, 
23.11.1993, 
σ. 12. 

«(α) Όταν  διανέμονται με τη μορφή αλκοόλης η οποία 
έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση σύμφωνα τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3199/93 της Επιτροπής της 
22ας Νοεμβρίου 1993 σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη 
μετουσίωση της αλκοόλης με απαλλαγή από τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στο εξής 
“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3199/93”, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται: 

   
        Νοείται ότι, στην περίπτωση παραλαβής 

αιθυλικής αλκοόλης από άλλα κράτη μέλη, η οποία 
έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση,  αναγνωρίζονται οι 
μετουσιωτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε 
κράτος μέλος για τους σκοπούς της πλήρους 
μετουσίωσης, όπως αυτές περιγράφονται στον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3199/93: 

   
      Νοείται περαιτέρω ότι, για τη διακίνηση της 

πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους V(A)· 

   
   (β) όταν χρησιμοποιούνται ως μέρος της διαδικασίας 

παρασκευής οποιουδήποτε προϊόντος που δεν 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αλκοόλη έχει υποστεί 
μετουσίωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται σε Διάταγμα του Υπουργικού 
Συμβουλίου το οποίο εκδίδεται δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 68 ή με τις προδιαγραφές 
που καθορίζει οποιοδήποτε κράτος μέλος για τη 
συγκεκριμένη χρήση: 

   
  Νοείται ότι, η ως άνω απαλλαγή εφαρμόζεται σε 

περίπτωση κατά την οποία η μετουσιωμένη 
αλκοόλη- 

    
  (i) έχει ενσωματωθεί στο προϊόν που δεν 

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση· ή 

(ii) χρησιμοποιείται για συντήρηση και καθαρισμό 
του εξοπλισμού παρασκευής που χρησιμο-
ποιείται για τη συγκεκριμένη διαδικασία 
παρασκευής: 
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    Νοείται περαιτέρω ότι, για τη διακίνηση 
μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που δεν έχει 
ακόμη ενσωματωθεί σε προϊόν που δεν προορίζεται 
για ανθρώπινη κατανάλωση εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Μέρους V,»· και 

   
    (ii) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: 
   
  

70(I) του 2001 
83(I) του 2002  
35(I) του 2004  
78(I) του 2004  

100(I) του 2004  
263(I) του 2004  

13(I) του 2005  
28(I) του 2005  
97(I) του 2005  

122(I) του 2005  
20(I) του 2006  
75(I) του 2006  

104(I) του 2006  
20(I) του 2007  
76(I) του 2007  
25(I) του 2010  

116(I) του 2010  
92(I) του 2011  
63(I) του 2012  

209(Ι) του 2012  
121(I) του 2013  
146(I) του 2013  
114(Ι) του 2014  
142(I) του 2017  

54(I) του 2018  
2(I) του 2019  
3(I) του 2019  

156(I) του 2020. 
10(Ι) του 2006 

121(Ι) του 2009 
61(Ι) του 2011. 

  «(δ) όταν  χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
φαρμάκων, όπως αυτά αναφέρονται στον περί 
Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος 
Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο και στον 
περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 
(Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, 
Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμο.»· 

 

   
  (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού, του 

σημείου της τελείας με το σημείο του κόμματος και την προσθήκη, αμέσως μετά, των 
ακόλουθων νέων παραγράφων: 

   
   «(γ) όταν χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς σε 

νοσοκομεία και φαρμακεία· 
   
   (δ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

προϊόντων, εφόσον δεν περιέχουν αλκοόλη στην 
τελική τους μορφή·  

   
   (ε) όταν χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ενός 

συστατικού προϊόντος μη υποκειμένου σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης βάσει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου· 

   
  

 
Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
      30.4.2004. 

 

 (στ) όταν χρησιμοποιούνται στην παρασκευή 
συμπληρωμάτων διατροφής, όπως αυτά 
καθορίζονται στους περί Συμπληρωμάτων 
Διατροφής Κανονισμούς του 2004, τα οποία 
περιέχουν αιθυλική αλκοόλη, σε περίπτωση κατά 
την οποία η μονάδα συσκευασίας του 
συμπληρώματος διατροφής που διατίθεται προς 
κατανάλωση δεν υπερβαίνει το 0,15 λίτρο και τα 
συμπληρώματα διατροφής διατίθενται στην 
αγορά δυνάμει της παραγράφου (1) του 
Κανονισμού 4 των εν λόγω Κανονισμών.».  
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Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
του νέου άρθρου 
80Α. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 80 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Ετήσιο πιστοποιητικό 

στους ανεξάρτητους 
μικρούς παραγωγούς.  

80Α.-(1)(α) Το Τελωνείο χορηγεί, κατόπιν αιτήματος, σε 
ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς εγκατεστημένους στο έδαφος της 
Δημοκρατίας ετήσιο πιστοποιητικό με το οποίο επιβεβαιώνεται η 
ετήσια συνολική παραγωγή, καθώς και η συμμόρφωσή τους με τα 
κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα Νόμο, ανάλογα με την 
περίπτωση: 

   
           Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως 

ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί νοούνται-   
   
   (i) ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο· 

   (ii) ανεξάρτητος μικρός οινοπαραγωγός· 
 

   (iii) ανεξάρτητος μικρός παραγωγός λοιπών ποτών 
παρασκευαζόμενων με ζύμωση· 

    
(vi) ανεξάρτητος μικρός παραγωγός ενδιάμεσων προϊόντων· 

και 
    

(v)  ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο. 
   
  (β) Το διοικητικό έγγραφο για τη διακίνηση προϊόντων βάσει των 

διατάξεων του Μέρους V ή V(A) παραπέμπει στο προβλεπόμενο στο 
παρόν εδάφιο πιστοποιητικό. 

   
  (2) Το Τελωνείο αναγνωρίζει τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) 

πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, εκτός 
εάν συντρέχουν δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις. 

   
  (3) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις που 

εκδίδει, καθορίζει- 
   
   (α) το έντυπο του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) πιστοποιητικού· 

και 
   
   (β) τον τρόπο παραπομπής στο εν λόγω πιστοποιητικό στο 

διοικητικό έγγραφο για τη διακίνηση προϊόντων βάσει των 
διατάξεων του Μέρους V ή V(Α).». 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


