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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 4369, 6.12.2012 

Ν. 169(Ι)/2012 

Ο περί  Φόρων Καηανάλωζης (Σροποποιηηικός) Νόμος ηοσ 2012 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην 
Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ σνηάγμαηος 

 
Αριθμός 169(Ι) /2012 

 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΤ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2004 ΕΩ 2010 

 

Σπλνπηηθόο 
Τίηινο. 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Φόξσλ 

Καηαλάισζεο (Τξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2012 θαη ζα 

δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Φόξσλ Καηαλάισζεο 

Νόκνπο ηνπ 2004 έσο 2010 (πνπ ζην εμήο ζα 

αλαθέξνληαη σο ν «βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο 

λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη 

πεξί Φόξσλ Καηαλάισζεο Νόκνη ηνπ 2004 έσο 2012. 

91(Ι) ηνπ 2004 

208(Ι) ηνπ 2004 

245(Ι) ηνπ 2004 

262(Ι) ηνπ 2004 

126(Ι) ηνπ 2005 

65(Ι) ηνπ 2006 

144(Ι) ηνπ 2006 

6(Ι) ηνπ 2007 

61(Ι) ηνπ 2007 

139(Ι) ηνπ 2007 

140(Ι) ηνπ 2007 

156(Ι) ηνπ 2007 

22(Ι) ηνπ 2008 

39(Ι) ηνπ 2008 

64(Ι) ηνπ 2008 

91(Ι) ηνπ 2008 

119(Ι) ηνπ 2009 

30(Ι) ηνπ 2010 

51Α(Ι) ηνπ 2010 

119(Ι) ηνπ 2010 

  
Καζνξηζκόο ηεο 
ηηκήο ιηαληθήο 
πώιεζεο  

2. Τν άξζξν 85 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο 

αθνινύζσο: 

(α) Με ηελ θαηάξγεζε ηεο ηειείαο κεηά ηε ιέμε «ρώξεο» 

ζηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ θαη ηελ 

πξνζζήθε ηεο θξάζεο «oη νπνίνη είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα γξάθνπλ κε αλεμίηειν ηξόπν ζε επξώ ηελ αλώηεξε 

ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ 

εθάζηνηε κηθξόηεξε ζπζθεπαζία ζηελ νπνία δηαηίζεληαη 
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ζηε ιηαληθή πώιεζε ηα ηζηγάξα».  

(β) Με ηελ πξνζζήθε κεηά ην εδάθην (2) ησλ 

αθόινπζσλ λέσλ εδαθίσλ: 

«(3) Η παξά ησλ σο άλσ επαγγεικαηηώλ, ή 

ιηαλνπσιεηώλ, ή θαπλνπσιώλ δηάζεζε ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηζηγάξσλ ζε ηηκή αλώηεξε ηεο 

αλαγξαθόκελεο αλώηεξεο ηηκήο ιηαληθήο πώιεζεο σο 

αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) πην πάλσ, απαγνξεύεηαη θαη 

νπνηνδήπνηε πξόζσπν παξαβαίλεη ηελ παξνύζα 

δηάηαμε ππόθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή ε νπνία δελ 

ππεξβαίλεη ην ηξηπιάζην πνζό ηνπ εηδηθνύ θόξνπ 

θαηαλάισζεο πνπ αλαινγεί ζηελ πνζόηεηα ησλ 

ηζηγάξσλ αλαθνξηθά κε ηα νπνία δηαπξάηηεηαη ην 

αδίθεκα ή ζηα ρίιηα πεληαθόζηα επξώ ή ζε θάζε 

πεξίπησζε ην κεγαιύηεξν ησλ πην πάλσ πνζώλ ή ζε 

θπιάθηζε κέρξη δύν ρξόληα ή θαη ζηηο δύν πνηλέο ηεο 

θπιάθηζεο θαη ηεο ρξεκαηηθήο. 

(4) Ο Δηεπζπληήο δύλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα 

επηβάιιεη πεξηνξηζκνύο ζηηο πνζόηεηεο ησλ 

βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλώλ πνπ ηίζεληαη ζε αλάισζε 

θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ από ηελ αύμεζε ηεο θνξνινγίαο 

ζηα πξντόληα απηά». 

 (γ) Με ηελ πξνζζήθε κεηά ην εδάθην (4) ηεο αθόινπζεο 

επηθύιαμεο: 

«Ννείηαη όηη ε ηζρύο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) 

αλαθνξηθά κε ηελ αλαγξαθή ηεο αλώηεξεο ηηκήο 

ιηαληθήο πώιεζεο ησλ ηζηγάξσλ θαζώο θαη ησλ 
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δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3) αξρίδεη έμε κήλεο κεηά ηε 

ςήθηζε ηνπ παξόληα λόκνπ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. Τν άξζξν 87 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 

πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο επηθύιαμεο ακέζσο κεηά ην 

εδάθην (1): 

«Ννείηαη όηη  ην ζπλνιηθό πνζό ηνπ εηδηθνύ θόξνπ πνπ 

κπνξεί λα επηζηξέθεηαη θαη’ έηνο δελ δύλαηαη λα 

ππεξβαίλεη ην 25% ηνπ πνζνύ ηνπ εηδηθνύ θόξνπ 

θαηαλάισζεο πνπ αλαινγεί ζην κέζν κεληαίν όξν ησλ 

πνζνηήησλ αλά θαηεγνξία  βηνκεραλνπνηεκέλσλ 

θαπλώλ πνπ ηίζεληαη ζε αλάισζε θαηά πεξίπησζε» 

 

 

Τξνπνπνίεζε 
ηνπ Δεύηεξνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνύ 
Νόκνπ 

4. Τν Δεύηεξν Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνύ λόκνπ 

αληηθαζίζηαηαη κε ην αθόινπζν: 
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Προϊόνηα 
σνηελεζηής Ειδικού Φόροσ 

Καηανάλωζης 

1. Αηζπιηθή Αιθνόιε €956,82 τα 100 ιίηξα άλπδξεο 

αηζπιηθήο αιθνόιεο 

2. Μπύξα  €6,00 ηα 100 ιίηξα αλά βαζκό 

αιθνόιεο ηειηθνύ πξντόληνο  

3. Απιό Κξαζί  €0 / 100 ιίηξα 

4. Αθξώδε θξαζηά €0 / 100 ιίηξα 

5. Πνηά παξαζθεπαδόκελα 

κε δύκσζε εθηόο από ην 

θξαζί θαη ηελ κπύξα 

€0 / 100 ιίηξα 

6. Ελδηάκεζα Πξντόληα €45 / 100 ιίηξα 

 

Ννείηαη όηη ν Υπνπξγόο 
Οηθνλνκηθώλ δύλαηαη θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ λα αλαζεσξεί 
ηνπο πην πάλσ ζπληειεζηέο 
κε βάζε ηε δηακόξθσζε ηνπ 
Δείθηε Τηκώλ Καηαλαισηή, κε 
Δηάηαγκα πνπ ζα 
δεκνζηεύεηαη ζηελ Επίζεκε 
Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο 

 

  

 

 

  

Τξνπνπνίεζε 
ηνπ Τξίηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνύ 
Νόκνπ 

5. Τν Τξίην Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνύ λόκνπ  αληηθαζίζηαηαη 

κε ην αθόινπζν: 
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Προϊόνηα 
σνηελεζηής Ειδικού Φόροσ 

Καηανάλωζης 

1. Τζηγάξα  €1,10 ηα 20 ηζηγάξα θαη  

34% επί ηεο αλώηεξεο ηηκήο 

ιηαληθήο πώιεζεο   

2. Πνύξα ή πνπξάθηα €90 αλά ρηιηόγξακκν 

3. Λεπηνθνκκέλνο θαπλόο 

πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ 

(ζηξηθηώλ) ηζηγάξσλ  

€150 αλά ρηιηόγξακκν  

4. Άιια θαπλά γηα 

θάπληζκα 

€150 αλά ρηιηόγξακκν 

 Ννείηαη όηη, αλεμάξηεηα από ηελ 
αλώηεξε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο 
ησλ ηζηγάξσλ, ζα εηζπξάηηεηαη 
ειάρηζηνο εηδηθόο θόξνο 
θαηαλάισζεο ίζνο πξνο €2,43 
ηα 20 ηζηγάξα. 
Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη ν 
Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ δύλαηαη 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα 
αλαζεσξεί ηνπο πην πάλσ 
ζπληειεζηέο κε βάζε ηε 
δηακόξθσζε ηνπ Δείθηε Τηκώλ 
Καηαλαισηή, κε Δηάηαγκα πνπ 
ζα δεκνζηεύεηαη ζηελ Επίζεκε 
Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο . 

 


