
 

 
N. 128(I)/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4619 Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 1009 

      

Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 128(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2017 

  
 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 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 

Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως 
(Αρ. 2) του 2017 (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.3) 
του 2017. 
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119(Ι) του 2009 
30(Ι) του 2010 

51Α(Ι) του 2010 
119(Ι) του 2010 
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. 
 
Τροποποίηση  
του άρθρου 81  
του βασικού 
νόμου. 

 
2.  Το άρθρο 81 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   (α) Mε την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (δ), της 
ακόλουθης νέας παραγράφου:  

   
     «(ε)  θερμαινόμενα προϊόντα καπνού: 

   Προϊόντα που περιέχουν μείγμα καπνού τα οποία παράγουν αερόλυμα μέσω της   
θέρμανσης του μείγματος και όχι καύσης.»· και 

 
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

  «(5) Εξομοιώνονται με θερμαινόμενα προϊόντα καπνού τα προϊόντα που αποτελούνται 
εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος από ουσίες διαφορετικές από τον καπνό, ανταπο-
κρίνονται όμως στα κριτήρια που καθορίζονται στον ορισμό (ε) του εδαφίου (1).». 

   
Τροποποίηση  
του Τρίτου 
Παραρτήματος  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο 4 αυτού, κάτω από τη Στήλη «Προϊόντα», 
του ακόλουθου νέου σημείου:  

  
  «5. Θερμαινόμενα προϊόντα καπνού»· και 
  
   (β) με την προσθήκη έναντι του σημείου 5 αυτού, κάτω από τη Στήλη «Συντελεστής 

Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης», της φράσης «€150 ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους 
του μείγματος καπνού».  

  
Τροποποίηση  
του Τέταρτου 
Παραρτήματος  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το Τέταρτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   (α) Με την προσθήκη στο ΜΕΡΟΣ Γ αυτού, αμέσως μετά το σημείο (Θ) και την επιφύλαξη 
αυτού, κάτω από τη Στήλη «Προϊόντα», του ακόλουθου νέου σημείου:  

   
  «(Ι) Υγρό για χρήση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα, ανεξάρτητα εάν αυτό περιέχει νικοτίνη»· 

και 
  
 (β) με την προσθήκη στο ΜΕΡΟΣ Γ αυτού, έναντι του σημείου (Ι), κάτω από τη Στήλη 

«Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης», της φράσης «€0,12 ανά χιλιοστόλιτρο.». 
   

 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

