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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 124(Ι)/2017
Αρ. 4616, 28.7.2017
Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 124(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2017
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων:
L 316,
31.10.92,
σ. 21.

Για σκοπούς άσκησης της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται από το Άρθρο 4 της πράξης της
ης
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19 Οκτωβρίου 1992 για
την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην
αλκοόλη και στα αλκοολούχα ποτά»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
91(I) του 2004
208(I) του 2004
245(I) του 2004
262(I) του 2004
126(I) του 2005
65(I) του 2006
144(I) του 2006
6(I) του 2007
61(I) του 2007
139(I) του 2007
140(I) του 2007
156(I) του 2007
22(I) του 2008
39(I) του 2008
64(I) του 2008
91(I) του 2008
119(I) του 2009
30(I) του 2010
51Α(I) του 2010
119(I) του 2010
169(I) του 2012
186(Ι) του 2012
25(I) του 2013
42(Ι) του 2013
84(I) του 2013
110(Ι) του 2013
43(Ι) του 2014
89(Ι) του 2017.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Aρ. 2)
Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως
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. 2) του 2017.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική
σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«“ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο” σημαίνει ζυθοποιείο του οποίου η παραγωγή
δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) εκατόλιτρα μπύρας ετησίως και το οποίο είναι
νομικά και οικονομικά ανεξάρτητο από οποιοδήποτε άλλο ζυθοποιείο, δεν
χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις άλλου ζυθοποιείου και δεν λειτουργεί βάσει άδειας
.
εκμετάλλευσης, ως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ
Επίσημη
Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων:
L 316,
31.10.92,
σ. 21.

ης

“Οδηγία 92/83/ΕΟΚ” σημαίνει την Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19
Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων
κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και στα αλκοολούχα ποτά.».
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Τροποποίηση
του Δεύτερου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

3. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση κάτω από
τη δεύτερη στήλη, έναντι από το σημείο 2 αυτού, της φράσης «€6,00 τα 100 λίτρα ανά βαθμό
αλκοόλης τελικού προϊόντος» με τα ακόλουθα:
«(α)

€3,00 τα 100 λίτρα ανά βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος, σε περίπτωση που η μπύρα
παράγεται από ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο,

(β)

€6,00 τα 100 λίτρα ανά βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος, σε περίπτωση που η μπύρα
παράγεται από ζυθοποιείο άλλο από ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο».

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

