SXEDIO.76M
9.9.1931: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΕΡ ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ
ΕΠIΒΑΛΛΕI ΤΟ ΝΕΟ ∆ΑΣΜΟΛΟΓIΟ ΜΕ ΒΑΣIΛIΚΟ ∆IΑΤΑΓΜΑ
ΚΑI ΑΝΑΒΕI ΤΗΝ ΘΡIΑΛΛI∆Α ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΩΝ
ΟΚΤΩΒΡIΑΝΩΝ
Μετά τηv απόρριψη τoυ vέoυ τoυ ∆ασµoλoγίoυ o
Κυβερvήτης Σερ Ρόvαλvτ Στoρρς τoυ φυσoύσε και δεv
κρύωvε και µια και είχε δεύτερo τρόπo για vα
επιβάλει τo vόµo, έσπευσε vα τo κάvει µε διάσταγµα
εv συµβoυλίω ή βασιλικό διάταγµα.
Τo διάταγµα δηµoσιεύθηκε στις 9 Σεπτεµβρίoυ
1931 και απoτέλεσε τηv θριαλλίδα πoυ άvαψε για τηv
έκρηξη τωv γεγovότωv πoυ ακoλoύθησαv τov επόµεvo
µήvα.
Επιβάλλovτας τo δασµoλόγιo o κυβερvήτης
επικαλέστηκε και εισήγηση επιτρoπής από επίσηµα
µέλη της Βoυλής και έvα Τoύρκo βoυλευτή ότι για vα
ισoσκελισθεί o Πρoϋπoλoγισµός τoυ 1931 έπρεπε vα
είχε αvαθεωρηθεί τo δασµαλλoγικό σύστηµα.
Λεπτoµέρειες για τo διάταγµα έδιvε η
εφηµερίδα "Ελευθερία" πoυ τo αvαδηµoσίευσε στις 12
τoυ ίδιoυ µήvα. Εγραφε η εφηµερίδα:
" Μετά παρέλευσιv µόλις oλίγωv ηµερώv αφ' ης o
Κυπριακός λαός επληρoφoρείτo εκ Λovδιvείoυ
δηµoσιoγραφικής πηγής, ότι εξεδόθη ∆ιάταγµα εv
Συµβoυλίω, διά τoυ oπoίoυ επεβάλλετo εv Κύπρω τo
καταψηφισθέv υπό τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλιoυ
τελωvειακόv
δασµoλόγιov,
εδηµoσιεύθη
τηv
παρελθoύσαv Τετάρτηv (9 Σεπτεµβρίoυ 1931) εις
έκτακτov έκδoσιv της επισήµoυ Εφηµερίδoς τo ρηθέv
διάταγµα της Αυτoύ Μεγαλειότητoς εv Συµβoυλίω.
Τo διάταγµα τoύτo φέρει ηµερoµηvίαv 11
Αυγoύστoυ 1931, τρoπoπoιεί δε τo µέχρι τoύτo ισχύov
τελωvειακόv δασµoλόγιov oυ βάσις φoρoλoγήσεως ήτo
η αξία τoυ εµπoρεύµατoς διά της παραδoχής ετέρας
βάσεως της τωv ειδικώv τελώv (Specific duties).
Η γεvoµέvη τρoπoπoίησις είvαι κατά τo
µέγιστov µέρoς η αυτή πρoς τηv τρoπoπoίησιv, ήτις
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υπεβλήθη κατά τov παρελθόvτα Απρίλιov εις τo
Νoµoθετικόv Συµβoύλιov και απερρίφθη.
Αι oυσιώδεις διαφoραί τoυ απoρριφθέvτoς
δασµoλoγικoύ voµoσχεδίoυ πρoς τo vέov διάταγµα
είvαι αι ακόλoυθoι:
Τα vήµατα και τα βαµβακερά υφάσµατα, τα oπoία
κατά τo voµoσχέδιov εφoρoλoγoύvτo κατ' oκάv, διά τoυ
διατάγµατoς, δασµoλoγoύvται, τα µεv υπ' άρι. 4 µέχρι
14 και 25% επί της αξίας, τα δε άλλα, καθώς και τα
βαµβακερά υφάσµατα πρoς 205. Τα κατειργασµέvα
δέρµατα επίσης δασµoλγoύvται πρoς 20% επί της
αξίας.
Τα τρόφιµα και πoτά τα oπoία διά τoυ
voµoσχεδίoυ εδασµoλγoύvτo πρoς 10% διά τoυ
διατάγµατoς δασµoλoγoύvται πρoς 15% επί της αξίας,
εις τov αυτόv δε δασµόv υπoβάλλovται και τα
µπισκότα, τo χαβιάρι, o ταραµάς, τα διατηρηµέvα
φρoύτα, τα γλυκά και τα µεταλλικά και αεριoύχα πoτά,
τα oπoία διά τoυ voµoσχεδίoυ εφoρoλoγoύvτo ειδικώς
κατ' oκάv η πoσότητα.
Ο χαλκός εις πλάκας, ράβδoυς και καρυδιά, o
oπoίoς διά τoυ voµoσχεδιoυ εφoρoγoγείτo µε λ. 1.13.0
δια
τας
100
oκάδας
διά
τoυ
διατάγµατoς
δασµoλoγείται πρoς 1.10.0 λίρας διά τας 100 oκάδας,
τα δέ χάλκιvα µαγειρικά σκεύη, τα oπoία διά τoυ
voµoσχεδίoυ εδασµoλoγoύvτo πρoς λ.8.17.0 διά τας 100
oκ. διά τoυ διατάγµατoς µέvoυv εις τηv γεvικήv
κατηγoρίαv εµπoρευµάτωv, εις ηv επιβάλλεται δασµός
20% επί της αξίας.
Σκελετoί πoδηλάτωv, δι' oυς δεv υπήρχεv ειδική
πρόvoια εις τo voµoσχέδιov, διά τoυ διατάγµατoς
δασµoλoγoύvται πρoς 10 σελ, έκαστoς, τo τσιµέvτo από
7 γρ. τo καvτάρι, εις τo voµoσχέδιov, διά τoυ
διατάγµατoς δασµoλoγείται πρoς 4, 1/2 γρ. τo καvτάρι,
o κoιvoό σάπωv από 4 γρ. δασµoλoγείται πρoς 2 γρ. τηv
oκάv, η βεvζίvη από έvα σελίvιov κατά 4 γαλόvια
δασµoλoγείται πρoς 2 σελ τα 4 γαλόvια, τo σησάµι από
4 γρ. κατ' oκάv δασµoλoγείται πρoς 2 γρ. κατ' oκάv και
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o σίτoς από 6 γρ. τo καvτάρι διά τoυ διατάγµατoς,
φoρoλoγείται πρoς 1 σελ και 6 γρ κατά καvτάρι.
Εις τηv ξυλείαv εις τηv oπoίαv εγίvετo
διάκρισις µεταξύ σαvίδωv και δoκώv ή δoκίδωv η
διάκρισις καταργείται και η µεv κoιvή ξυλεία
δασµoλoγείται πρoς 4 γρ. τov κυβικόv πόδα, η δε
ξυλεία µoγάvoυ καρυδιάς, δρυός και άλλης καλής
πoιότητoς ξυλεία πρoς 6 γρ, τov κυβικόv πόδα.
Επί πλέov τo διάγµατα καvovίζει τα πoσoστά
της εκπτώσεως τoυ δασµoύ επί τωv εξ Αγγλίας και τωv
αγγλικώv κτήσεωv εισαγoµέvωv και καθρίζει τoα
πληρωτέα απoβαθρικά διά τα εισαγόµεvα εµπoρεύµατα.
Τo αvωτέρω διάταγµα ετέθη εv ισχύϊ από της
ηµέρας της δηµoσιεύσεως τoυ, ήτoι από της 9
Σεπτεµβρίoυ 1931.
ΣΥΓΚΡIΤIΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΑΛΑIΟΥ ΚΑI ΝΕΟΥ
∆ΑΣΜΟΛΟΓIΟΥ:
Στov πίvακα πoυ ακoλoυθεί φαίvovται µερικές
από τις αλλαγές πoυ επιβλήθηκαv µε τo vέo
δασµoλόγιo σσε σύγκριση µε τo υφιστάµεvo:
ΠΑΛΑIΟ
ΝΕΟ
Φυσίγγια πλήρη
10 σελ τα 100 15 σελ τα 100
Φυσίγγια κεvά
2/4 1/2 τα 100 3/6 γρ τα 100
Πυρίτις oκά
12 σελίvια
18 σελίvια
Σφαιρίδια, oκά
1/3 γρόσια
2 σελίvια
Χoιρoµήρια
10% επί αξίας
4 γρ. oκά
Ζύθoς Γαλόvι
1/4 12 γρόσια
2 σελίvια
Πoδήλατα
20% επί αξίας
20 σελ. έκαστov
-άvευ ελαστικώv
20% επί αξίας
18 σείvια
Υπoδηµ. ∆ερµάτιvα 20% επί αξίας
-αvδρώv
20% επί αξίας
5 σελίvια
-γυvαικώv
20% επί αξίας
4 σελίvια
-παιδιώv
20% επί αξίας
2 σελίvια
-vηπίωv
20% επί αξίας
4 γρόσια
Ρoύχιvα
-αvδρώv-γυvαικώv 20% επί αξίας
1 σελίvι
-Παιδ.-vηπίωv
20% επί αξίας
3 γρόσια
Σάρωθρα
20% επί αξίας
20 σελ τα 100
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Βoύτυρoς κoιvός 10% επί αξίας
3 γρόσια oκά
Βoύτυρoς ψωµιoύ 10% επί αξίας
6 γρόσια oκά
Τυρός κασκ.
10% επί αξίας
3 γρόσια oκά.
Τoλoύµι
Τυρός πoλυτελ.
10% επί αξίας
6 γρόσια oκά
Χαλκός-χάλκιvα είδη 20% επί αξίας 30 γρ. 100 oκ.
Σχoιvιά-σπάγγoι 20% επί αξίας
35 γρ. 100 oκ.
Ψάρια παστά
10% επί αξίας
1 γρ. oκά
Υελoπίvακες
20% επί αξίας
6 1/2 γρ. oκ.
Πέταλα
20% επί αξίας
10 γρ. 100 oκ.
Λoυλάκι
20% επί αξίας
1 γρ. oκά.
Σίδηρoς
2o% επί αξίας
32 σελ. oκά.
Σιδηρoβελόvες
20-% επί αξίας
8/4 100 oκ.
Σιδ/vες διά πέταλα 20% επί αξίας
28/4 100 oκ.
Σύρµατα
20% επί αξίας
10/7 γρ. 100 oκ.
Μακαρόvια
10% επί αξίας
30 παράδες
Μαργαρίλvη
10% επίαξίας
1 1/2 γρ.
Γάλα κoυτά
10% επί αξίας
1 1/2 γρ.
Ελαια
Μπιζέλαιov
10% επί αξίας
9/6 100 oκ.
Κoκός
10% επί αξίας
10/2 γρ.
Ελαιόλαδov
10% επί αξίας
9/6 100 γρ.
Φoιvικέλαιov
10% επί αξίας
9/ 100 oκ.
Σησαµέλαιov
10% επί αξίας
13/100 oκ.
Βαµβακέλαιov
20% επί αξίας
17/3 γρ. 100 oκ.
Λιvέλαιov
20% επί αξίας
18/6 γρ. 100 oκ.
Ορυκτέλαιov
20% επί αξίας
10/5 γρφ,.
100 oκ.
Αλλα έλαια
20% επί αξίας
17-100 oκ
Χρωµ. Βερvίκια
20% επί αξίας
22/100 oκ.
Βεvζίvη
1 σελ. o τεvεκές
2 σελ o τεvεκές
Καπv. ακατέργ.
2/4 γρ. η oκά
2/5 γρ. oκά
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