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Ό περί Φρεάτων Νόμος, Κεφ. 351, ώς έτροποποιήθη δια τών Νόμων 
47 του 1961 και 19 του 1962. 

Ό περί Ρυθμίσεως Όδών και Οικοδομών Νόμος, Κεφ. 96, ώς έτρο
ποποιήθη δια των Νόμων 14 του 1959 67 του 1963, 6 και 65 του 
1964 και 12 και 38 του 1969. 

Ό περί Ύδατοπρομηθείας (Ειδικά Μέτρα) Νόμος 32 του 1964 ώς 
έτροποποιήθη δια του Νόμου 35 τοΰ 1965. 

Ό περί Προστασίας τών Δημοσίων Όδών Νόμος, Κεφ. 83. 

Έν Λευκωσία τή 5η Φεβρουαρίου 1971 

ΚΡΙΤΩΝ Γ. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ, 
Γενικός Είσαγγελεύς της Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 93 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ (ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΤΩΝ) 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1970 

(ΝΟΜΟΙ 81 ΤΟΥ 1967,, 33 ΤΟΥ 1968, 78 ΤΟΥ 1968, 21 ΤΟΥ 1969, 
73 ΤΟΥ 1969, 14 ΤΟΥ 1970, 15 ΤΟΥ 1970, 59 ΤΟΥ 1970) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 12 (2). 

Το Ύπουργικόν Συμβούλων, ενασκούν τάς εις αυτό χορηγουμένας 
εξουσίας δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 12 τών περί Τελωνεια
κών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Επιβολή και 'Επιστροφή 
τούτων) Νόμων του 1967 εως 1970 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς 
«ό Νόμος»), διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Ή κλάσις υπ' αρ. 12 του Τετάρτου Πίνακος του Νόμου διά τοϋ 
παρόντος τροποποιείται διά της διαγραφής τής «'Εκτάσεως και ορών 
απαλλαγής» τών αναφερομένων έναντι τής τοιαύτης κλάσεως έν τη 
τρίτη στήλη του έν λόγω Πίνακος και τής αντικαταστάσεως τούτων 
διά τών ακολούθων : 

«Δύνανται νά ε'ισαχθώσιν ατελώς έπιπλα και σκεύη· ξενοδοχείων 
εις εύλογους ποσότητας, ώς έν τοις άκολούθοις : 

(α) Κουβέρται, έφαπλώματα, προσκεφάλαια, κλινοσκεπάσματα, 
άσπρόρουχα' (εξαιρουμένων τών προσοψίων και προσοψίων 
λουτρού) τάπητες, λινοτάπητες, παραπετάσματα θυρών και 
παραθύρων και υλικά κατασκευής τούτων και αλεξήλια. 

(β) 'Επιτραπέζια είδη εκ κοινού μετάλλου, ύαλου ή πορσελά
νης (περιλαμβανομένων τών τεφροδοχείων). Σκεύη σερβι
ρίσμοπος. Κινούμεναι τράπεζαι εξυπηρετήσεως, εξαιρουμέ
νων τών ξύλινων ή τών του τύπου του συνήθως χρησιμοποι
ουμένου δι' οίκιακήν χρήσιν. θερμομονωτικά! φιάλαι και 
έτερα θερμομονωτικά δοχεία. 
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(γ) Λουτήρες, πυγολουτήρες, λεκάναι, καταίονιστήρες, καί ετε
δα είδη υγιεινής μη αναλώσιμου φύσεως, κρεμάστραι προ
σοψίων (έπιτοίχιοι) καί κρουνοί δι' ύδραυλικάς εγκαταστά
σεις. Μηχανικά! πετσετοθήκαι καί συσκευαί στεγνώσεως 
χειρών δια θερμού αέρος. 

(δ) Μηχοα/ήμοπα, συσκευαί, εργαλεία καί σκεύη προετοιμασίας, 
επεξεργασίας ή παρασκευής εδεσμάτων (περιλαμβανομένων 
των συσκευών παρασκευής καφέ). Μηχανήματα, συσκευαί 
καί εγκαταστάσεις διυλίσεως, καθαρισμού, παστερειώσεως, 
άποσκληρύνσεως ή άφαλατώσεως δδατος. 

(ε) Παντός είδους μηχανήματα,, συσκευαί ή' εγκαταστάσεις θερ
μάνσεως, ζέσεως, ψύξεως, κλιματισμού (περιλαμβανομένων 
τών μονωτικών υλικών αλλ' εξαιρουμένων τών σωλήνων εκ 
σιδήρου ή χάλυβος), αερισμού (περιλαμβανομένων τών ανε
μιστήρων), εξαερισμού, άποσμήσεως, καθαρισμού (περιλαμ. 
βανομένων τών ηλεκτρικών σαρώθρων), στιλβώσεως, πλύ
σεως, στεγνώσεως, σιδερώματος ρούχων, αποτεφρώσεως ή 
άλλης υγειονομικής επεξεργασίας απορριμμάτων ή σκυβά
λων. 

(στ) Μικρόφωνα,, μεγάφωνα, ένισχυταί ήχου καί συσκευαί τηλε
οράσεως. Μαγνητόφωνα καί ραδιόφωνα προς χρήσιν ε'ις 
κεντρικήν έγκατάστασίν διά μετάδοσιν μουσικής ή προγραμ. 
μάτων. Εις κινηματογραφικός προβολεύς καί εις προβολεύς 
διαφανειών. 'Ηλεκτρικά σήματα συναγερμοΟ, κώδωνες, 
ήλεκτρικαί συσκευαί σηματοδοτήσεως, αυτόματοι συσκευαί 
κλήσεως καί παρόμοιαι τοιαυται. Ήλεκτρικαί εγκαταστά
σεις (περιλαμβανομένων τών ηλεκτρικών φωτιστικών μέσων, 
πόσης φύσεως). Κλειδοκύμβαλα καί παρόμοια μουσικά 
όργανα. Συσκευαί αυτομάτου μεταφράσεως. 

(ζ) Μηχαναί ταμείου, αυτομάτου καταγραφής, γραφομηχαναί, 
πολυγράφοι, καί παρόμοιαι μηχαναί γραφείων. 

(ηι) Κυλιώμεναι κλίμακες, ανελκυστήρες και ανυψωτήρες προσώ
πων καί αποσκευών. 

(θ) 'Εξοπλισμός κολυμβητικών δεξαμενών. 
(ι) Στιλβωμένα μαρμα,ράκια επενδύσεως τοίχων : 

Νοείται δτι δέον δπως ό Διευθυντής πεισθή δτι έπληρώθησαν οι 
ακόλουθοι οροί : 

(ΐ) εκαστον ειδικώς κατονομαζόμενον είδος εισάγεται υπό ή δια 
λογαριασμόν του 'ιδιοκτήτου του ξενοδοχείου εν ώ τούτοι πρό. 
κείται νά χρησιμοποιηθή, καί σημαίνεται διά του ονόματος 
του ξενοδοχείου ή διά του ονόματος του ιδιοκτήτου του ξενο
δοχείου κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τον Διευθυντή ν, έκτος 
εάν ό Διευθυντής δι ' εϋλογόν τίνα αίτιον άποφασίση δτι ό 
δρος τής σημάνσεως δύναται νά μή έφαρμοσθή" 

(ii) πριν ή άπομακρυνθή εκ του τελωνειακού έλεγχου, ό ίδιοκτή
. της του ξενοδοχείου συνομολογεί γραμμάτιον, ύφ' οΰς δρους 

ήθελεν ό Διευθυντής εγκρίνει, προς διασφάλισιν τών δημο
σίων προσόδων, άναφορικώς προς άπαντα τά δυνάμει του 
παρόντος δικαιούμενα ατελούς εισαγωγής εμπορεύματα. 

2. Το εδάφιον (ιη) τής κλάσεως υπ' άρ. 13 του Τετάρτου Πίνακος 
του Νόμου, διά του παρόντος τροποποιείται διά τής διαγραφής τών 
λεπτομερειών εξαιρέσεως αΐτινες αναφέρονται έναντι του τοιούτου 
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εδαφίου έν τή δευτέρα στήλη του εν λόγω Πίνακος και της αντικατα
στάσεως τούτων δια των ακολούθων :. 

«(ιη) 'Υφάσματα πάσης φύσεως εισαγόμενα προς χρήσιν έν τη 
κατασκευή παντουφλών, ελαφρών υποδημάτων τύπου sneakers 
καΐ υποδημάτων γυμναστικής τών όποιων το άνω μέρος άπο. 

τελείται κυρίως έξ υφαντικών υλών.». 

3. Αϊ ακόλουθοι νέαι κλάσεις υπ' αρ. 48 εως 53 δια του παρόντος 
προστίθενται εις τόν Τέταρτον Πίνακα του Νόμου. 

•Λεπτομέρειαι Εξαιρέσεως "Εκτασις και οροί απαλλαγής 

"Ενζυμα, κελυφομένα (encapsu
lated) ή μή, εισαγόμενα προς χρή
σιν έν τη κατασκευή απορρυπαν
τικών παρασκευασμάτων. 

Ραπτομηχαναί, αυτόματοι, ειδι
κά! διά την κατασκευήν ή τοποθέ. 
τησιν ή ραφήν κολλάρων, μοο/ικε
τών ή θυλακίων (τσεπών). Ραπτα
μηχανα! (περιλαμβανομένων και 
τών ειδικών επίπλων διά ταύτας), 
έίδικαί διά την ραφήν σάκκων 
(sacks or bags). 

'Υλικά εισαγόμενα προς χρήσιν 
έν τή κατασκευή κυτίων καΐ δο
χείων έκ σιδήρου ή χάλυβος έπι
κεκαλυμμένων διά λευκοσιδήρου. 

Έξηυγενισμένα εδώδιμα φυτικά 
έλαια καΐ άλας, εισαγόμενα προς 
χρήσιν έν τη κατασκευή μαργαρί
νης. 

θερμαντικά! ηλεκτρικά! άντι. 
στάσεις, σύρματα ηλεκτρικών αντι
στάσεων, θερμοστάται, χειρολαβαί 
και λαμπτήρες προς χρήσιν έν τη 
κατασκευή ηλεκτρικών θερμα
στρών. 

'Ατελώς, έφ' δσον ό είσαγωγεύς 
δήλωση και ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταύτα προορίζονται προς χρή
σιν ύπ" αύτου έν τη κατασκευή 
άπορρυποα/τικών παρασκευασμά
των κα! ύφ' ους δρους ό Διευθυν
τής ήθελεν επιβάλει προς διασφά
λισιν τών δημοσίων προσόδων. 

'Ατελώς, έφ' δσον ό είσαγωγεύς 
δήλωση κα! ό Διευθυντής πεισθή 
δτι αδται προορίζονται προς χρή
σιν ύπ5 αύτου έν τή κατασκευή ή 
τοποθετήσει ή ραφή κολλάρων, μα
νικετών ή θυλακίων (τσεπών) ή έν 
τή ραφή σάκκων (sacks or bags). 

'Ατελώς, έφ' δσον ό είσαγωγεύς 
δήλωση και ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταύτα προορίζονται προς χρή
σιν ύπ' αύτου έν τή κατασκευή κυ
τίων και δοχείων διά την συσκευα
σίαν εμπορευμάτων,, κα! ύφ' ους 
δρους ό Διευθυντής ήθελεν επιβά
λει προς διασφάλισιν τών δημοσί
ων προσόδων. 

'Ατελώς, έφ' δσον ό είσαγωγεύς 
δήλωση και ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταύτα προορίζονται προς άπο
κλειστικήν χρήσιν ύπ' αύτου έν τή 
κατασκευή μαργαρίνης κα! ύφ' ους 
δρους ό Διευθυντής ήθελεν επιβά
λει προς διασφάλισιν τών δημοσί
ων προσόδων. 

'Ατελώς, έφ' δσον ό είσαγωγεύς 
δηλώση και ό Διευθυντής πεισθή 
δτι ταύτα προορίζονται προς χρή
σιν ύπ' αύτου έν τή κατασκευή 
ηλεκτρικών θερμαστρών και ύφ' 
ους δρους ό Διευθυντής ήθελεν έπι. 
βάλει προς διασφάλισιν τών δημο
σίων προσόδων. 
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Κλάσις 
Άρ. Λεπτό μέρειαι Εξετάσεως Έκτασις και δροι απαλλαγής 

53 Καθοδικοί σωλήνες προβολής, 
προς χρήσιν έν τή κατασκευή και. 
νουργών τηλεοπτικών συσκευών. 

Έπί τή καταβολή δασμού προς 
8% έπί τής αξίας των, έφ' δσον δι
καιούνται δασμολογήσεως συμφώ. 
νως τω άρθρω 4 (1) του παρόντος 
Νόμου κατά τον συντελεστή ν του 
δασμοϋ προτιμήσεως, όέλλως πως 
δε, είς δασμόν 16% έπί τής αξίας 
των, νοουμένου δτι εισάγονται ευ
θέως όπό κοπασκευαστου τηλεο
πτικών συσκευών και ΰφ' ους δρους 
ό Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς 
διασφάλισιν τών δημοσίων προσό
δων. 

4. Ή ισχύς τοϋ* παρόντος Διατάγματος θεωρείται ώς άρξαμένη την 8ην 
Ιανουαρίου 1971. 

'Εξεδόθη τή 8η 'Ιανουαρίου 1971 

Έτυπώθη έν τώ Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 




