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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ *Αρ. 963 της 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1972 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις 

'Αριθμός 169 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩ

Σ Ε Ω Σ (ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΤΩΝ) ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1972 

(ΝΟΜΟΙ 81 ΤΟΥ 1967, 33 ΚΑΙ 78 ΤΟΥ 1968, 21 ΚΑΙ 73 
ΤΟΥ 1969, 14, 15 ΚΑΙ 59 ΤΟΥ 1970, 3 ΚΑΙ 15 

ΤΟΥ 1971 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ 1972). 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 12 (2). 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εις αυτό χορηγούμενος 
εξουσίας δυνάμει τοϋ εδαφίου (2) του άρθρου 12 των περί Τελωνεια
κών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Επιβολή και Επιστροφή 
τούτων) Νόμων του 1967 εως 1972 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς 
«ό Νόμος»), διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Τό εδάφιον (α) της κλάσεως ύπ' άρ. 12 του Τετάρτου Πίνακος 
του Νόμου διά του παρόντος τροποποιείται διά της διαγραφής τής 
εκτάσεως καί των δρων απαλλαγής των αναφερομένων έναντι του 
τοιούτου εδαφίου έν τή τρίτη στήλη του έν λόγω Πίνακος καί τής 
αντικαταστάσεως τούτων διά τών ακολούθων : . 

«(α) Κουβέρται, έφαπλώματα, προσκεφάλαια, κλινοσκεπάσμα
τα, άσπρόρουχα (εξαιρουμένων τών προσοψίων, τών χειρο
μάκτρων, τών προσοψίων λουτρού καί τών σινδόνων), τάπη
τες, λινοτάπητες, παραπετάσματα θυρών καί παραθύρων καί 
υλικά κατασκευής τούτων καί αλεξήλια». 

2. Τό εδάφιον (δ) τής κλάσεως ύπ' άρ. 12 του Τετάρτου Πίνακος 
του Νόμου διά του παρόντος τροποποιείται διά τής διαγραφής τής 
εκτάσεως καί τών δρων απαλλαγής τών αναφερομένων έναντι του 
τοιούτου εδαφίου έν τή τρίτη στήλη του έν λόγω Πίνακος καί τής 
αντικαταστάσεως τούτου διά τώ ν ακολούθων : 

«(δ) Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία καί σκεύη προετοιμα
σίας, επεξεργασίας ή παρασκευής εδεσμάτων (περιλαμβα
νομένων τών συσκευών παρασκευής καφέ). Αυτόματοι μη
χαναί πωλήσεως. Μηχανήματα, συσκευαί καί έγκαταστά
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σεις διυλίσεως, καθαρισμού, παστεριώσεως, άποσκληρύν
σεως ή άφαλατώσεως ϋδατος». 

3. Το εδάφιον (ιδ) της κλάσεως ύπ' αρ. 15 του Τετάρτου Πίνακος 
του Νόμου, διά τοΟ παρόντος τροποποιείται διά της διαγραφής των 
λεπτομερειών εξαιρέσεως τών αναφερομένων έναντι του τοιούτου 
εδαφίου έν τη δευτέρα στήλη του έν λόγω Πίνακος και της αντικατα
στάσεως τούτων διά τών ακολούθων : 

«(ιδ) 'Αδιαφανή φύλλα καΐ ταινίαι, κατεσκευασμένα έξ υλικών 
εμπιπτόντων είς τάς κλάσεις 39.01, 39.02, 39.03, 39.04, 39.,05 
και 39.06 του Δευτέρου Πίνακος, εισαγόμενα προς χρήσιν 
έν τη κατασκευή δοχείων διά την συσκευασίαν ξινογάλακτος 
(γιαουρτιού) ή παρομοίων δοχείων' κυτταρίνη συγκεκολλη
μένη (laminated) μετά πολυαιθυλενίου καί χλωριούχου πολυ
βινυλίου, είς κυλίνδρους, ταινίας ή φύλλα, προς χρήσιν έν 
τη κατασκευή σάκκων συσκευασίας». 

4. Τό εδάφιον (ιστ) της κλάσεως ύπ' άρ. 15 τοΟ Τετάρτου Πίνακος 
τοΟ Νόμου, διά του παρόντος τροποποιείται διά της διαγραφής τών 
λεπτομερειών εξαιρέσεως τών αναφερομένων έναντι του τοιούτου 
εδαφίου έν τη δευτέρα στήλη του έν λόγω Πίνακος καΐ της αντικατα
στάσεως τούτων διά τών ακολούθων : 

«(ιστ) Χονδροσύρματα (wire rod) έκ κοινών μετάλλων, προς χρή
σιν έν τη κοττασκευη συρμάτων* σύρματα καΐ ράβδοι έκ σύρ
ματος, έκ κοινών μετάλλων, προς χρήσιν έν τη βιομηχανία, 
πλην τής βιομηχανίας κατασκευής συρματίνων περιφραγμά
των ή συρματίνων δικτυωμάτων (wire fencing or wire net
ting)». 

5. Ή κλάσις ύπ' άρ. 16 του Τετάρτου Πίνακος τοΟ Νόμου, διά του 
παρόντος τροποποιείται διά τής διαγραφής τής εκτάσεως καΐ τών 
δρω ν απαλλαγής τών αναφερομένων έναντι τής τοιαύτης κλάσεως 
έν τή τρίτη στήλη του έν λόγω Πίνακος καΐ τής αντικαταστάσεως 
τούτων διά τών ακολούθων : 

«Έάν οιονδήποτε τοιούτον δχημα έπί τη πρώτη έγγραφη του 
καταταγή και έγγραφη ώς ταξί ύπό τής αρμοδίας αρχής έγ
γραφης οχημάτων τής Δημοκρατίας, τούτο υπόκειται, και θά 
λογίζεται ώς πάντοτε ύποκείμενον, είς δασμόν προς δέκα τοις 
εκατόν έπί τής αξίας αύτοΰ, έφ' δσον δικαιούται δασμολογή
σεως δυνάμει του άρθρου 4(1) του παρόντος Νόμου, κατά 
τόν συντελεστή ν του δασμού* προτιμήσεως, άλλως πως δε, 
είς δασμόν προς εικοσιπέντε τοις εκατόν έπί τής αξίας 
του, νοουμένου δτι ή τοιαύτη έγγραφη λαμβάνει χώραν 
εντός εκατόν όγδοη κοντά ήμερων άπό του τελωνισμού" του 
τοιούτου οχήματος* έφ' δσον δέ ήθελεν ύποβληθή σχετική 
άπαίτησις ύπό του είσαγωγέως του οχήματος, έν ώ τύπω 
ήθελεν ορίσει δ Διευθυντής, εντός διακοσίων έβδομήκοντα 
ήμερων άπό του τελωνισμού του, ό Διευθυντής, έφ' δσον 
πεισθή περί τών συστατικών του δικαιώματος αύτου γεγο
νότων, επιστρέφει είς τόν εισαγωγέα παν ποσόν, δπερ ήθελε 
καταβληθή καθ' ύπέρβασιν του δυνάμει τής παρούσης δια
τάξεως πληρωτέου ποσού" έάν εντός πέντε ετών άπό του 
τελωνισμού οχήματος ούτως εγγεγραμμένου, τούτο κατα
ταγή είς έτέραν κατηγορίοτν, έγγραφη ή χρησιμοποιήται 
δι* έτερον σκοπόν και ουχί ώς ταξί, ό κύριος του οχήματος 
κοΦ* δν χρόνον έπενεργεΐται ή τοιαύτη μεταβολή, οφείλει 
δπως κοινοποίηση αμελλητί τό γεγονός είς τόν Διευθυντήν 
και έφ' δσον άπαιτηθη παρ' αύτου δπως καταβάλη τω Δι
ευθυντή παν ποσόν, δπερ τυχόν κατά τήν κρίσιν τοΟ Διευ
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θυντοΰ, παριστά την διαφοράν μεταξύ του ήδη καταβληθέν
τος ποσού* κα ι του δασμού του πληρωτέου έπί οχήματος, 
όπερ κατά τήν ήμερομηνίαν ταύτην, μη εμπίπτον εις τήν κα
τηγορίαν των ταξί, είναι του αυτού τύπου,, χαρακτηρισμού, 
καταστάσεως και αξίας, ώς και το περί οδ ό λόγος όχημα». 

6. Ή κλάσις ύπ' άρ. ,30 του Τετάρτου Πίνακος του Νόμου, δια του 
παρόντος τροποποιείται δια της διαγραφής τής εκτάσεως κα ι των 
όρων απαλλαγής τών αναφερομένων έναντι τής τοιαύτης κλάσεως 
έν τή τρίτη στήλη του έν λόγω Πίνακος και τής αντικαταστάσεως 
τούτων δια τών ακολούθων : 

«Έάν οιονδήποτε τοιούτον όχημα επί τή πρώτη έγγραφη του 
καταταγή και εγγραφή ώς δημοσίας χρήσεως υπό τής αρμο
δίας 'Αρχής εγγραφής οχημάτων τής Δημοκρατίας, εξαιρου
μένων τών οχημάτων δημοσίας χρήσεως εγγεγραμμένων ύπό 
το γράμμα «Ζ» (selfdrive motor vehicles), τούτο υπόκειται, 
κα ι θά λογίζεται ώς πάντοτε ύποκείμενον, εις δασμόν προς 
δέκα πέντε τοις εκατόν έπί τής αξίας αύτου, έφ' όσον δικαι
ούται δασμολογήσεως δυνάμει του άρθρου 4 (1) του παρόν
τος Νόμου κατά τον συντελεστήν τοΰ δασμού προτιμήσεως, 
άλλως πως δέ, εις δασμόν τριάκοντα τοις εκατόν, επί τής 
αξίας του, νοουμένου ότι ή τοιαύτη έγγραφη λαμβάνει χω
ράν εντός εκατόν όγδοήκοντα ήμερων άπό του τελωνισμού 
τοΰ τοιούτου οχήματος' έφ' όσον δέ ήθελεν ύποβληθή σχε
τική άπαίτησις ύπό του είσαγωγέως του οχήματος, έν ώ 
τύπω ήθελεν ορίσει ό Διευθυντής, εντός διακοσίων έβδομή
κοντα ημερών άπό τοϋ τελωνισμού του, ό Διευθυντής, έφ* 
όσον πεισθή περί τών συστατικών του δικαιώματος αύτου 
γεγονότων, επιστρέφει εις τον εισαγωγέα παν ποσόν, όπερ 
ήθελε κάταβληθή καθ

5 ύπέρβασιν του δυνάμει τής παρούσης 
διατάξεως πληρωτέου ποσού' έάν εντός πέντε ετών άπό του 
τελωνισμού οχήματος, ούτω εγγεγραμμένου, τούτο κατα
ταγή εις έτέραν κατηγορίαν, έγγραφη ή χρησιμοποιήται δι ' 
έτερον σκοπόν και ουχί ώς δημοσίας, χρήσεως, ό κύριος του 
οχήματος καθ' δν χρόνον έπενεργεΐται ή τοιαύτη μεταβολή, 
οφείλει όπως κοινοποίηση αμελλητί το γεγονός εις τόν Διευ
θυντήν και έφ' όσον άπαιτηθή παρ' αύτου, όπως καταβάλη τω 
Διευθυντή παν ποσόν, όπερ τυχόν κατά τήν κρίσιν τοΰ Διευ
θυντού, παριστά τήν διαφοράν μεταξύ τοΰ ήδη καταβληθέν
τος ποσοΰ κα ι τοΰ δασμοΰ τοΰ πληρωτέου έπί οχήματος, 
όπερ κατά τήν ήμερομηνίαν ταύτην, μη εμπίπτον είς τήν κα
τηγορίαν τών δημοσίας χρήσεως οχημάτων, εΐναι τοΰ αύτου 
τύπου, χαρακτηρισμού, καταστάσεως και αξίας, ώς και τό 
περί οδ ό λόγος όχημα». 

7. Ή κλάσις ύπ' άρ. 35 τοΰ Τετάρτου Πίνακος τοΰ Νόμου, διά τοΰ 
παρόντος τροποποιείται διά τής διαγραφής τών λεπτομερειών εξαιρέ
σεως τών αναφερομένων έ'ναντι τής τοιαύτης κλάσεως έν τή δεύτερο; 
στήλη τοΰ έν λόγω Πίνακος και της αντικαταστάσεως τούτων διά 
τών ακολούθων : 

«'Υλικά (εξαιρουμένων τών υλικών συσκευασίας) προς χρήσιν 
έν τή αεροστεγή έγκυτιώσει (canning) εντός μεταλλίνων δο
χείων κρέατος f\ παρασκευασμάτων κρέατος τών κλάσεων 
16.0116.03. 

8. Ή κλάσις ύπ' άρ. 55 τοΰ Τετάρτου Πίνάκος τοΰ Νόμου, διά τοΰ 
παρόντος διαγράφεται, αντικαθίσταται δέ διά τής ακολούθου κλά

σεως : 
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Κλάσις 
Ά ρ . 

Λεπτομέρειαι εξαιρέσεως "Εκτασις και δροι 
απαλλαγής 

55 Πλαστικά βocpέλια κατάλ
ληλα προς χρήσιν έν τη συν
τηρήσει ή τη αποθηκεύσει 
σακχαρωμένων φρούτων ή τη 
συσκευασία όπωρών ή λαχα
νικών και χυμών τούτων. 

'Ατελώς, έφ1 δσον ό είσα
γωγεύς δηλώση και ό Διευ
θυντής πεισθη δτι ταύτα προ
ορίζονται προς χρήσιν ύπ' 
αύτου έν τη βιομηχανία κα
τασκευής σακχαρωμένων 
φρούτων f) έν τη συσκευασία 
όπωρών ή λαχανικών και χυ
μών τούτων και ύφ' ους 
δρους ό Διευθυντής ήθελεν 
επιβάλει προς διασφάλισίν 
τών δημοσίων προσόδων. 

9. Ή κλάσις ύπ' άρ. 59. του Τετάρτου Πίνακος του Νόμου, διά του 
παρόντος τροποποιείται διά της διαγραφής τών λεπτομερειών εξαι
ρέσεως τών αναφερομένων έ'ναντι τής τοιαύτης κλάσεως έν τη δευ
τέρα στήλη του έν λόγω Πίνακος καΐ τής αντικαταστάσεως τούτων 
διά τών ακολούθων : 

«Χάρτης, χαρτόνίον και κώνοι έκ χάρτου, χαρτονιού f) άργιλίου 
ενισχυμένου διά χάρτου, εισαγόμενα προς χρήσιν έν τη συσκευ
ασία παγωτού». 

10. Α ϊ ακόλουθοι νέαι κλάσεις ύπ' άρ. 76 εως 77 διά του παρόντος 
προστίθενται είς τον Τέταρτον Πίνακα τοΟ Νόμου : 

Κλάσις 
'Αρ. 

76 

77 

Λεπτομέρειαι εξαιρέσεως 

Χημικαί δλαι ή προϊόντα 
(εξαιρουμένων τής αίθυλικής 
αλκοόλης, τής δουλκίνης, 
σακχαρίνης και έτερων γλυ
καντικών ουσιών) εΐσαγόμε
va προς χρήσιν ώς πρώται 
δλαι έν τη κατασκευή φαρ
μάκων (περιλαμβανομένης 
τής διεξαγωγής εργαστηρια
κών αναλύσεων ή δοκιμών). 

ΜηχαναΙ εσωτερικής καύ
σεως, έμπρόσθιαι και δπίσθι
αι γέφυραι (front and rear 
axles). 

"Εκτασις καΐ δροι 
απαλλαγής 

'Ατελώς, έφ' δσον ό ε'ισα
γωγεύς δηλώση καΐ δ Διευ
θυντής πεισθη δτι ταΟτα προ
ορίζονται προς άποκλειστι
κήν χρήσιν ύπ' αύτοϋ διά 
τους εκτιθεμένους έν τη δευ
τέρα στήλη σκοπούς και ύφ' 
ους δρους ό Διευθυντής ήθε
λεν επιβάλει προς διασφάλι
σίν τών δημοσίων προσόδων. 

'Ατελώς, έφ' δσον ό είσα
γωγεύς ήθελε δηλώσει και ό 
Διευθυντής πεισθη δτι ταύτα 
προορίζονται προς άποκλει
στικήν χρήσιν ύπ' αύτου έν 
τή κατασκευή μηχανοκινήτων 
οχημάτων τών κλάσεων 87. 
02, 87.03 και 87.04, ώς και 
έλκυστήρων ρυμουλκήσεως 
(semitrailers) και ύφ' ους 
δρους ό Διευθυντής ήθελεν 
επιβάλει προς διασφάλισίν 
τών δημοσίων προσόδων. 

Έγένετο τή 6η Σεπτεμβρίου 1972. 


