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'Αριθμός 170 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ (ΕΠΙΒΟΛΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΤΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1972. 
(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, 3 ΤΟΥ 1971, 15 ΤΟΥ 1971 
ΚΑΙ 17 ΤΟΥ 1972). 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 14. 

Το Ύττουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς εις αυτό χορηγούμενος εξουσίας 
δυνάμει τοϋ άρθρου 14 των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως 
('Επιβολή και 'Επιστροφή τούτων) Νόμων του 1967 έως 1972 (εν τοις εφεξής ανα
φερομένων ώς «ό Νόμος»), διατάττει ως ακολούθως : 

Ι. Ή ακόλουθος νέα κλάσις ύπ' άρ. 9 δια του παρόντος προστίθεται εϊς το 
Μέρος Ι του Πέμπτου Πίνακος του Νόμου: 

Κλάσις 
'Αρ. 

Είδος εισαγομένων 
εμπορευμάτων 

Κιτρικόν και 
άσκορβικόν οξύ. 

Συντελεστής 
επιστρεπτέου 

δασμού 

Το πλήρες ποσόν 
τοΰ καταβληθέντος 
δασμού είσαγωγής. 

Εϊδικοι δροι 
ύφ' οΟς επιστρέφεται 
ό καταβληθείς δασμός 

Έφ* δσον πρόστεθώσιν εις 
χυμούς παραχθέντας εν τή 
Δημοκρατία και έξαχθώσι. 

2. ΑΙ ακόλουθοι νέαι κλάσεις ΰπ' άρ. 23 έως 26 δια τοΰ παρόντος προστίθενται 
εϊς το Μέρος 2 τοΰ Πέμπτου Πίνακος τοΰ^Νόμου : 

Κλάσις 
Άρ. 

23 

24 

25 

Είδος 
εμπορευμάτων 

Φυστίκια άνευ 
κελύφους, φυστίκια 
χαλεπίου, σπόροι 
κολοκύνθης, κάρυα 
άνακαρδιοειδών 
(cashew) κάρυα Βρα
ζιλίας καΐ λεπτό κάρυα 
άνευ κελύφους, 
πεφρυγμένα και 
ήλατισμένα. 

Πολυέλαιοι, πολύ
φωτα και έτερα 
φωτιστικά μέσα. 

Ταχίνη 

Συντελεστής 
επιστρεπτέου δασμού 

Το πλήρες ποσόν 
τοΰ καταβληθέντος 
δασμού εισαγωγής 
έπϊ της εξαγομένης 
ποσότητος φυστικίων 
άνευ κελύφους,φυστι
κίων χαλεπίου, 
σπόρων κολοκύνθης, 
καρύων άνακαρδιο
ειδών (cashew), 
καρύων Βραζιλίας 
και λεπτοκαρύων 
άνευ κελύφους. 

Τό πλήρες ποσόν 
τοΰ καταβληθέντος 
δασμού εϊσαγωγής. 

Τό πλήρες ποσόν 
τοΰ καταβληθέντος 
δασμού είσαγωγής. 

Υλικά εφ* ων επιστρέφεται 
ό καταβληθείς δασμός 

Φυστίκια άνευ κελύφους, 
φυστίκια χαλεπίου, σπόροι 
κολοκύνθης, κάρυα άνακαρ
διοειδών (cashew), κάρυα 
Βραζιλίας καΐ λεπτοκάρυα 
άνευ κελύφους. 

Άπαντα τά χρησιμοποιού
μενα υλικά. 

Σήσαμον. 
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Κλάσις 
Άρ. 

26 

Είδος 
εμπορευμάτων 

Μηχανοκίνητα οχή
ματα τών κλάσεων 
87.02, 87.03 και 87.04 
ώς και έλκυστηρες 
ρυμουλκήσεως 
(semitrailers). 

Συντελεστής 
επιστρεπτέου δασμού 

Το πλήρες ποσόν 
του καταβληθέντος 
δασμού εισαγωγής. 

Υλικά, εφ' ών επιστρέφεται 
ό καταβληθείς δασμός 

Μηχαναι εσωτερικής καύ
σεως. Κιβώτια ταχυτήτων 
και πλήρεις συμπλέκται 
(complete clutches). 'Εμπρό
σθιοι και όπίσθιαι γέφυραι 
(front and rear axles) καΐ 
άξονες μεταδόσεως κινήσεως 
(transmission shafts). "Όργανα 
ενδείξεως (π.χ. ταχύτητος 
(speedometers) καυσίμων 
(fuel gauges) )· φανοί και 
φάροι* καθαριστήρες, άποπα
γωτήρες και άπομιχλωτήρες 
άνεμοθωράκων. Συστήματα 
θερμάνσεως και εξαερισμού 
έναλλάκται (alternators) καΐ 
συσκευαι συνδέσεως και 
άποσυνδέσεως τούτων (cut
outs) : 'Ηλεκτρικοί συσκευ
αι εκκινήσεως και αφής* 
ηλεκτρικοί ρυθμισταΐ (voltage 
regulators). Συστήματα 
ποδήσεως (φρένα) και ποδο
μοχλοί· συστήματα διευθύν
σεως (steering system)* απο
σβεστήρες ταλαντώσεων 
(shock absorbers). Άνεμο
θώρακες και έτεροι υαλο
πίνακες. Τροχοί άνευ έπι
σώτρων. 'Υαλοβάμβαξ. 

Έγένετο τη 6η Σεπτεμβρίου, 1972. 


