
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Υ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ 

ύττ* 'Αρ. 26 τή 5 24η$ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των "Αντιπρο

σώπων ψηφισθείς Νόμος Τροποποιητικός τοΟ περί Τελωνειακών Δασμών 
Νόμου, το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου 
καΐ τοΰ 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς την "Επίσημον 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Αρ ιθμός 17 τοΟ I960. 

Ν Ο Μ Ο Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
Δ Α Σ Μ Ω Ν ΝΟΜΟΥ. 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :— 

S. "Ο παρών νόμος δύναται νά αναφέρεται ώς ό περί Τελωνειακών Σύντομος 
Δασμών (Τροποποιητικός) Νόμος, I960, καί θά άναγινώσκεται

 τ1τλ
°ς 

ομού μετά του περί Τελωνειακών Δασμών Νόμου (έν το ις εφεξής κίφ. 3ΐβ 
αναφερομένου ώς ό «βασικός Νόμος»). 38x0**1939 

2. Τηρούμενης της επιφυλάξεως τής δευτέρας παραγράφου τροποηοίηοι», 
τοΟ άρθρου 188 τοΰ Συντάγματος, τό Μέρος Ι τοΟ Δευτέρου

 τοΰ Μ έ
Ρ

0
^ ' 

Πίνακος του βασικού Νόμου τροποποιείται διά του παρόντος ηΐνακοςτου 
διά τής άπαλείψεως πασών τών λεπτομερειών τών αναφερομένων *ασ,κοθ 
ε ι ς τ ά ε ΐ δ η 11201 εως 11204 καί 12201 εως 12203 τοΰ "Αρθρου Ι.

 Μ6μου 

υπό τόν τ ίτλον Ποτά καί Καπνός, καί τής αντικαταστάσεως 
των διά τών λεπτομερειών τών εκτιθεμένων είς τόν Πίνακα του ΠΙνο^ 
παρόντος νόμου. 

("Ο 



112 

'Ημερομηνία 
ενάρξεως 
επιβολής 
δασμών. 

3. Δυνάμει τής εξουσίας της παραχωρούμενης διά της επιφυλάξεως 
τής παραγράφου 3 τοϋ "Αρθρου 24 τοΟ Συντάγματος, οΐ ε ίσαγω

γικοί δασμοί οΐ εκτιθέμενοι εν τω Πίνακι τοΟ παρόντος νόμου 
θά είναι καΐ θά θεωρούνται ως επιβληθέντες άπό της 23ης 
Δεκεμβρίου. I960. 

ΠΙΝΑΞ. 

Περιγραφή Ειδών 

Οίνοι περιλαμβανο 
μένου γλεύκους στα
φυλών ως ακολούθως: 
(α) Αφρώδε ι ς οίνοι 
(β) Μή αφρώδεις οί

νοι εις φιάλη ν 
(γ) "Αλλοι . . 
Μιλίτης οίνος, οίνοι 

τύπου «πέρρυ» και χυ
μοί φρούτων ύποστάν 
τες ζύμωσιν 

Ζΰθοι, περιλαμβανο
μένων καΐ τών ζύθων 
των γνωστών ώ ς ale 
stout, porter και άλλων 
ποτών Οττοστάντων 
ζύμωσιν 

"Απεσταγμένα οινο
πνευματώδη ποτά, ώς 
ακολούθως :— 
(α) Εισαγόμενα είς 

φιάλας, βαθμού μή 
υπερβαίνοντος 
80% τοϋ οινοπνεύ
ματος « Π ρο ύ φ» . . 

(β) "Αλλα . . 

Ποΰρα και cheroots 
περιλαμβανομένου τοϋ 
βάρους ταινιών καΐ 
σωληναρίων 

Σιγαρέττα, περιλαμ
βανομένου τοϋ βάρους 
τσιγαρόχαρτου, φελ
λών καί φίλτρων 

Μονάς 

Διά Στα
τιστικός 

Γαλόνιον 

Γαλόνιον 
Γαλόνιον 

Γαλόνιον 

Γαλόνιον 

Γαλόνιον 
Γαλόνιον 

Ό κ α 

*Οκδ 

Διά 
Δασμόν 

Κατάγαλ. 

Κατά γαλ. 
Κατά γαλ. 

Κατά γαλ. 

Κατά γαλ. 

Κατά γαλ. 
Κατά γαλ. 
«Προύφ» 

Κατ* όκάν 

Κατ* όκάν 
ή κατά 

1000 
σιγαρέττα 

Δασμός 
Προτιμή
σεως 

£2.000 

£1.500 
£1.000 

£0.650 

£0.480 

£4.600 
£5.500 

£7.500 

£9.000 
κατ" όκάν 
ή £9.000 
κατά 1000 
σιγαρέττα 
οποιονδή
ποτε είναι 
το ΰψηλό

τερον. 

£9.250 
κατ* όκάν 
ή £9.250 

κατά 1000 
σιγαρέττα 

οποιονδή
ποτε είναι 
τό ΰψηλό

τερον. 
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•Αρ. 
Εϊδους 

12203 

Περιγραφή ΕΙδών 

Καπνός παρασκευα
ζόμενος δι* άνθρωπί
νην κατανάλοοσιν ώ ς 
ακολούθως :— 
(α) Καττνός«έσσάνς», 

εκχυλίσματα κα
πνού και εμβαμμα 
καπνοϋ 

(β) Περσικός κα

πνός (τουμπέκι). 
καπνός λαμβανό
μενος διά της ρινός 

(γ) "Άλλος καπνός. 
περιλαμβανομένου 
καπνοϋ πίπας και 
καπνοϋ μασήματος 

Μονός 

Διό Στα Ι Διά 
τιστικάς | Δοσμόν 

Ό κ ά 

Ό κ α 

Ό κ α 

Αξία 

Κατ' όκάν 

Κατ* όκάν 

Δασμός 
Προτιμή
σεως 

20% 

£2.200 

£7.100 

Γενικός 
Δασμός 

2 8 % 

£2.300 

£7.250 

'fciunOttn έν xQ> ΙιητογραφεΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν Λευκωσία. 


