
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ" 'Αρ. 217 της ΙΟης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμψώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό,τής Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Τελωνειακού Δασμολογίου (Τροποποιητικός) Νόμος 
1962, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό του Προέδρου και τοΟ 
'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 3 του 1963. 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, 1961 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Τελωνειακού 

Δασμολογίου (Τροποποιητικός) Νόμος, 1962, καΐ θα άναγινώσκηται 
όμοΟ μετά του περί Τελωνειακού Δασμολογίου Νόμου, 1961 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»), 

2. Το Μέρος Πρώτον του Δευτέρου Πίνακος του δασικού Νόμου 
τροποποιείται δια του παρόντος δια τής άπαλείψεως των λεπτομερει
ών εκείνων των δασμολογικών κλάσεων αύτου τών οποίων οι αριθμοί 
αναφέρονται έν τη πρώτη στήλη του κάτωθι Πίνακος και δια τής 
αντικαταστάσεως των δια λεπτομερειών αιτινες αναφέρονται έναντι 
έκαστης τοιαύτης δασμολογικής κλάσεως έν τη δευτέρα, τη τρίτη, 
τη τετάρτη, τή πέμπτη και τη έκτη στήλη του κάτωθι Πίνακος : 

3 . Ό παρών Νόμος θα θεωρήται δτι ετέθη έν ίσχύϊ την 8ην Αυγού
στου 3961. 

(251) 

32το0 1961. 

ΤροποποΙη
σις του 
Δευτέρου 
ΠΙνακος 
τοϋ βασικού 
Νόμου. 

"Εναρξις 
Ισχύος 
τοϋ παρόντος 
Νόμου. 
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ΠΙΝΑ: 

Δασμολο
γική 

κλάσις 
"Αριθμός 

Είδος εμπορεύματος 
Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Πουλερικά, έσφαγμένα καΐ/ή μαδημένα 
ι. 

Χοιρομήρια, μπέικον, και λοιπά χοίρεια κρέ
ατα, ήλατισμένα (εις μή αεροστεγή δοχεία). . 

Κρέατα βόεια καΐ μόσχεια, ήλατισμένα, άπε
ξηραμένα ή καπνιστά* λοιπά ήλατισμένα, 
άπεξηραμένα ή καπνιστά κρέατα (εις μή 
αεροστεγή δοχεία) 

Λουκάνικα (sausages) δλων των είδών (εις 
μή αεροστεγή δοχεία) 

"Αρτος, μπισκότα, κέϊκς, καΐ λοιπά προϊ
όντα της αρτοποιίας, περιλαμβανομένων 
μπισκότων μετά σοκολάτας, ώς ακολού
θως:— 

(α) "Ανευ ζύμης δημητριακά παρασκευά
σματα κατάλληλα διά χρήσιν εις τήν 
κατασκευήν λουκάνικων (sausages) 
κατ' εγκρισιν του Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) Λοιπά 

Καρποί και όπώραι, διατετηρημένοι, περι
λαμβανομένων κατεψυγμένων τοιούτων, 
ολόκληροι ή κεκομμένοι ώς ακολούθως :— 

(α) Έλαϊαι, προσωρινώς συσκευασμένοι, 
ώς αϊ έν άλμη 

(β) Λοιποί, περιλαμβανομένων καρπών 
καΐ όπωρών είς αεροστεγή δοχεία 

Γλυκά, μαρμελάδαι, πηκτή έκ φρούτων, 
πολφός (pulp) έκ φρούτων καΐ πολτός έκ 
φρούτων, περιλαμβανομένης τοματόπαστας 
«πουρέ», είς αεροστεγή ή μή δοχεία 

Χυμοί φρούτων μή ύποοτάντες ζύμωσιν, 
κατεψυγμένοι ή μή, περιλαμβανομένων σι 
ροπίων και φυσικών εκχυλισμάτων φρού
των, ώς ακολούθως:— 

(α) Χυμοί φρούτων άνευ «προσθήκης 
σακχάρεως, μή συσκευασμένοι διά 
λιανικήν πώλησιν, κατ' εγκρισιν του 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιποί 

Λαχανικά, νωπά διατετηρημένα διά ψύξεως 
ή κατεψυγμένα, ή τη προσθήκη άλλων ου
σιών σκοπουσών τήν προσωρινήν των 
διατήρησιν, μή άλλαχοϋ κατονομαζόμενα 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

άξίαν | 27% 

άξίαν [ 16% 20% 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

16% 

16% 

Ατελώς 

20% 

20% 

36% 

44% 

'Ατελώς 

36% 

30% f 30% 
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Δασμολο

γική 
κλάσις 

Αριθμός 

05501 

05502 

05503 

05504 

06201 

07301 

09909 

12101 

Είδος εμπορεύματος 

Λαχανικά, αφυδατωμένα 

Λαχανικά, διατετηρημένα, ένόξάλμη (pickled) 
ή άλλως πως παρεσκευασμένα, εις 
αεροστεγή δοχεία, περιλαμβανομένων και 
λαχανόσουπων και λαχανοζωμών, ώς ακο
λούθως :— 
(α) Μπιζέλια κυνάρες (άγκυνάρες)· κα

ρώτα* φασίολοι* αγγούρια· σπανάκιον 
κράμβαι (κουνουπίδια)· κρόμμυα φύλ
λα αμπέλου (κλιματόφυλλα)· κολοκύν
θια· τεύτλα· τομάται τοματοπολτός· 
τοματοχυμός 

(β) Λοιπά 

Λαχανικά, διατετηρημένα ή παρεσκευασμένα, 
εις μή αεροστεγή δοχεία, μή άλλαχοΰ κα
τονομαζόμενα 

"Αλευρον καΐ φολίδες γεωμήλων, λαχανικά 
και φρούτα (έστω και αλευρον εξ αραβο
σίτου (corn flour), σάγου, μανιότης, 
και δλα τά λοιπά άμυλα παρεσκευασμένα 
διά βρώσιν), ώς ακολούθως :— 
(α) Τρίμματα γεωμήλων (chips) . . 

(β) Λοιπά 

Σακχαρωτά και άλλα σακχαρώδη παρα
σκευάσματα, εξαιρέσει των σακχαρωτών 
έκ σοκολάτας 

Σοκολάτα και παρασκευάσματα σοκολάτας, 
ώς ακολούθως:— 
(α) Πάστα κακάου έγλυκισμένη εις χύμα 

ή είς όγκους ή τύπους, κατ' Εγκρισιν 
τοϋ Διευθυντού τού Τμήματος Τελω
νείων 

(β) Λοιπά 

Παρασκευάσματα δια τροφήν, μή άλλαχοΰ 
κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 

fa) "Οξος. Παρασκευάσματα τομάτας 
είς χυμούς ή χυλούς, γνωστών υπό τήν 
όνομασίαν sauce ή ketchup καΐ αρω
ματισμένα άλατα 

(β) Πηκτή (jelly) συμπεπυκνωμένη και 
γλυκά τεχνητώς παρεσκευασμένα . . 

(γ) Λοιπά 

Καπνός ακατέργαστος, και απορρίμματα ώς 
και βλαστοί καπνού :— 
(α) Γνωστά ώς «Βιργινία» ή τύπου Βιργι

νίας, περιλαμβανομένου οίουδήποτε 
καπνού περιέχοντος 50% καΐ άνω κα
πνού Βιργινίας ή τύπου Βιργινίας 

(β) Λοιπά 

Στατι
στική 
κατά 

όκάν | 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

\ 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν 

'Επιβολή 
δασμού 

κατά 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

. άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

όκάν 

όκάν 

Δασμ 

Προτιμή
σεως 

30% 

40% 

30% 

30% 

30% 

8% 

60% 

30% 

50% 

40% 

30% 

16% 

|£Ι.450μΙλς 

1 £0.200 μίλς 

ιός 

Γενικός 

30% 

48% 

*34% 

30% 

38% 

•2% 

70% 

36% 

60% 

48% 

36% 

20% 

£Ι.500μΙλς 

£0.250μ1λς 
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Είδος εμπορεύματος Στατι
στική 
κατά 

Επιβολή 
δασμού 

κατά 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

"Αλας, ώς ακολούθως :— 
(α) Παρεσκευασμένονδιάγλύψιμον βοών, 

κατ' έγκρισιν τοϋ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων 

(β) "Αλας έπιτραπέζιον, μή άρωματισμέ
νον, συσκευασμένον διά λιανικήν 
πώλησιν, ώς τούτο ταξινομείται ύπό 
τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελω
νείων 

(γ) Λοιπόν, μή άλλαχοΰ κατονομαζόμενον 

Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού, 
καλλυντικά και άλλα παρασκευάσματα χρη
σιμοποιούμενα διά την περιποίησιν καΐ δια
τήρησιν τοΰ δέρματος, κ.τ.λ. (toilet pre
parations), εξαιρουμένου τοΰ σάπωνος, 
ώς ακολούθως:— 
(α) Κρέμαι και κάνεις οδόντων καΐ γενι

κώς προϊόντα υγιεινής και πλύσεως 
τοϋ στόματος* κρέμαι ξυρίσματος·— 
κατ* έγκρισιν τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά 

Σάπωνες και απορρυπαντικά παρασκευ
άσματα, ώς ακολούθως :— 
(α) "Απορρυπαντικά (detergents), μίγ

ματα απορρυπαντικών ή άλλως πως 
παρεσκευασμένα, συσκευασμένα διά 
λιανικήν πώλησιν ή μή . . 

(β) Σάπωνες, αρωματισμένοι ή νίψεως 
(τουαλέτας) 

(γ) Σάπωνες, κοινοί εις ράβδουςή κύβους 

(δ) Λοιποί 

Στιλβώματα, πάοται, κόνις, κηροι καΐ πα
ρόμοια παρασκευάσματα χρησιμοποιού
μενα διά τήν στίλβωσιν καΐ διατήρησιν 
των δερμάτων, ξύλου, μετάλλου, ύαλου και 
άλλων υλών 

Φυσικά δέρματα και άνεσχηματισμένα ή 
συνθετικά δέρματα (περιέχοντα δέρμα ή 
Ινας δέρματος), ώς ακολούθως:— 
(α) Φυσικά, τών τύπων τών χρησιμο

ποιουμένων διά τήν κατασκευήν εξω
τερικών και εσωτερικών πελμάτων 
(σόλων) και πτερνών (τακουνίων), ώς 
ταύτα ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Φυσικά, τών τύπων τών χρησιμοποι
ουμένων δι* εσωτερικός επενδύσεις 
υποδημάτων (ψοδράρισμα), ώς ταύτα 
ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού 
τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Λοιπά 

40 όκ. 

όκάν 
40 όκ, 

όκάν 

όκάν 

'όκάν 

όκάν 
όκάν 
όκάν 

όκάν 

όκάν 

όκάν καΐ 
τετρ. πόδ. 

όκάν καΐ 
τετρ. πόδ. 

άξίαν 
40 όκ. 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν ή 
όκάν 

άξίαν ή 
τετρ. πόδ. 

άξίαν 

'Ατελώς 

90% 
£1.230 

μιλς 

24% 

60% 

40% 

32% 

32% 

32% 

26% 

16% ή 60 
μιλς 

16% ή 
9μΙλς 

'Ατελώς 
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Είδος εμπορεύματος Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμοϋ 

κατά 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Τάκκοι, πέλματα (σόλαι), άνω μέρη υποδη
μάτων, περικνήμια, γλωσσίδες, βάρδουλα, 
και λοιπά έτοιμα μέρη υποδημάτων έκ 
πάσης ϋλης, ως ακολούθως :— 
(α) Τάκκοι και πέλματα έκ φυσικού δέρμα

τος, ώς ταύτα ταξινομούνται ύπό τοΰ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά 

Τεχνουργήματα έκ δέρματος, μή άλλαχοΰ 
κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 
(α) Διακοσμημένα (fancy) τεχνουργήμα

τα έκ δέρματος, ώς ταύτα ταξινομούν
ται ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμή
ματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά 

Είδη ξυλουργικής δι* οίκοδομάς, περιλαμ
βανομένων θυρών, πλαισίων και δαπέδων, 
και ξυλεία δι* οίκοδομάς κεκομμένη εις τε
μάχια μετά ή άνευ των απαραιτήτων συν
δέσμων καιπαρακολουθημάτων αυτών 

Χάρτης και χαρτόνια, φέροντα επικαλύψεις 
(coated), έπικεκαλυμμένα διά κόμμεος, 
διαπότιστα ή έμπεποτισμένα, καταστάντα 
αδιάβροχα διά θειώσεως, κ.λ.π., μή άλλα
χοΰ κατονομαζόμενα, εις ογκώδεις κυλίν
δρους ή φύλλα, ώς ακολούθως:— 
(α) Τυπογραφικός και λιθογραφικός χάρ

της, έστιλβωμένος (γλασέ) ή έπικε
χρισμένος διά βερνικιού, κατ' έγκρισιν 
τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελω
νείων 

(β) Χάρτης συσκευασίας ή περιτυλίξεως, 
περιλαμβανομένου λεπτού χάρτου (tis
sue) περιτυλίξεως, διαπότιστος ή έμ
πεποτισμένος, ή κηρωμένος, κατ' έγ" 
κρίσιν τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος 
Τελωνείων 

(γ) Χαρτόνια δι' οίκοδομάς, έμπεποτι
σμένα 

(δ) Λοιπά 
Χάρτης και χαρτόνια είς ογκώδεις κυλίν
δρους ή φύλλα, μή άλλαχοΰ κατονομαζό
μενα 

Νήματα εξ έρίου και τριχών, περιλαμβανο
μένων συμμίκτων νημάτων, ών ή επικρα
τέστερα ϋλη εις βάρος είναι εριον ή τρίχες . . 

Νήματα και κλωοταΐ έκ βάμβακος περι
λαμβανομένων συμμίκτων νημάτων και 
κλωστών ών ή επικρατέστερα ϋλη ε'ις 
βάρος είναι βάμβαξ, ώς ακολούθως :— 
(α) Κλωστή διά ράψιμον, κατ* έγκρισιν 

τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελω
νείων 

(β) Νήματα 

(γ) Λοιπά 

κυβ. πόδ. 

οκαν 

όκάν 

όκάν 

ύάρδαν 
όκάν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

ΙΟΟΟύάρδ. 
άξίαν 

άξίαν 

16% 

12% 

24% 

16% 

' 6 % 

'Ατελώς 

'Ατελώς 

16% 

'Ατελώς 

'Ατελώς 

Ατελώς 

5 μιλς 
'Ατελώς 

12% 
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Είδος εμπορεύματος Στατ ι 
στ ική 

'Επιβολή 
δασμού 

κατά 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Γενικός 

Νήματα και κλωσταΐ εκ συνθετικών ινών, 
και νηματοποιημένης ύαλου, περιλαμβα
νομένων νημάτων και κλωστών, ών ή επι
κρατέστερα ϋλη εις βάρος είναι συνθετικά! 
Ινες ή νηματοποιημένη ϋαλος, ώς ακο
λούθως :— 
(α) Κλωστή διά ράψιμον, κατ' έγκρισιν τοΰ 

Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελο^είων 
(β) Συνεχή ή κλωστά (spun) νήματα 

(staplefibre) 
(γ) Λοιπά 

Ιμάντες, σωλήνες, βύσματα, στιβάδες (βά
ταί), τροχίσκοι, θρυαλλίδες και παρόμοια 
ειδικά προϊόντα έξ υφαντικών καΐ παρεμφε
ρών υλών, μή άλλαχοΰ κατονομαζόμενα, 
ώς ακολούθως :— 
(α) ιμάντες και άλλα αντικείμενα έξ 

υφαντών χρησιμοποιούμενα εις τήν 
μηχανικήν, κατ' έγκρισιν τοϋ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων. 
"Υλην διά κατασκευήν στιβάδων 
(βατών), μή τελειωμένη, διά περαι
τέρω έπεξεργασίαν, κατ' έγκρισιν τοϋ 
Διευθνυτοΰ τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Στιβάδες (βάται) κα! αντικείμενα έξ 
αυτών, τελειωμένα (έτοιμα προς χρή
σιν) 

(γ) Λοιπά 

Ράβδοι έκ σύρματος και σύρματα έπικεκα
λυμμένα ή μή, ώς ακολούθως :— 
(α) Έσκληρυσμένα χαλύβδινασύρματα διά 

καρφιά έσκληρυσμένα χαλύβδινα γαλ
βανισμένα σύρματα διαβαθμίσεως ανω 
τών 20 (gauge) και έπιχαλκωμένα μαλα
κά χαλύβδινα σύρματα διαβαθμίσεως 
813 (gauge). Ράβδοι έκ σύρματος 
διαμέτρου ούχι μικρότερος τών 3 χιλι
οστομέτρων : 'Απάντων εισαγομένων 
ΰπό βιομηχάνων καρφιών ή ελατηρίων 
(σουστών) κλινών και ταπετσαρίας ή 
συρμάτων, αντιστοίχως, ατιναό Διευ
θυντής τοΰ Τμήματος Τελωνείων ήθε
λεν ίκανοποιηθή οτι θά χρησιμοποιη
θώσιν αποκλειστικώς εις τήν κατα
σκευήν έν Κύπρω τοιούτων καρφιών ή 
ελατηρίων κλινών καΐ ταπετσαρίας ή 
συρμάτων 

(β) Λοιπαί, έπικεκαλυμμέναι . . 
(γ) Λοιπαι 

"Ετοιμα μέρη οικοδομής έκ μετάλλου, περι
λαμβανομένων και συναρμολογημένων 
κατασκευών (άλλ* ουχί λυομένων οικιών 
ή έπιπλεόντων κατασκευών) ώς ακολούθως: 
(α) Προωρισμένα διά εγκαταστάσεις ορυ

χείων, θαλάσσιας εγκαταστάσεις φορ
τώσεων ή δι* ενσωματώσεις εϊς πλοία, 
κατ' έγκρισιν τοΰ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων 

(β) θύραι, πλαίσια θυρών, θυρώματα 
(gates), παράθυρα,πλαίσια παραθύρων, 
παραθυρόφυλλα, περιφράγματα 

(γ) Λοιπά . . . . . . . . 

ύάρδαν 

όκάν 
όκάν 

οκαν 
όκάν 
όκάν 

1000 ύάρδ. 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

40 όκ. 

40 όκ. 
40 όκ. 

άξίαν 
άξίαν 

5 μϊλς 

'Ατελώς 
' 2 % 

Ι 4μ ιλς 

8 % 
2Ρ% 

'Ατελώς 

16% 
8% 

'Ατελώς 

2 4 % 
" 6 % 

"Ατελώς 
8% 
8% 

'Ατελώς 
16% 
12% 

άξίαν 
άξίαν 

'Ατελώς 

16% 
'Ατελώς 

'Ατελώς 

2 4 % 
8 % 
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Είδος εμπορεύματος Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμού 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Συρμάτινα δίκτυα, συρμάτινα περιφράγματα,) 
συρμάτινοι έσχάραι, συρμάτινα πλέγματα] 
(mesh), και άποτονωμένον μέταλλον έξ| 
όλων των μετάλλων, ώς ακολούθως :— | 
(α) Άκιδωτόν σύρμα . . . . . . | 
(β) Συρμάτινα δίκτυα, συρμάτινα περί1 

φράγματα . . . . . . . . Ι 
(γ) Λοιπά . . . . . . . . .. | 

Καρφία, κοχλιοφόροι ράβδοι, περικόχλια, 
τροχίσκοι (ροδέλλαι), έλικες (βίδαι) έλικώ| 
ματα (κοχλίαι) και παρόμοια είδη έξ όλων Ι 
των κοινών μετάλλων, ώς ακολούθως :— | 
(α) Καρφοβελόναι (\vire nails) . . . . j 

(β) Λοιπά 

Οικιακά σκεύη (εξαιρέσει τών ηλεκτρικών) 
έξ όλων τών κοινών μετάλλων, ώς ακο
λούθως :— 
(α) Χειρολαβαι δια οικιακά σκεύη έξ 

αλουμινίου, κατ' εγκρισιν τοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά . . . . 

Ξύλινα και μετάλλινα έπιπλα και προσαρ
τήματα, ώς ακολούθως:— 
(α) Νοσοκομειακοί κλΐναι, κατ' εγκρισιν 

τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελωνεί
ων, ίατροχειρουργικά έπιπλα, χειρουργι
κά! τράπεζαι, όοοντοΊΌτρικαι καρέκλαι, 
εκκλησιαστικά παγκάρια, τυπογραφικά 
ερμάρια 

(β) Διάτρητοι γωνίαι καϊ παρόμοια μέρη 
μεταλλίνων επίπλων, εισαγόμενα δια 
συναρμολόγησιν έν Κύπρω, κατ' εγκρι
σιν τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος 
Τελωνείων 

(γ) Λοιπά, εξαιρουμένων τών μεταλλίνων 
(δ) Λοιπά 

"Επιπλα καϊ προσαρτήματα, μή άλλαχοϋ κα
τονομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 
(α) Στρώματα, σκίμποδες (πουφ) καϊ λοι

πά γεμιστά είδη επιπλώσεως . . 
(β) "Ελατήρια κλινών και στρωμάτων (σο

μιέδες και σούστες) 
(γ) Λοιπά 

Κιβώτια (μπαούλα), μάρσιποι (βαλίζαι), οδοι
πορικοί σάκκοι, θήκαι ειδών καλλωπισμού, 
σάκκοι προμηθειών, σάκκοι εκδρομών 
(γυλιοι) και παρόμοια εϊδη έξ όλων τών 
υλών, ώς ακολούθως :— 
(α) Ήμικατεσκευασμένα είδη είσαγόμενα 

διά περαιτέρω έπεξεργασίαν ή έφαρ
μογήν έν Κύπρω, κατ' εγκρισιν τοΰ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά 

Τσάνται, τσαντάκια καϊ βαλάντια, χαρτο
φύλακες καϊ παρόμοια είδη έξ όλων τών 
υλών .'. . . . . 

40 όκ. 

40 όκ. 
40 όκ. 

οκαν 

όκάν 

Άρ. 
Ά ρ . 

Άρ. 

'Αρ. 
•Αρ. 

Άρ. 
Άρ. 

Ι "Αρ. 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
ή όκάν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 
άξίαν 

άξίαν 

20% 
8% 

16% 
ή 18 μιλς 
Ατελώς 

Ατελώς 
16% 

Ατελώς 

8% 
3.8% 
34% 

20% 

24% 
34% 

8% 
32% 

32% 
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Είδος εμπορεύματος Στατι
στική 

Επιβολή 
δασμοϋ 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Περικνημίδες (κάλτσαι), ώς ακολούθως :— 

(α) Περικνημίδες, μακραί, εξαιρουμένων 
των παιδικών, περιέχουσαι ούχΐ όλι
γώτερον των 75% τοΰ βάρους των, 
μεταξωτός ή συνθετικός ίνας, ώς 
αύται ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων :— 

(i) "Ετοιμαι προς χρήσιν 

(ϋ) 'Ατελείωτοι διό 
ξεργασίαν 

περαιτέρω επε· 

(β) Περικνημίδες κονταί, εξαιρουμένων 
τών παιδικών, περιέχουσαι ούχΐ όλι
γώτερον τών 75% τοϋ βάρους των, 
μαλλίνας, μεταξωτός ή συνθετικός ίνας, 
ώς αύται ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων :— 

(i) "Ετοιμαι προς χρήσιν 

(ϋ) 'Ατελείωτοι δια περαιτέρω έπε
ξεργασίαν 

(γ) Λοιπαϊ περικνημίδες μακραί και κον
ταί, εξαιρέσει τών παιδικών 

(δ) Περικνημίδες, μακραί και κονταί, παι
δικοί, περιέχουσαι ούχΐ όλιγώτερον 
τών 75% τοϋ βάρους των μαλλίνας, 
μεταξωτός ή συνθετικός ίνας, ώς αύται 
ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων . . 

(ε.) Λοιπαι 

'Εσώρουχα και νυκτικά, περιλαμβανομένων 
τών ρόπων και ενδυμάτων λουτρού και τών 
υποκαμίσων, ώς ακολούθως :— 

(α) Περιέχοντα ούχΐ όλιγώτερον τών 
75% τοϋ βάρους των, μεταξωτός ή 
συνθετικός Ινας, έστω και πλεκτά ή 
κατεσκευασμένα εκ πλεκτών υφα
σμάτων, έκτος τών παιδικών, ώς 
ταΰτα ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευ
θυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων . . 

(β) Λοιπά, πλεκτά ή κατεσκευασμένα εκ 
πλεκτών υφασμάτων, περιλαμβανο
μένων και τών παιδικών 

(γ) Υποκάμισα εξ δλων τών υλών 

(δ) Λοιπά 

Δώδεκα 
ζεύγη 

Δώδεκα 
ζεύγη 

Δώδεκα 
ζεύγη 

Δώδεκα 
ζεύγη 

Δώδεκα 
ζεύγη 

Δώδεκα 
ζεύγη 

άξίαν ή 
δώδ. ζεύγη 

άξίαν 

άξίαν ή 
δώδ. 

ζεύγη 

άξίαν 

άξίαν ή 
δώδ. ζεύγη 

άξίαν ή 
δώδ. ζεύγη 

Δώδεκα άξίαν ή 30% ή 240 139% ή 360 
ζεύγη | δώδ. ζεύγη) μΐλς μΐλς 

30% ή 
£1 

25% 

30% ή 
£0.600μΐλς 

25% 

30% ή 
400 μίλς 

30% ή 400 | 39% ή 520 
μίλς Ι μΐλς 

Δώδ. και 
όκάν 

Δώδ. και 
όκάν 

Δώδ. και 
όκάν 

Δώδ. και 
όκάν 

άξίαν ή 
δώδ. ή 

όκάν 

άξίαν ή 
όκάν 

άξίαν ή 
όκάν 

άξίαν 

37% ή 
£1.000 ή 

£1.050 μίλς 

37% ή 
£1.050 μΐλς 

37% ή 
£1.050 μΐλς 

37% 
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Είδος εμπορεύματος Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμού 

κατά 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Γενικός 

'Ενδύματα εξωτερικά, μή άλλαχοϋ κατονο
μαζόμενα, ώς ακολούθως :— 

(α) 'Ανοικτά και φορητά γυλέκα (jumpers 
and pullovers) και παρόμοια είδη 
ιματισμού και πλοϋζαι έξ δλων των 
υλών, πλεκται ή κατεσκευασμέναι έκ 
πλεκτών υφασμάτων 

(β) Σάκκοι, ζακέται, ένδυμασίαι, φορέ
ματα, παντελόνια, και ανοικτά γυλέκα 
έξ δλων τών υλών, εξαιρέσει τών πλε
κτών καΐ τών κατεσκευασμένων έκ 
πλεκτών υφασμάτων 

(γ) Λοιπά 

Ρινόμακτρα (μανδήλια), περιβραχιόνια, λαι
μοδέται (γραβάται), μανδήλια λαιμού, έπώ
μια (σάλια, έσάρπαι), περιλαίμια (κολλάρα), 
κορσέδες, τιράντες, κολανάκια ωρολογίων 
και έτερα είδη Ιματισμού, μή άλλαχοϋ 
κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως :— 
(α) Λαιμοδέται (γραβάται) καΐ καλύμματα 

κεφαλής έξ υφασμάτων, ώς ταϋτα 
ταξινομούνται ύπό τοϋ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Λοιπά 

Παντόφλαι και υποδήματα οικιακής χρή
σεως έξ δλων τών υλών, εξαιρουμένων 
τών ελαστικών τοιούτων 

"Ετερα υποδήματα, ολοσχερώς ή κυρίως 
έκ δέρματος, ώς ακολούθως :— 
(α) Ποδήναι καΐ υποδήματα ασφαλείας 

όρυκτορύχων, κατ' εγκρισιν τοΰ| 
Διευθυντού τοϋ Τμήματος Τελωνείων, | 
υποκείμενα εις τοιούτους ορούς ους ' 
ήθελεν ούτος επιβάλει 

Δώδ. 
καΐ όκάν 

Άρ. 
και όκάν 

Δωδ. 

Δώδ. ζεύγη 

(β) Λοιπά 

"Ετερα υποδήματα, ολοσχερώς ή 
έξ υφαντικών υλών 

κυρίως 

'Ελαστικά υποδήματα, ώς ακολούθως :— 
(α) Ποδήναι και υποδήματα ασφαλείας 

όρυκτορύχων, κατ' εγκρισιν τοΰ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων, 
υποκείμενα ε'ις τοιούτους δρους οϋς 
ήθελεν ούτος επιβάλει 

(β) Λοιπά 

Φενάκαι (περοΰκαι) καΐ λοιπά εϊδη έξ αν
θρωπίνων τριχών. Τεχνητά άνθη, φυλλώ
ματα και φρούτα. Διακοσμητικά ριπίδια 
καΐ πτερά. Και παρόμοια είδη, μή άλλαχοϋ 
κατονομαζόμενα 

Δώδ. ζεύγη | 

Δώδ. ζεύγη | 

Δώδ. ζεύγη 

Δώδ. ζεύγη 

άξίαν ή 
όκάν 

άξίαν ή 
όκάν 

άξίαν 

άξίαν ή 
δωδ. 

άξίαν 

άξίαν 

Δώδ. ζεύγη | — 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

37% ή 
£1.250 μίλς 

37% ή 
£1.500 μιλς 

37% 

37% ή 
£1.000 μΐλς 

37% 

43% 

Ατελώς 

43% 

43% 

'Ατελώς 

40% 

30% 

46% ή 
£1.500 μΐλς 

46% ή 
£1.750 μιλς 

46% 

46% ή 
£1.250 μϊλς 

46% 

48% 

'Ατελώς 

48% 

43% 

'Ατελώς 

60% 

38% 
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Είδος εμπορεύματος Στατι
στική 

'Επιβολή 
δασμοΟ 

κατά 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Γενικός 

Πλαστικά είδη, μή άλλαχοϋ κατονόμαζα 
μένα, ώς ακολούθως :— 
(α) Πουδριέραι, κοσμηματοθήκαι (com

pacts), θήκαι ψιμμυθίων και παρόμοια 
εξαρτήματα καλλωπισμού, ώς ταϋτα 
ταξινομούνται ύπό του Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(β) Χάνδραι, απομιμήσεις μαργαριτών 
απομιμήσεις πολυτίμων λίθων, απο
μιμήσεις κοσμημάτων, ώς ταύτα τα
ξινομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων 

(γ) Διακοσμητικοί πλάκαι και δοχεία, 
ταψάκια, λάρνακες και ανθοδοχεία, 
αγάλματα, αγαλματίδια, ^'σιγαροθήκαι, 
φλασκία τσέπης και παρόμοια αντι
κείμενα, ώς ταύτα ταξινομούνται ύπό 
τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελω
νείων 

(δ) Πλαστικά κομψοτεχνήματα (οίον πλαί
σια φωτογραφιών, στυπωτήρες μελά
νης (blotting pads), σκίμποδες (πουφ) 
μή γεμισμένοι και παρόμοια είδη), 
ώς ταύτα ταξινομούνται ύπό τοΰ 
Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(ε) Τραπεζομάνδηλα και παρόμοια εΐδηέπι 
στρώσεως, παραπετάσματα θυρών και 
παραθύρων κα'ι παρόμοια εϊδη οικιακής 
χρήσεως έτοιμα προς χρήσιν,ώς ταύτα 
ταξινομούνται ύπό τοΰ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(στ) Χειρολαβαΐ σαρώθρων και εργαλείων, 
καλαπόδια, κτέναι και διχάλια, πτύα, 
εργαλεία, γεωργικά σκεύη, δοχεία 
και περιτυλίγματα (περιλαμβανομένων 
και τετυπωμένων), ιμάντες μηχανών, 
πλαστικά εδώδιμα περιτυλίγματα αλ
λαντικών, κατ' έγκρισιν τοΰ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

(ζ) Λοιπά, περιλαμβανομένων πλαστικών 
πλακιδίων δαπέδων 

Σάρωθρα καΐ ψήκτραι (βοϋρτσαι), περιλαμ
βανομένων τοιούτων διά καλλωπισμόν 
τών ονύχων και καθαρισμόν τών οδόντων, 
έκ πάσης ϋλης, ώς ακολούθως :— 

(α) Ψήκτραι άσβεστοχρωματισμοΰ ή ελαι
οχρωματισμού. Ψήκτραι ζωγραφικής. 
Βιομηχανικοί ψήκτραι 

(β) Σάρωθρα, ολοσχερώς ή μερικώς κα
τεσκευασμένα έκ σόργου (broom corn). 
Φλόκκοι (mops) 

(γ) Λοιπά 

άξίαν 

άξίαν 

Άρ. 

•Αρ. 

Άρ. 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

60% 

50% 

32% 

24% 

20% 

Ατελώς 

16% 

"Ατελώς 

24% 

16% 

100% 

58% 

40% 

32% 

28% 

8% 

24% 

"Ατελώς 

32% 

24% 
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Δασμολο
γική 

κλάσις 
'Αριθμός 

Είδος εμπορεύματος Στατι
στική 
κατά 

'Επιβολή 
δασμού 

Δασμός 

Προτιμή
σεως 

Γενικός 

89999 Κατασκευάσματα, μή άλλαχοϋ κατονομα 
ζόμενα, ώς ακολούθως :— 
(α) ΊατρικαΙ και χειρουργικοί βοήθειαι, 

οίον τεχνητά μέλη, νάρθηκες, συσκευαι 
βαρυκοΐας, χρειώδη ορθοπεδικής, 
χειρουργικοί ζώναι καΐ κηλεπίδεσμοι, 
κατ' εγκρισιν τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμή 
ματος Τελωνείων. Προφυλακτικά! προ
σωπίδες αερίων, κόνεως και παρόμοιοι 
αναπνευστικοί συσκευαί. Μετάλλινα 
μέρη συνδετικών ταινιών ζιπ (φερ 
μουάρ) . . 

(β) 'Αναπτήρες καπνιστών, 
ηλεκτρικοί ή χημικοί 

μηχανικοί, 

(γ) 'Επίπαστρα πούδρας, ψεκαστήρες καλ
λωπιστηρίου καΐ παρόμοια είδη καλ
λωπισμού 

(δ) Συνδετικοί ταινίαι ζιπ (φερμουάρ), ών 
τό μετάλλινον μέρος εϊναι μεγαλύτερον 
είς πλάτος τών 5 χιλιοστομέτρων, συ
νήθως χρησιμοποιουμένων είς τήν 
κατασκευήν εΙδών ταξειδίου, κατ" 
εγκρισιν τοϋ Διευθυντού τοΰ Τμήματος 
Τελωνείων καΐ υποκειμένων είς τοιού
τους δρους οϋς ούτος ήθελεν επιβάλει 

(ε) ΑοιπαΙ συνδετικά! ταινίαι ζΐπ (φερ
μουάρ) 

(ζ) Λοιπά 

Άρ. 

υάρδα 

υάρδα 

άξίαν ή 
εκαστον 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

άξίαν 

'Ατελώς 

16% ή 
100 μίλς 

60% 

8% 

36% 

16% 

'Ατελώς 

24% ή 
150 μίλς 

100% 

16% 

44% 

24% 

"Ετυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


