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Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Τελωνειακού Δασμολογίου (Τροποποιητικός Άρ. 2) 
Νόμος του 1963, το κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου 
και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

3 2 τ ο ϋ 1 9 6 1 . 

3τοϋ 1963. 
1 2 τ ο ϋ 1 9 6 3 . 

'Αριθμός 37 του 1963 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΊΟΥ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Τελωνειακού 
Δασμολογίου (Τροποποιητικός 'Αρ. 2) Νόμος του 1963, καΐ θα άνα-
γινώσκηται όμοΰ μετά του περί Τελωνειακού Δασμολογίου Νόμου 
του 1961, ώς οΰτος έτροποποιήθη δια του περί Τελωνειακού Δασμο
λογίου (Τροποποιητικού) Νόμου 1962, καΐ τοΰ περί Τελωνειακού 
Δασμολογίου (Τροποποιητικού) Νόμου 1963, έν τοις εφεξής αναφερο
μένων ώς οί περί Τελωνειακού Δασμολογίου Νόμοι 1961 εως 1963. 

«Δασμός 
Προτιμή
σεως. 
Δεύτερος 
Πίναξ. 

Τροποποίηση 2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 4 του βασικού Νόμου, δια του παρόν
τοθ άρθρου τ θ ς άκυρουταικαι το άκόλουθον άντ' αύτου υποκαθίσταται : 
4 τοΰ 
βασικού «Δασμός (4).—(11) Οί συντελεσταί των τελωνειακών δασμών των 
Νόμου. ϋ^™ εκτιθεμένων έν τη στήλη τη έπιγεγραμμένη «Δασμός Προ

τιμήσεως» του Πρώτου Μέρους του Δευτέρου Πίνακος, θα 
εφαρμόζοντα ι επί εμπορευμάτων υποκειμένων εις δασμο
λόγησα/, εάν ό τελώνης πεισθή διά πιστοποιητικού τής 
χ ώ ρ α ς τής κ α τ α γ ω γ ή ς δεόντως συμπεπληρωμένου και έν 
τω έγκεκριμένω τύπω, δτι ταύτα απεστάλησαν εις την 
Δημοκρατίαν έξ οιασδήποτε χώρας έν τη Κοινοπολιτεία, 
και δτι άνεπτύχθησαν, παρήχθησαν ή κατεσκευάσθησαν έν 
οιαδήποτε τοιαύτη χώρα. Τά εμπορεύματα ταύτα, δεν 
θά λογ ίζωνται κατασκευασθέντα εν τινι των τοιούτων 
χωρών, έκτος έάν τοιαύτη αναλογ ία τής άξ ιας αυτών, 
ώς ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών γενομένων ύπό του 
Υπουργ ικού Συμβουλίου άναφορικώς προς τοιαύτα εμπο
ρεύματα, εΐναι το αποτέλεσμα εργασ ίας γενομένης εντός 
οιασδήποτε χ ώ ρ α ς τής Κοινοπολιτείας : 

Νοείται δμως δτι έν περιπτώσει εμπορευμάτων αναπτυ
χθέντων, παραχθέντων ή κατασκευασθέντων εις τό Χόγκ
Κόγκ, θά παρουσιάζηται πρόσθετον πιστοποιητικόν κατα
γ ω γ ή ς ύπογεγραμμένον ύπό του Διευθυντού Ε μ π ο ρ ί ο υ 
και Βιομηχανίας του ΧόγκΚόγκ : 
. Νοείται περαιτέρω δτι δεν θά άναγνωρίζηται άπαίτησις 

καταβολής τελωνειακού δασμού κατά τον Δασμόν Προ
τιμήσεως, έκτος εις περιπτώσεις καθ ' α ς ή άπαίτησις έγέ
νετο ύπό του ε ' ισαγωγέως ή ιδιοκτήτου των εμπορευμάτων 
κατά τήν έκτελώνισιν και προ τής μετακινήσεως αυτών 
έκ του Τελωνειακού έλεγχου, και οσάκις οδτος είναι εφαρ
μόσιμος έάν α ϊ έν παραγράφοις (2) και (4) άναγραφό
μεναι προϋποθέσεις πληρωθώσιν.». 


