
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ' "Αρ. 262 της 4ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1963 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των Αντ ι 

προσώπων ψηφισθείς περί Καπνοΰ (Τροποποιητικός) Νόμος του 1963, το κείμε-
νον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου 
της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 49 τοϋ 1963 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΠΝΟΥ ΝΟΜΟΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Καπνοΰ Συνοπτικός 
(Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1963, θα άναγιγνώσκηται δε ομού μετά

 τίτλ
°ς· 

τοϋ περί Καπνοΰ Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός ^ ^ c n g e i 
Νόμος»). 33το0 1961 

2. Ό βασικός Νόμος δια τοϋ παρόντος τροποποιείται, αντικαθί
στανται δε αΐ λέξεις : «Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός» (αϊτινες 
προσετέθησαν εν κεφαλαίω 4 (α) τοΰ Παραρτήματος τοΰ Νόμου 33 τοϋ 
1961), οσάκις αύται απαντώνται, δια τών λέξεων: «Διευθυντής τοϋ Τμή
ματος Τελωνείων». 

3. Το άρθρον 42 τοϋ βασικού Νόμου δια τοΰ παρόντος τροποποιείται, 
τίθεται δε εν αύτώ, αμέσως μετά το εδάφιον (2), το άκόλουθον εδάφιον : 

«(3) 'Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένου, 
οσάκις καπνός βιομηχανοποιηθείς εν τη Δημοκρατία παραδίδηται 
εκ τίνος εργοστασίου εις οιονδήποτε τών ακολούθων προνομιούχων 
οργανισμών, σωμάτων ή προσώπων δι' άποκλειστικήν αυτών χρήσιν 
ή κατανάλωσιν ή πώλησιν εϊς τά μέλη αυτών, ύπό τους δρους της εν 
τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, και πιστοποιήται 
κατά τρόπον ίκανοποιοϋντα τον Διευθυντήν τοϋ Τμήματος Τελωνείων 

Τροποποίησις 
τοϋ δασικοΰ 
Νόμου δια 
της αντίκα 
ταστάσεως 
ώρισμένων 
δρων αύτοΰ. 

Τροποποίησις 
τοϋ όρθρου 
42 τοΰ 
βασικού 
Νόμου. 
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Κατάργησις 
τοϋ άρθρου 
52 του 
βασικοΰ 
Νόμου 
καΐ άντικα-
τάστασις 
αϋτοϋ διά 
νέου όρθρου. 

δτι ελήφθη διά τοιαύτην χρήσιν, κατανάλωσιν ή ττώλησιν, ό καπνός 
ούτος θα έξαιρήται της καταβολής καταναλωτικού δασμοϋ, ύπό 
δρους τους οποίους ό Διευθυντής τοϋ Τμήματος Τελωνείων ήθελεν 
επιβάλει— 

(i) Τα Ναυτικά, Στρατιωτικά και 'Αεροπορικά Ιδρύματα (ΝΑΑΦΙ). 
(ϋ) Αί "Ενοπλοι Δυνάμεις τοϋ Βασιλείου τής Ελλάδος και τής 

Δημοκρατίας τής Τουρκίας, αί έστρατοπεδευμέναι εν τη 
Δημοκρατία, συμφώνως προς τήν Συνθήκην Συμμαχίας 
ήτις υπεγράφη εν Λευκωσία τη 16η Αυγούστου I960- και 

(iii) Πάς έτερος προνομιούχος οργανισμός, σώμα ή πρόσωπον 
δίκαιουμενον νά είσαγάγη άδασμολόγητον βιομηχανοποι-
ημένον καπνόν δυνάμει τοϋ εκάστοτε εν ίσχύϊ και εις τά 
Τελωνεία άφορώντος Νόμου ή Συνθήκης : 

Νοείται δτι αϊ ό ατάξεις τοϋ εκάστοτε εν Ίσχύϊ και ε'ις τά Τελωνεία 
άφορώντος Νόμου, η Συνθήκη Έγκαθιδρύσεςος ήτις υπεγράφη εν 
Λευκωσία τή 16η Αύγούοτου I960, ή προμνησθεΐσα Συνθήκη Συμμα
χίας, ή οίοσδήποτε έτερος νόμος ή Συνθήκη, δστις εκάστοτε είναι 
εν ίσχύϊ και διέπει τον έλεγχον τής εισαγωγής, κατοχής, πωλήσεως 
ή διαθέσεως αδασμολόγητος εισαγομένου βιομηχανοποιημένου 
καπνοϋ, ύφ' οιουδήποτε τών εν τοις ανωτέρω άπαριθμηθέντων προνο
μιούχων οργανισμών, σωμάτων ή προσώπων, θά έφαρμόζωνται 
ωσαύτως επί καπνοϋ βιομηχανοποιουμένου εν τή Δημοκρατία και 
παραδιδομένου εκ τίνος εργοστασίου εν τή Δημοκρατία, ελευθέρου 
παντός καταναλωτικού δασμοϋ, εις τοιούτους προνομιούχους οργα
νισμούς, σώματα ή πρόσωπα, δυνάμει τοϋ παρόντος εδαφίου.». 

4. Το άρθρον 52 τοϋ βασικοΰ Νόμου διά τοϋ παρόντος καταργείται 
και αντικαθίσταται διά τοϋ ακολούθου άρθρου : 
«Επιστροφή 52. 'Επί τή εξαγωγή ή πωλήσει σιγαρέττων άπηλλαγμένων 
δασ^οΐτΐ3" Τ ° ^ κ α τ α ν α λ ω τ ι κ ο ΰ δασμοϋ δυνάμει τοϋ εδαφίου (3) τοϋ 
τη εξαγωγή άρθρου 42, κατασκευασθέντων εν τή Δημοκρατία εξ όλο
σιγαρέττων. κλήρου ή μ:ρικώς εξ εισαχθέντος άβιομηχανοποιήτου κα

πνού, θά έπιστρέφηται ολόκληρος ό τελωνειακός δασμός 
δστις αποδεικνύεται κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τον Διευ
θυντήν τοϋ Τμήματος Τελωνείων δτι κατεβλήθη εφ'εκάστης 
οκάς τοϋ οϋτω εισαχθέντος άβιομηχανοποιήτου καπνοϋ, τόΰ 
περιεχομένου ε'ις τά σιγαρέττα ταϋτα : 

Νοείται δτι δεν επιστρέφεται δασμός εις περιπτώσεις 
καθ' ας τά αποστελλόμενα σιγαρέττα περιέχουν βιομηχα
νοποιημένον καπνόν βάρους ελάσσονος τής μιας οκάς.». 


