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ΟδΙκευσις 
των δαπάνη -
θη σο μένων 

τιοσων. 

3. Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς εϊδι-
κευθεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εϊς τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μη υπερ
βαίνον τό εΐς τό κεφάλαιον και άρθρον τοϋτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς εν τω κεφαλαίω καί 
αρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
και σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ. 

Τακτικοί Δαπάνα ι 

Άρ. | Κεφάλαιον J Άρ. | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοπός 

59Α Διάφορα Τηλεφωνικοί 
Ύπηρεσίαι 

Όλικόν . 

£ 
10,000 

£10,000 

Διάθεσις περαιτέρω ποσοϋ χρη
μάτων απαιτουμένων προς κά
λυψιν της ηύξημένης δαπάνης δια 
τάς Κυβερνητικός τηλεφωνικός 
υπηρεσίας διαρκοΰντος του τρέ
χοντος έτους. 

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό ύπό τής Βουλής των Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Τελωνειακού Δασμολογίου (Τροποποιητικός ύπ' άρ. 
3) Νόμος τοΰ 1963, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέ
δρου καί τοΟ 'Αντιπροέδρου της. Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εις την έπί
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

3 2 τ ο ΰ 1 9 6 1 
3 τ ο ΰ 1 9 6 3 

12 τοΰ 1963 
37 τοΰ 1963. 
Τροποποί
ησις τοΰ 
Δευτέρου 
Πίνακος 
τοΰ βασικού 
Νόμου.. 

"Εναρξις 
Ισχύος τοΰ 
παρόντος 
Νόμου. 

'Αριθμός 80 του 1963 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΑΣΜΟ

ΛΟΓΙΟΥ ΝΟΜΩΝ. 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Τελωνειακού 

Δασμολογίου (Τροποποιητικός ύπ' άρ. 3) Νόμος τοΰ 1963, θά άναγι
γνώσκηται δε όμοΰ μετά των περί Τελωνειακού Δασμολογίου Νόμων 
1961 εως 1963 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό Μέρος Πρώτον τοΰ Δευτέρου Πίνακος τοΰ βασικού Νόμου διά 
τοΰ παρόντος τροποποιείται διά τής άπαλείψεως τών λεπτομερειών 
εκείνων τής δασμολογικής κλάσεως αύτοϋ τής οποίας ό αριθμός αναφέ
ρεται εν τή πρώτη στήλη τοΰ κάτωθι Πίνακος καί διά τής αντικαταστά
σεως των διά τών λεπτομερειών αΐτινες εμφαίνονται έναντι τής τοιαύτης 
δασμολογικής κλάσεως εν τή δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη καί έκτη 
στήλη τοΟ κάτωθι Πίνακος. 

3. Ό παρών Νόμος τίθεται εν Ισχύϊ από τής 7ης 'Οκτωβρίου 
1963. 
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ΠΙΝΑΞ 
Δασμο

λογική 
κλάσις. 

'Αριθμός 
Είδος εμπορεύματος 

Στατι
στική 
κατά 

'Επι

βολή 
δασμού 

κατά 

Δασμός 

Προτι
μήσεως Γενικός 

03101 'Ιχθείς, νωποί, διατετηρημέ
νοι διά ψύξεως ή κατεψυγμένοι 
ώς ακολούθως : 

(α) Μαρίδα, ώς αϋτη ταξινο
μείται υπό τοϋ Διευ
θυντού τοΰ Τμήματος 
Τελωνείων, διά τους μή
νας Όκτώβριον, Νοέμ
βριον, Δεκέμβριον, Ία-
νουάριον, Φεβρουάριον 
και Μάρτιον. 

(β) Λοιποί 

όκάν 

όκάν 

άξίαν 
ή όκάν 

20% ή 
30 μιλς 

'Ατελώς 

20% ή 
30 μίλς 

'Ατελώς 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


