
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ' 'Αρ. 576 της 25ης ΜΑΊΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Τελωνειακού Δασμολογίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967, εκ

δίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 23 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΟΜΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Τελωνεία- Συνοπτικός 

κοϋ Δασμολογίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967, θα άναγινώ τιτλο^· 
σκηται δε όμοΟ μετά των περί Τελωνειακού Δασμολογίου Νόμων 
1961 έως 1966 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός Νόμος»). 32τοϋΐ96ΐ 

3 τοΰ 1 963 
1 2 τοϋ 1 963 
37το0 1963 
80 τοϋ 1963 
69 τοΰ 1966. 

2. Τό Μέρος Πρώτον τοΰ Δευτέρου Πίνακος τοϋ βασικού Νόμου Τροποποί-
διά του παρόντος τροποποιείται δια τής άπαλείψεως των λεπτομε- ησιςτοΰ 
ρειών εκείνων τής δασμολογικής κλάσεως αύτου τής όποιας ό άριθ- π^νακο^οΰ 
μός αναφέρεται έν τή πρώτη στήλη τοϋ κάτωθι Πίνακος και δια τής βασΐκοϋ 
αντικαταστάσεως των δια των λεπτομερειών αϊτινες εμφαίνονται Νόμου, 
έναντι τής τοιαύτης δασμολογικής κλάσεως έν τή δευτέρα, τρίτη, 
τετάρτη, πέμπτη και έκτη στήλη τοΰ κάτωθι Πίνακος. 

3 . Ό παρών Νόμος τίθεται έν Ισχύϊ άπό τής 4ης Μαΐου 1967. "Εναρξις 
ισχύος το 
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ισχύος τοΰ 
•παρόντος 
Νόμου. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δασμολο
γική 

κλάσις. 
'Αριθμός 

Είδος εμπορεύματος 
Στατι Ι Έττι Δ α σ μ ό ς 
στική Ι βολή : 
κατά Ι δασμοϋ | Προτι Γενικός 

) κατά | μ ή σ ε ω ς 

64209 Εϊδη έκ χαρτομάζης, χάρτου και χαρτονιού μή 
άλλαχοϋ κατονομαζόμενα, ώς ακολούθως : 

(ο) Διηθητικά (φίλτρα), χάρτης αποτελούμενος 
έκ διαστρώσεων (flongs), χάρτης μονοτυ
πικός και χάρτης εις ταινίας, ΐχνάρια γυναι
κείων ενδυμάτων (πατρόν), χάρτης και 
χαρτόνια διάτρητα ή μή δι' υφαντουργικά 
ή πλεκτικά μηχανήματα τύπου jacquard και 
παρόμοια, ρόλλοι διά στατιστικός μηχανάς. 
χάρτης μεταφοράς κειμένων, λωρίδες χάρτου 
κομμωμέναι, φύλλα χάρτου ή χαρτονίου 
είς ειδικά σχήματα διά την συσκευασίαν 
ώων και περιτυλίγματα εις μεγέθη κεκομμένα 
ειδικά διά την συσκευασίαν σταφυλών, 
κατ' εγκρισιν τοϋ Διευθυντού τοϋ Τμήματος 
Τελωνείων 

(β) Λοιπά (περιλαμβανομένων χάρτου είς 
μεγέθη κεκομμένου και περιτυλιγμάτων 
είς μεγέθη κεκομμένων), μή άλλαχοϋ κατο
νομαζόμενα, κατ" εγκρισιν τοϋ Διευθυντού 
τοΰ Τμήματος Τελωνείων Άξίαν 

'Ατελώς 

' 6 % 

"Ατελώς 

24% 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογράφε (φ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


