
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
όιτ" "Αρ. 717 τής 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 
Ό περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Επιβολή και Επι 

στροφή τούτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 τοΟ ■ Συντάγματος. 

Αριθμός 21 του 1969 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Δ Α Σ Μ Ω Ν 
ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Ε Ω Σ (ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ ΤΟΥΤΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1968. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Τελωνεία- Συνοπτικός 
κών Δασμών καΐ Φόρων Καταναλώσεως (Επιβολή και 'Επιστροφή τίτλος, 
τούτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1969, θά άναγινώσκηται δέ 
όμοΟ μετά τών περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως 
(Επιβολή καΐ 'Επιστροφή τούτων) Νόμων του 1967 έως 1968 (έν βΐτοθΐ967 
τοις εφεξής αναφερομένων ώς «δ (δασικός νόμος») και ό βασικός 33τοθΐ968 
νόμος καΐ Ο παρών Νόμος θά αναφέρονται όμου ώς οι περί Τελώ 8w>
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νειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Επιβολή και Επιστρο
φή τούτων) Νόμοι τοϋ 1967 έως 1969. 

2. Τό άρθρον 10 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίηση 
(α) διά της προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου, αμέσως τοΟΛρθρουΐα 

μετά τό εδάφιον (1) : νόμου_ 
«(2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΟ εδαφίου (1), οσάκις 

ζύθος κατασκευασθείς έν τη Δημοκρατία, παραδίδεται §κ 
τίνος ζυθοποιείου εις τά Ναυτικά, Στρατιωτικά και 'Αερο
πορικά Ίδρύμοττα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) δι' άποκλειστικήν αυτών 
χρήσιν ή κατανάλωσιν ή πώλησιν είς τά μέλη αυτών, δ ζΟθος 
οΟτος θά έξαιρήται της καταβολής φόρου καταναλώσεως 
ύπό τοιούτους δρους ώς ό Διευθυντής του Τμήματος Τελω
νείων ήθελεν εκάστοτε επιβάλει.»" 

(β) διά της έπάναριθμήσεως του νυν υφισταμένου εδαφίου (2) 
είς εδάφιον (3) και της έν αύτω αντικαταστάσεως τών 
λέξεων «αμέσως προηγουμένου εδαφίου» (έν τή πρώτη 
γραμμή) διά της λέξεως και αριθμού «εδαφίου (Ί)». 

(501) 


