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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 1021 της 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1973 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 
1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος . 

'Αριθμός 45 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Τελωνείων κοα Φό Συνοπτικός 
ρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1973, θα άναγι τίτλος, 
νώσκηται δε όμοΰ μετά τών περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώ
σεως Νόμων τοΰ 1967 Μως 1971 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς 82τοθΐ967 
«ό βασικός νόμος»), ό δέ βασικός νόμος μετά τοΰ παρόντος Νόμου 57τοθΐ969 
θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οι περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώ *τοθΐ97ΐ. 
σεως Νόμοι τοΰ 1967 ε'ως 1973. 

2 . Τό άρθρον 59 τοΰ βασικοΰ νόμου διά τοΰ παρόντος καταργε ίτα ι καταργησις 
και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου : τοθ άρθρου 59 

c r t . . . . ,_,« . . . Λ . , , .. τοΰ βασικού 
€Τελωνειακός 59.—(1) Πας εισερχόμενος εν τη Δημοκρατία οφείλει νόμου καΐ 
έλεγχος όπως δηλώση έν ώ τόπω, χρόνω και τρόπω, ώς ό Διευ άντικατα
Γΐο^ομένων θ υ ν τ η ς ήθελε' καθορίσει, παν δ,τι περιέχεται έν ταΐς άπο οτασιςαύτοΟ 
η" εξερχόμενων σκευαΐς του ή κομίζεται ύπ' αύτοΰ— 
της Δήμο ( α ) δπερ ούτος άπέκτησεν έκτος τής Δημοκρατίας ' 
κρατίας καΐ & 
άπαλλαγαΙ έκ /Λ\ J. Ι Χ Ι · ± 
τελωνειακών (®) προκειμένου περί εμπορευμάτων υποκειμένων 
δασμών. εις δασμόν, δπερ οδτος άπέκτησεν άνευ κατα

βολής τοΰ εις δν υπόκειται δασμοΰ ή άναφορι
κώς προς δ επεστράφη ό καταβληθείς δασμός, 

και άναφορικώς προς δ δέν δικαιούται α π α λ λ α γ ή ς έκ τής 
καταβολής τοΰ άναλογοΰντος αύτω δασμοΰ δυνάμει οιου
δήποτε Διατάγματος έκδοθησομένου δυνάμει τοΰ παρόν
τος άρθρου : 

Νοείται δτι, τή αίτήσει οιουδήποτε προσώπου είσερχο
μένου έν τή Δημοκρατία, ή δήλωσις γίνεται εις ίδιαίτε
ρον χώρον καθοριζόμενον έπί τούτω όπό τοΰ Διευθυντού. 

διά νέου 
άρθρου. 
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(2) Πάς εισερχόμενος ή εξερχόμενος της Δημοκρατίας 
οφείλει νά άπαντα εις ερωτήσεις, αΐτινες ήθελον τεθή 
αύτώ ύπό τοΰ αρμοδίου λειτουργού, καθ' δσον άφορα εις 
τάς άποσκευάς αύτοΰ, και οιονδήποτε είδος περιεχόμενον 
έν αύταΐς ή κομιζόμενον ύπ' αύτοΰ προς τούτοις δε, έφ' 
δσον κληθή ύπό τοΰ αρμοδίου λειτουργοΰ, νά προσκομίζη 
προς £λεγχον τάς άποσκευάς του και πάν τοιοΰτον είδος, 
έν ώ τόπω, χρόνω και τρόπω, ως ό Διευθυντής ήθελε καθο
ρίσει : 

Νοείται δτι, τη αιτήσει οιουδήποτε προσώπου είσερχο
μένου ή εξερχόμενου της Δημοκρατίας, ό έλεγχος διε
νεργείται είς ίδιαίτερον χώρον καθοριζόμενον έπί τούτω 
ύπό τοΰ Διευθυντοΰ. 
(3) Πάς δστις παραλείπει νά δηλώση ό,τιδήποτε ή νά 

προσκόμιση άποσκευάς ή έτερα είδη προς έλεγχον συμ
φώνως ταϊς διατάξεσι τοΰ παρόντος άρθρου είναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τήν εις τριπλοΰν άξίαν τοΰ μή δηλωθέντος 
είδους ή τών μή προσκομισθεισών προς έλεγχον απο
σκευών ή ειδών, αναλόγως της περιπτώσεως, ή τάς εκατόν 
λίρας ή το έν έκαστη περιπτώσει μείζον τών άνω ποσών" 
προς τούτοις, πάν είδος ϋποκείμενον είς οιονδήποτε δα
σμόν ή φόρον, δπερ ήθελεν έξευρεθή κεκρυμμένον ή δπερ 
δέν ήθελε δηλωθή, ώς και πάν είδος, δπερ εισέρχεται ή 
εξέρχεται της Δημοκρατίας κατά παράβασιν οιασδήποτε 
απαγορευτικής διατάξεως ή περιορισμού, εκάστοτε τε
λούντος έν ίσχύΐ, καθ' δσον άφορα είς τά τοιαύτα είδη δυ
νάμει οιουδήποτε νομοθετήματος, υπόκειται είς δήμευσιν. 

(4) Διά Διατάγματος δημοσιευομένου έν τη έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας τό Ύπουργικόν Συμβούλιον 
δύναται νά προνοήση περί της παραχωρήσεως απαλλα
γών έκ τών τελωνειακών δασμών εις πρόσωπα εισερχό
μενα έν τή Δημοκρατία" οιαδήποτε τοιαύτη απαλλαγή δύ
ναται νά περιβληθή τόν τύπον είτε απαλλαγής έκ της 
καταβολής τοΰ δασμού είτε προνοίας δυνάμει της όποιας 
τό πληρωτέον ύπό μορφή ν δασμοΰ ποσόν θά εΐναι έλασσον 
τοΰ άλλως πως πληρωτέου τοιούτου. 

(5) "Ανευ έπηρεασμοΰ τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (4), 
διά Διατάγμοττος δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημε
ρίδι τής Δημοκρατίας, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύνα
ται νά προνοήση δτι, είς τοιαύτας περιπτώσεις και είς 
τοιαύτην ίκτασιν, ώς ήθελε καθορισθή έν τω 
Διατάγματι, βν ποσόν υπολογιζόμενο ν κατά τόν καθορι
ζόμενον έν τω Διατάγματι συντελεστήν, θέλει λογισθή ώς 
τό κατ' άποκοπήν συνολικόν ποσόν, τό πληρωτέον ύπό μορ
φήν τελωνειακών δασμών καθ' δσον άφορα εις εμπορεύ
ματα είσοτνόμενα ύπό προσώπου εισερχομένου έν τή Δη
μοκρατία" ουχ ήττον δμως πάν Διάταγμα περιέχον πρό
νοιαν ώς ή προμνησθεϊσα δέον δπως παρέχη τω ένδιαφε
ρομένω τό δικαίωμα νά έπιλέξη δπως ό τελωνειακός δα
σμός έπιβληθη έπί τών είρημένων εμπορευμάτων κατά 
τους συντελεστάς, οίτινες θά έφηρμόζοντο ελλείψει τής 
τοιαύτης προνοίας. 

(6) Διάταγμα έκδιδόμενον δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου— 

(α) δύναται νά ύπαγάγη οίανδήποτε ύπ' αύτοΰ προ
νοουμένην άπαλλαγήν είς δρους, περιλαμβανο
μένων καί δρων έκπληρωθησομένων μετά τήν 
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είσαγωγήν τών εμπορευμάτων, έφ' ών τυγχάνει 
εφαρμογής ή άποίλλαγή' 

(β) δύναται νά περιέχη τοιαύτας παρεμπίπτουσας 
και συμπληρωματικώς προνοίας, ώς τό Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει αναγκαίας ή 
σκοπίμους, περιλαμβανομένων και προνοιών δια 
την δήμευσιν εμπορευμάτων έν περιπτώσει μή 
εκπληρώσεως οιουδήποτε δρου, ύφ' δν τά εμπο
ρεύματα έ"τυχον απαλλαγής έκ τοΰ δασμοΰ' 

(γ) δύναται νά περιέχη διαφορετικός προνοίας διά 
διαφορετικάς περιπτώσεις ή περιστάσεις ή διά 
διαφορετικάς κατή ορίας περιπτώσεων, περιστά
σεων ή προσώπων. 

(7) Ουδέν των έν Διατάγματι δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου έκδοθησομένων θέλει έρμηνευθή ώς επιτρέπον τήν 
είσαγωγήν οιουδήποτε είδους κατά παράβασιν οιασδή
ποτε απαγορευτικής διατάξεως ή περιορισμού, εκάστοτε 
τελούντος έν ίσχύϊ καθ' δσον άφορα εις τό τοιούτον είδος, 
δυνάμει οιουδήποτε νομοθέτηματος.>. 

3. Ή παράγραφος (α) τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 91 τοΰ βασι Τρο™>ποίηοις 
κοΰ νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά τής διαγραφής τής τοΟβρβρουθΐ 
άνω τελείας έ ν τω τέλει αυτής, τής αντικαταστάσεως της διά κόμ ^<^ , σ ι κ ο° 
ματος και διά τής προσθήκης των λέξεων «έκτος έάν είναι ούτω 
εξουσιοδοτημένος εγγράφως υπό τοΰ Διευθυντοΰ και ύπό τοιούτους 
δρους και περιορισμούς, ώς ήθελον καθορισθή έν τή τοιαύτη εξουσιο
δοτήσει». 

4. Τό άρθρον 187 τοΰ δασικού νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποι Τροποποίησις 
εϊται ώς ακολούθως : τοΟΛρθρου 

187 τοΰ 
(α) διά τής αντικαταστάσεως τοΰ πλαγίου τίτλου αύτοΰ διά τοΰ βασικοΟ 

ακολούθου : νόμου. 
«'Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και προσκόμισις 

εξουσιοδοτήσεως.»· 
(6) διά τής προσθήκης, έν τω τέλει αύτοΰ, τών ακολούθων νέων 

εδαφίων ■ 
«(3) Ουδείς δύναται νά ενεργή διά λογαριασμόν είσα

γωγέως ή εξαγωγέως ώς προνοείται έν έδαφίω (2), 
έκτος έάν— 

(α) είναι πρόσωπον αποκλειστικώς και πλήρως άπα
σχολούμενον έν τή υπηρεσία τοΰ ενδιαφερομένου 
είσαγωγέως ή εξαγωγέως, έπί μηνιαίας τουλά
χιστον βάσεως, προσηκόντως έξουσιοδοτημένον 
εγγράφως ύπό τοΰ εργοδότου αύτοΰ, έν ώ τύπω 
ό Διευθυντής ήθελεν ορίσει, νά ενεργή διά λο
γαριασμόν αύτοΰ· ή 

(6) είναι τελωνειακός πράκτωρ ή βοηθός τελωνεια
κός πράκτωρ προσηκόντως άδειοΰχος έν τω 
τρόπω τω καθωρισμένω έν Κανονισμοϊς έκδοθη
σομένοις δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου. 

(4) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύνοτται νά έκδώση 
Κανονισμούς καθορίζοντας— 

(α) τήν χορήγησΐν άδειων καΐ τήν έγγραφήν τελω
νειακών πρακτόρων καΐ βοηθών τελωνειακών 
πρακτόρων, ώς καΐ τήν άκολουθητέαν διαδικα
σίαν καθ' δσον άφορα εις τήν ΰποβολήν αιτή
σεων, τήν χορήγησΐν άδειων καί οιονδήποτε 
συναφές θέμα" 
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(β) τους δρους και περιορισμούς, ύφ' ους δύνανται 
νά χορηγηθώσιν αϊ άδειαι" 

( ν ) τα προσόντα, εξουσίας, καθήκοντα καϊ συμπερι
φοράν των τελωνειακών πρακτόρων και βοηθών 
τελωνειακών πρακτόρων 

(δ) τάς υποχρεώσεις καϊ εύθύνην τελωνειακών πρα
κτόρων καϊ βοηθών τελωνειακών πρακτόρων. 
ε ισαγωγέων καϊ εξαγωγέων" 

(ε) τήν άκύρωσιν ή άναστολήν της ισχύος αίασδή
ποτε αδείας, τήν στέρησιν τοΰ δικαιώματος τοΰ 
ένεργεΐν ώς τελωνειακός πράκτωρ ή βοηθός τε
λωνειακός πράκτωρ καϊ τόν πειθαρχικόν έλεγ
χον τελωνειακών πρακτόρων καϊ βοηθών τελω
νειακών πρακτόρων έ ν γένει 

(στ) τα πληρωτέα τέλη δι' οιανδήποτε άδειαν, αϊ'τη
σιν ή έτερον εγγραφον 

(ζ) τήν έξαίρεσιν οιωνδήποτε προσώπων ή κατηγο
ριών προσώπων έκ τών διατάξεων οιωνδήποτε 
Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου" 

(η) παν δ,τι ήθελε κριθή ά ν α γ κ α ί ο ν ή σκόπιμον διά 
τήν καλλιτέραν έκπλήρωσιν τ ώ ν σκοπών τοΰ πα
ρόντος άρθρου ή διά τήν ρύθμισιν οιουδήποτε 
ζητήματος συναφούς προς τάς διατάξεις αΰτοϋ. 

(ρ) Ι ΐας όστις ενεργεί κατά παράβαυίν των διατάξεων 
τοΰ παρόντος άρθρου ή τών δυνάμει τούτου εκδιδομένων 
Κανονισμών ή παραλείπει νά πράξη ό,τιδήποτε καθωρι
σμένον έ ν αύτοϊς, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, 
έπϊ πλέον οιασδήποτε ετέρας ποινής εις ην δυνατόν νά 
υπόκειται δυνάμει τοΰ παρόντος ή οιουδήποτε έτερου νο
μοθετήματος, εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς εκατόν λίρας ' έπϊ πλέον, έν τη περιπτώσει αδειούχου 
τελωνειακοΰ πράκτορος ή βοηθοΰ τελωνειακού πράκτορος, 
ό Διευθυντής κέκτηται διακριτικήν έξουσίαν νά προβή είς 
τήν άκύρωσιν ή τήν άναστολήν της ισχύος της άδειας 
αύτοΰ.». 

"*"νβΛ,1θ "** "^ βασικός νόμος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά της έν

ΐΜΑένί© θ έ ο"εως, μετά το άρθρον 192" τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : 
β<*πκω «Γενική 192Α. Πάς δστις παραβαίνει οιανδήποτε τών διατάξεων 
νόμω. ποινή. τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς Νόμου, δι' ην δέν προνοείται ειδικώς ποινή 

ή δι' ην ή μόνη προβλεπομένη ποινή είναι ή της δημεύ
σεως, είναι ένοχος αδικήματος καϊ υπόκειται εϊς φυλά
κισιν μή ύπερβαίνουσαν τό εν έτος ή είς χρηματικήν ποι
νήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας, ή εις άμφο
τέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καϊ της χρηματικής 
τοιαύτης.». 

τόΟΛκΜ^ 6' Η υποπαράγραφος (α) της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 16 τοΰ Δευτέρου Πα
παρα ί̂ήμ'ο^ος ραρτήματος τοΰ βασικοΰ νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά 
τοϋβασικοΟ της αντικαταστάσεως της λέξεως «αυτών» έν τη τετάρτη γ ρ α μ μ ή , 
νόμου. διά της λέξεως «αύτοΰ». 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


