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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ. 1342 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Έκτακτου Προσφυγικής Επιβαρύνσεως (Εισαγόμενα 'Εμπο
ρεύματα) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 14 τοϋ 1977 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙ-
ΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ Η Σ ΤΗΣ ΕΚΡΥΘΜΟΥ ΚΑΤΑ-
Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ Σ IN ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΤΑΥΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. 'Ό τκχρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εκτάκτου Προσ<|Η> Συνοπτικός 
γικής Επιβαρύνσεως (Εισαγόμενα Εμπορεύματα) Νόμος του 1977. τ[τλ°ζ· 

2.—(1) Έν τω παρόντι Νόμω έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη 'Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«έκρυθμος κατάστασις» κέκτηται τήν εις τόν δρον τούτον άποδι
δομένην £woiocv όπό του εδαφίου (1) του άρθρου 2 των περί Τερ 50 τοϋ 1974 
ματισμου 'Απασχολήσεως (Προσωριναι ΠεριοριστικαΙ Διατάξεις) 62 τοϋ 1974 
Νόμων του 1974 έως 1976' 5τοΰΐ976. 

«:έπι6άρυνσις» σημαίνει τήν δυνάμει του παρόντος Νόμου 'επι
βαλλομένη ν εκτακτον έπιβάρυνσιν δι' άντιμετώπισιν των δι* άνακού
φισιν των εκτοπισθέντων καΐ παθόντων απαιτουμένων δαπανών" 

«τελωνειακή νομοθεσία» σημαίνει τους περί Τελωνείων καΐ Φόρων 
Καταναλώσεως Νόμους του 1967 'έως 1977 καΐ τους περί Τελώ 82 τοϋ 1967 
νειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους του 1975 εως ^ ^ Ι ^ ? 
1977 ώς καΐ απαντάς, τους εκάστοτε έν Ισχύΐ έν τη Δημοκρατία 45 τοϋ 1973 
Νόμους και Κανονισμούς τους αφορώντας είς τα τελωνεία καΐ 12 τοϋ 1977 
τους φόρους καταναλώσεως. 34 τοϋ 1975 
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1 6 τ ο ϋ 1 9 7 6 
1 0 τ ο ϋ 1 9 7 7 
11 τοϋ 1977. 
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'Εφαρμογή 
τοΰ παρόντος 
Νόμου. 

'Επιβολή 
επιβαρύν
σεως'. 

' Εφαρμογή 
τελωνειακής 

' νομοθεσίας. 

8 2 τ ο ΰ 1 9 6 7 
57 τοΰ 1969 

4 τ ο ΰ 1971 
45τοΰ1973 
1 2 τ ο ΰ 1 9 7 7 

34 τοΰ1975 
16 τ ο ΰ 1 9 7 6 
10 τοΰ 1977 
11 τοΰ 1977 

3 4 τ ο ΰ 1 9 7 5 
1 6 τ ο ΰ 1 9 7 6 
10 τοΰ 1977 
11 τ ο ΰ 1 9 7 7 . 

(2) Οί έν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι δροι οι μη άλλως 
οριζόμενοι κέκτηνται τήν εις τους δρους τούτους άπσδιδομένην 
εννοιαν ύπό της τελωνειακής νομοθεσίας. 

3. Τήν έ<|>αρμογήν του παρόντος Νόμου έχει ό Διευθυντής του 
Τμήματος Τελωνείων. 

4.— (1) Ά π ό της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου 
έν τη έπισημώ έφημερίδι της Δημοκρατίας και εν δσω διαρκεί ή 
Μκρυθμος κατάστασις επιβάλλεται καί είσπράττεται, συμφώνως προς 
τήν τελωνειακήν νομοθεσίαν, έπιβάρυνσις ιδύο τοις εκατόν (2%) επί 
της δασμολογητέας αξίας παντός εισαγομένου εμπορεύματος τελω
νιζομένου προς έπιτόπιον κατανάλωσιν, ώς αϋτη καθορίζεται είς τήν 
τελωνειακήν νομοθεσίαν, ή όποια έν ουδεμία περιπτώσει υπολογί
ζεται κατά τον καθορισμόν της τιμής πωλήσεως του έμπορεύμοπος 
ειμή κατόπιν ειδικής επι τούτω εγκρίσεως του ΎπουργοΟ Εμπορίου 
και Βιομηχανίας ή του ύπ* αύτοΟ οριζομένου Λειτουργού του Υπουρ
γείου του. 

(2) Τό είσπραττόμενον ποσόν έκ της προσθέτου επιβαρύνσεως 
καταβάλλεται προς τό Ταμεΐον Άνακουφίσεως Εκτοπισθέντων καί 
Παθόντων, τό όποιον τελεί ύπό τόν έλεγχαν του Γενικού ΛογιστοΟ. 

5. Ή έπιδάρυνσις καταβάλλεται ύπό παντός προσώπου συμφώ
νως προς τάς 'διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας καί άπασαι 
αί διατάξεις ταύτης συμπεριλαμβανομένων τών άφορωσών είς γενικά 
αδικήματα εφαρμόζονται, τηρουμένων τών αναλογιών, άλλα a t δια
τάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας αϊ άφορώσαι είς άπαλλαγήν 
έκ δασμών καί φόρων ή είς έπιστροφήν καταβληθέντος δασμού δέν 
εφαρμόζονται : 

Νοείται δτι ή έπιβάρυνσις δέν επιβάλλεται επί 'εμπορευμάτων 
είσαγομένων καί τέλωνιζσμένων προς έπιτόπιον κατανάλωσιν— 

(α) οσάκις ταύτα είσάγωνται δυνάμει τών άρθρων 31, 32 και 
35 τών περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων' 

(β) οσάκις ταύτα έμπίπτωσιν είς τά Κεφάλαια 1 Μως 21, 23 
καί 30 και είς τό εδάφιον 90 της κλάσεως 11 του Κεφα
λαίου 38 τοΟ Τρίτου 'Πίνακος τών περί Τελωνειακών Δα
σμών καί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων* 

(γ) οσάκις ταύτα άπαλλάττωνται δασμού δυνάμει τών εδα
φίων 01, 02, 07, 08, 09 καί 18 της κλάσεως 01, του εδαφίου 
84 της κλάσεως 03 καί ύπό τοΟ Ερυθρού Σταύρου δυνά
μει του εδαφίου 05 τής κλάσεως 01, του Πέμπτου Πίνακος 
τών περί Τελωνειακών Δασμών καί Φόρων Καταναλώσεως 
Νόμων 

(δ) οσάκις ταΰτα είσάγωνται ύπό ή διά λογαριασμόν οργανι
σμού δημοσίου δικαίου Ιδρυθέντος προς τό δημόσιον συμ
φέρον δι* είδικου επί τούτω Νόμου, του οποίου τά κεφάλαια 
είτε παρέχονται είτε εΤναι ήγγυημένα ύπό της Δημοκρατίας, 
και ό όποιος άπαλλάττεται της καταβολής παντός φόρου, 
τέλους ή δασμού, πληρωτέου δυνάμει οΙουδήποτε εκάστοτε 
έν Ισχύϊ Νόμου, επί μηχανικών εγκαταστάσεων, οχημάτων, 
εξοπλισμού καί έτερων πάσης φύσεως περιουσιακών στοι
χείων είσαγομένων προς χρήσιν ύπό f\ διά λογαριασμόν του 
οργανισμού καί μή προοριζομένων προς πώλησιν εις τό 
κοινόν" 
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(ε) οσάκις το καταβλητέον ποσόν εΐναι έλασσον των 500 μίλς: 
Νοείται περαιτέρω δτι ή έπιδάρυνσις επιστρέφεται οσάκις εμπο

ρεύματα εισάγονται και υπόκεινται εις έπιστροφήν δυνάμει του άρ
θρου 12 και του "Εκτου Πίνακος των περί Τελωνειακών Δασμών 34τοθΐ975 
και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Ι6τοθΐ976 

. 10τοϋ1977 
11τοΰ1977. 


