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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' Άρ. 1461 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 

ΗΟΗΟΘΕΣ3Α 

Ό περ'ι 'Εκτάκτου Προσφυγικής 'Επιβαρύνσεως (Εισαγόμενα Εμπορεύ
ματα) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις 
την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 
52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 44 του 1978 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ 
Ε Π Ι Β Α Ρ Υ Ν Σ Ε Ω Σ ( Ε Ι Σ Α Γ Ο Μ Ε Ν Α ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) 

ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1977 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: — 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εκτάκτου Προσφυ- Συνοπτικός 
γικής 'Επιβαρύνσεως (Είσοτγόμενα Εμπορεύματα) (Τροποποιη- τίτλος 
τικός) Νόμος του 1978 κα ΐ θά άναγινώσκηται όμου μετά του 
περί 'Εκτάκτου Προσφυγικής 'Επιβαρύνσεως (Εισαγόμενα Εμπορεύ
ματα) Νόμου του 1977 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός i4TOoi977. 
νόμος»). 

2. Το άρθρον 5 του βασικού Νόμου διά του παρόντος διαγράφεται Άντικατά
κα ι αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου άρθρου :  στασις 

5. Ή έπιβάρυνσις καταβάλλεται ύπό παντός προσώπου. ̂ oGecwutoO 
συμφώνως προς τάς διατάξεις τής τελωνειακής νομοθε νόμου, 
σίας και άπασαι α ϊ διατάξεις ταύτης συμπεριλαμβανο
μένων τών άφορωσών ε'ις γενικά αδικήματα εφαρμόζονται, 
τηρουμένων τών αναλογιών, άλλα αϊ διατάξεις τής τελω
νειακής νομοθεσίας αϊ άφορώσαι ε'ις άπαλλαγήν εκ 
δασμών και φόρων ή έπιστροφήν καταβληθέντος δασμού 
δεν εφαρμόζονται : 

Νοείται δτι ή έπαβάρυνσις δεν επιβάλλεται επί εμπορευ
μάτων εισαγομένων και τελωνιζομένων προς έπιτόπιον 
κατανάλωσιν— 

82 τοΰ 1967 (α) οσάκις ταύτα εϊσάγωνται δυνάμει τών άρθρων 31, 
57 τοΰ 1969 32 και 35 τών περϊ Τελωνείων και Φόρων Κατά
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(β) οσάκις τάρτα έμπίπτωσιν εις τά Κεφάλαια 1 εως 
21, 23 και 30 και εις το εδάφιον 90 της κλάσεως 11 
του Κεφαλαίου 38; του Δευτέρου Πίνακος τών περί 
Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως 
Νόμων η είναι πρώται δλαι είσαγόμεναι προς 
χρησιν εν τη κατασκευή φαρμάκων τοΟ Κεφαλαίου 
30 η φυτοφαρμάκων του εδαφίου 90 της κλάσεως 11 
του Κεφαλαίου 38 τοΟ Αεντέρου Πίνακος τών περί 
Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως 
Νόμων' 

34 τοΰ 1975 (γ) οσάκις ταύτα άπαλλάττωνται δασμού δυνάμει τών 
ΐ6τοθΐ976 " εδαφίων 01, 02, 05Β(α), Ό5Β(β), 05Β(γ) και 15 
Π τοΰ1977 τ ^ ς κλάσεως 01, του εδαφίου 84 της κλάσεως 03 
42 τοΰ 1977 Kocl UTro τ ° ΰ 'Ερυθρού Σταυρού δυνάμει του εδαφίου 
45 τοΰ 1977 05Α της κλάσεως 01, του Τετάρτου Πίνακος τών 
46 τοΰ 1977 περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανα-
47 τοΰ 1977 λ ώ ^ ε ω ς Ν ό μ ω ν . 

(δ.) οσάκις ταύτα είσάγωνται ύπό ή δια λογαριασμόν 
οργανισμού δημοσίου δικαίου ίδρυθέντος προς τό 
δημόσιον συμφέρον δι' ειδικού επί τούτω Νόμου, 
τοΰ οποίου τά κεφάλαια εϊτε παρέχονται εϊτε είναι 
ήΥγυημένα ύπό της Δημοκρατίας, και ό όποιος 
άπαλλάττεται της καταβολής παντός φόρου, τέλους 
ή δασμού, πληρωτέου δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε 
εν ίσχύϊ Νόμου, επί μηχανικών εγκαταστάσεων, 
οχημάτων, εξοπλισμού και ετέρων πάσης φύσεως 
περιουσιακών στοιχείων εισαγομένων τιρός, χρησιν 
ύπό ή δια λογαριασμόν τοΟ οργανισμού και μή 
προοριζομένων προς πώλησιν ε'ις τό κοινόν' 

(ε) οσάκις τό καταβλητέον ποσόν είναι έλασσον τών 
500 μίλς : 

Νοείται περαιτέρω δτι ή έπιδάρυνσις επιστρέφεται 
οσάκις εμπορεύματα είσάγωνται και υπόκεινται εις 

34 τοΰ. 1975 . έπιστροφήν δασμού δυνάμει του άρθρου 12 καΐ του 
16 τοΰ 1976 Πέμπτου Πίνακος τών περί Τελωνειακών Δασμών και 
Π τοΰ 1977' Φόρων Καταναλώσεως Νόμων η εξαγόμενα έμπορεύ-
42 τοΟ 19771 ματα περιέχουν έτερα εμπορεύματα (περιλαμβανο-
45 τοΰ 1977 μένων και τών ειδών συσκευασίας) επί τών οποίων εΐχε 
4 6 Τ<^ 1977 καταβληθη ή έπιβάρυνσις.». 


