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Ό περί Έκτακτου Προσφυγικής Επιβαρύνσεως (Εισαγόμενα Εμπορεύ
ματα) (Τροποποιητικός) ('Αρ. 3) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημ 
σεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

■ * — * -

'Αριθμός 28 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ (ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ Π977 ΕΩΣ (Άρ. 2) ΤΟΥ 1980 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει, ώς άίκολούθως :( 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Έκτακτου Προσφυ
γικής Επιβαρύνσεως (Εισαγόμενα Εμπορεύματα) (Τραττοιποιητι
κός) ('Αρ. 3) Νόμος του 1980 και θά ά5ναγιγινώο*κηιται όμου μετά 
των περί Έκτακτου Προσίφυγικής Επιβαρύνσεως (Ε Ιισαγ ό*με να 
Έιμίπσρεύματα) Νόιμων του 1977 εως (Άρ. 2) του 1980 (ιέν τοις εφε
ξής αναφερομένων ώς «ό βασυκός νόμος»), και ό βασυκός νόιμος καΐ 
ό παρών Νάμος θά αναφέρονται όμου ώς οι περί Έικτάκτου ΓΙροσφυ
γιΐκής Επιβαρύνσεως ('Βίσαγόΐμενα Εμπορεύματα) Νόμοι τοϋ 1977 
εως (Άρ. 3) του 1980. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

14 του 1977 
44 του 1978 
14 του 1980 
21 τοϋ 1980 

2. Τό άρθρον 5 τοϋ' βασικού Νόμου διά του παρόντος διαγρά Άντικατά
φεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου άρθρου: 

5. Ή «Εφαρμογή 
τελωνειακής 
νομοθεσίας. 

82τοϋ1967 
57 τοϋ1969 

4 τοϋ 1971 
45 τοϋ 1973 
12 τοϋ 1977. 

έπιβάρυνσις καταβάλλεται υπό παντός προσώ
που συμφώνως προς τάς διατάξεις τής τελωνειακής 
νομοθεσίας και άπασαι αί διατάξεις ταύτης συμπεριλαμ
βανομένων των άφορωσών εις γενικά αδικήματα εφαρ
μόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αλλά αί διατάξεις 
τής τελωνειακής νομοθεσίας αί άφορώσαι εις άπαλλα
γήν εκ δασμών και φόρων ή έπιστροφήν καταβληίθέντος 
δααμου δεν εφαρμόζονται: 

Νοείται δτι ή έπιβάρυνσις δεν επιβάλλεται επί εμπο
ρευμάτων εισαγομένων και τελωνιζομένων προς έπιτό
πιον κατανάλωσιν— 

(α) οσάκις ταύτα είσάγωνται δυνάμει των άρθρων 31, 
32 και 33 των περί Τελωνείων και Φόιρων Κατανα
λώσεως Νόμων*' 

στασις του 
άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 



Ν. 28/80 802 

(β) οσάκις ταΟτα έμπίπτωσιν εις τά Κεφάλαια Ί £ως 
7, 9 εως 21, 23 καΐ 30 και εις τό εδάφιον 90 της 
κλάσεως 11 του Κεφαλαίου 36 του Δευτέρου Πί
νακος των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 

45τοθ 1978 Καταναλώσεως Νόμων, εξαιρουμένων τών έμπο
63τοθΐ978 ρευμάτων τών εμπιπτόντων εις τάς κάτωθι κλάσεις: 

1 του 1979 
11 του1979 
13το0 1980 
20 του 1980 
23 του 1980. 

18 του 1978 
33 του 1978 

45 του 1978 
63 του 1978 

1 του 1979 
11 του 1979 
13 του 1980 
20 του 1980 
23 του 1980. 

01.01.10 
02.04 
03.02.10 
03.03.10 
05.09.10 
06.03 
06.04 
16.04.10 

16.05.10 
17.04.90 
18.06.90 
19.08 
20.06.10 
21.02 
21.03 
21.04 

21.07.20 
21.07.30 
21.07.41 
21.07.49 
21.07.50 
23.07.10 

(γ) όαάκις ταύτα είναι ττρώται ϋλαι εισαγόμεναι προς 
χρήσιν έν τη κατασκευή φαρμάκων του Κεφαλαίου 
30 f\ φυτοφαρμάκων του εδαφίου 90 της κλάσεως 
11 του Κεφαλαίου 38 του Δευτέρου Πίνακος τών 

ΐδτοϋΐ978 τχ&ρι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώ

11ΧοΰΛΙΙΙ ° ε ω ς Νό,μων* 
45 του 1978 ^ r 

63 του 1978 
1 του 1979 

11το0 1979 
13το0 1980 
20το0 1980 
23 του 1980. 

(δ) οσάκις ταύτα άπαλλάττωνται δασμού δυνάμει τών 
εδαφίων 01, 02, 05Β(α), 05Β(β),; 05Β(γ) και 15 
της κλάσεως 01, τοΟ εδαφίου 84 της κλάσεως 03 
και υπό του Ερυθρού Σταύρου δυνάμει τοΟ εδα
φίου 05Α της κλάσεως 01, του1 Τετάρτου Πίνακος 

18 του 1978 τ£,ν π ερΐ Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
33τοθΐ978 ναλώσεως Νόμων1 

(ε) όοάκις ταύτα είσάγωνται υπό f\ 'δια λογαριασμόν 
οργανισμού δημοσίου δικαίου ίδ,ρυθέντος προς τό 
δηιμόσιον συμφέρον δι* ειδικού έπι τούτω Νόμου, 
του όποιου τά κεφάλαια εϊτε παρέχονται είτε εΐναι 
ήγγυη;μένα ύπό της Δημοκρατίας, και ό όποιος 
άπαλλάττεται της καταβολής παντός φόρου, τέλους 
f\ δασμού, πληρωτέου δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε 
έν Ισχύϊ Νόμου, έπι μηχανικών εγκαταστάσεων, 
όχηιμάτων, εξοπλισμού καΐ έτερων πάσης φύσεως 
περιουσιακών στοιχείων είσαγομένων προς χρήσιν 
ύπό ή διά λογαριασμόν του οργανισμού καΐ μη 
προοριζομένων προς πώλησιν εις τό κοινόν* 
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■■(■στ) οσάκις το κατα&λητέον ποισόν είναι Μλαοσον τών 
500·μίλς: 

Νοείται περαιτέρω δτι ή έπιβάρυνσις επιστρέ
φεται οσάκις εμπορεύματα εισάγονται και υπό
κεινται εις έπιστροφήν δασμού δυνάμει του άρθρου 
12 και του Πέμπτου Πινακος τών περί Τελωνειακών 

18 τοϋ 1978 Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων ή έξα

45τοϋΐ978 γόμενα εμπορεύματα περιέχουν έτερα έμπορεύ
63τοθΐ978 ματα (περιλαμβανομένων και τών ειδών συσκευ
ι του 1979 ασίας) επί τών όποιων είχε καταβληθη ή έπιβά

11 του 1979 pUVOlC.». 
13 του 1980 r 

20 του 1980 
23 του 1980. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκοοσίςχ 


