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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2283 της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το ' Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 309 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1987 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών 

και Φόρων Καταναλώσιμος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1987 και 
θα «νσγιγνώσκηται ομού μ^τά των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώοεως Νόμων του 1978 έως (Αρ. 2) του 1987 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρωνται. ομού ως οι περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλο>σεως Νόμοι του 1978 έως (Αρ. 3) του 1987. 

2. Το άρθρον 11 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν τω 
τέλει αυτού προσθήκης των ακολούθων νέων εδαφίων: 

«(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως και 
οιασδήποτε ετέρας διατάξεως οπουδήποτε διαλαμβανομένης και 
αφορώσης εις την ατελή εισαγωγήν εμπορευμάτων, ωσαύτως 
απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού ή και φόρου καταναλώσεως 
υπό τους ακολούθους όρους και προϋποθέσεις— 
(α) μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των κλάσεων 87.02.11 και 87.02.19 

εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν αδειούχου σχολής οδηγών ή 
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αυτοεργοδοτουμένου εκπαιδευτού οδηγών ως καθορίζονται εις 
τον εκάστοτε εν ισχύι περί Μηχανοκινήτου Οχημάτων (Εκπαί-
δευσις Οδηγών) Νόμον 

(β) μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των κλάσεων 87.02.11 και 87.02.19 
εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν πολίτου της Δημοκρατίας ο 
οποίος κατά τα αμέσως προ της επανόδου του εις την 
Δημοκρατίαν δώδεκα έτη αποδεδειγμένως ειργάσθη εις το 
εξωτερικόν μετά την 20ήν Ιουλίου 1974 διά συνολικήν περίοδον 
τουλάχιστον 10 ετών, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός 
ενός έτους από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ή 
εντός ενός έτους από της αφίξεώς του δι' εγκατάστασιν εν τη 
Δημοκρατία* 

(ϊ) μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των κλάσεων 87.02.11 και 87.02.19 
εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν Κυπρίων οι οποίοι κατόπιν 
μονίμου εγκαταστάσεως εις το εξωτερικόν διά την συνεχή 
περίοδον των τελευταίων δέκα τουλάχιστον ετών προ της 
επανόδου των διά μόνιμον επανεγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία, 
νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της 
αφίξεώς των εν τη Δημοκρατία δι' επανεγκατάστασιν. 

(5) Η δυνάμει του ως προείρηται εδαφίου απαλλαγή εκ του 
καταβλητέου δασμού ή και φόρου καταναλώσεως εν ουδεμία περι
πτώσει θα υπερβαίνη τας £7,000 εις εκάστην περίπτωσιν: 

Νοείται ότι η απαλλαγή καθ' όσον αφορά εις τα δικαιούμενα 
δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (3) πρόσωπα θα 
περιορίζεται εις έν μόνον όχημα δι' εκάστην οικογένειαν. 

(6) Τα ως άνω εισαγόμενα οχήματα θα είναι δι' αποκλειστική ν 
χρήσιν των δικαιουμένων ως ανωτέρω προσώπων ή, εις την περί
πτωσιν των σχολών οδηγών ή των αυτοεργοδοτουμένων εκπαιδευτών 
οδηγών, διά την κατ' επάγγελμα εκπαίδευσιν οδηγών. 

(7) Η δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγούμενη απαλλαγή, εις 
μεν την περίπτωσιν σχολής οδηγών θα ισχύη διά δύο εκπαιδευτικά 
οχήματα και θα δύναται να ασκηθή εκ νέου μετά την παρέλευσιν επτά 
ετών από της ημερομηνίας της εγγραφής των εν τη Δημοκρατία, εις 
δε την περίπτωσιν αυτοεργοδοτουμένου εκπαιδευτού οδηγών θα ισχύη 
δι' έν εκπαιδευτικόν όχημα και θα δύναται να ασκηθή εκ νέου μετά 
την παρέλευσιν ωσαύτως επτά ετών από της εγγραφής του εν τη 
Δημοκρατία. 

(8) Το εδάφιον 19 της κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος του 
βασικού νόμου διά του παρόντος καταργείται άνευ βλάβης των 
δικαιωμάτων των προσώπων άτινα απετάθησαν προς τον Διευθυντήν 
αιτούμενοι την εις το εν λόγω εδάφιον προβλεπομένην απαλλαγήν 
προ της ενάρξεως της ισχύος του περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1987. 

(9) Εν περιπτώσει διαθέσεως οιουδήποτε των ως προείρηται 
εισαγομένων οχημάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής αι διατάξεις του 
άρθρου 14Α του παρόντος Νόμου.». 


