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Ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 98 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ 
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Τελωνείων και Φόρων 
Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 και θα αναγιγνώσκη

ται ομού μετά των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 
του 1967 έως 1987 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») 
ο δε βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί 
Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1967 έως 1989. 

2. Το άρθρον 159 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
«Εκτίμησις 159.—(1) Διά τους σκοπούς οιασδήποτε εκάστοτε τελού
εμπορευμάτων σ η ς ε ν ι σ χύ ι νομοθετικής πράξεως, δυνάμει της οποίας 
επι τω τέλει _ , . . Γ  » » · » » 
καταβολής των επιβάλλεται δασμός επι εμπορευμάτων κατ εκτιμησιν της 
κατ' αξίαν αξίας τούτων, η αξία παντός εισαγομένου εμπορεύματος 
πληρωτέων καθορίζεται βάσει των διατάξεων της Συμφωνίας διά την 

Εφαρμογή ν του Άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών 
και Εμπορίου και του Πρωτοκόλλου αυτής (εν τοις εφεξής 
αναφερομένης ως «η Συμφωνία»). 

(2) Τα εν τω εδαφίω (2) του άρθρου 8 της Συμφωνίας 
αναφερόμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται εν όλω εις την 
τελωνειακήν αξίαν παντός εισαγομένου εμπορεύματος. 

(3) Οσάκις διά τον καθορισμόν της δασμολογητέας αξίας 
είναι αναγκαία η μετατροπή νομίσματος, η χρησιμοποιηθη

σομένη ισοτιμία μετατροπής θα είναι εκείνη η οποία ισχύει 
την στιγμήν της καταθέσεως της διασαφήσεως προς εσωτε

ρικήν κατανάλωσιν. 
(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανο

νισμούς ίνα θέση εν εφαρμογή τας προηγουμένας διατάξεις 
του παρόντος άρθρου, και ειδικώτερον ίνα επιβάλη εις τον 
εισαγωγέα ή έτερον ενδιαφερόμενον εις την εισαγωγήν εμπο

ρευμάτων πρόσωπον όπως παράσχη τω Διευθυντή, εν οίω 
τύπω θέλει ούτως απαιτήσει, τας κατ ' αυτόν αναγκαίας προς 
δικαίαν εκτίμησιν της αξίας των εμπορευμάτων πληροφορίας 
και όπως προσκόμιση οιαδήποτε λογιστικά βιβλία ή έτερα 
πάσης φύσεως έγγραφα, άτινα αφορώσιν εις την αγοράν, 
εισαγωγήν ή πώλησιν των εμπορευμάτων υπό του εν λόγω 
προσώπου. 

(5) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παρα

βαίνει οιονδήποτε Κανονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου 
γενόμενον, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρημα

τικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακόσιας λίρας». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
82 του 1967 
57 του 1969 
4 του 1971 
45 του 1973 
12 του 1977 
104 του 1987. 
Αντικατά-

στασις του 
άρθρου 159 
του βασικού 
νόμου. 
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Κατάργησις 3. Το Πρώτον Παράρτημα του βασικού νόμου καταργείται. 
του Πρώτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 
Έναρξις της 4. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι την 22αν Ιουνίου 1989; 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 


