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Ν. 65(I)/92

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4)
Νόμος του 1992 εκδ ίδ εται με δ ημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ α της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 65(1) του 1992
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και
Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1992 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμους του 1992 (που στο εξής θα αναφέρεται « ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρεται μαζί ως
οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του
1992.
2. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη
των ακόλουθων νέων εδαφίων:
«(13) Το εδάφιο 05 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του
βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη
λέξη 'επίπλων' μέσα στην παρένθεση, των λέξεων 'και των
οχημάτων του κεφαλαίου 87 του Δεύτερου Πίνακα του βασικού
νόμου, εφόσον υπερβαίνουν τα 2000 κυβικά εκατοστά, στην
περίπτωση βενζινοκίνητων οχημάτων και τα 2500 κυβικά εκα
τοστά, στην περίπτωση πετρελαιοκίνητων οχημάτων.
(14) Τα εδάφια 12 και 23 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα
του βασικού νόμου καταργούνται.
(15) Το εδάφιο 14 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του
βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:
' 14. Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα μέχρι 2000 κυβικά εκα
τοστά, εφόσον είναι βενζινοκίνητα και μέχρι 2500 κυβικά
εκατοστά, εφόσον είναν πετρελαιοκίνητα εισαγόμενα από τα
Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή από τους Εκπροσώπους
Θρησκευτικών Ομάδων στη
Βουλή ή από τα Μέλη του
Ανώτατου Δικαστηρίου, με εξαίρεση τα Μέλη της Βουλής των
Αντιπροσώπων ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου στα οποία χορη
γείται υπηρεσιακό αυτοκίνητο:
Νοείται ότι τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να κατέχουν
ατελώς τα οχήματα αυτά έστω και αν έχουν παύσει να κατέχουν
το πιο πάνω αξίωμα, καταβάλλετται όμως δασμός, όταν γίνεται
διάθεση του οχήματος αυτού σύμφωνα με. το άρθρο 14Α του
παρόντος Νόμου:
Νοείται περαιτέρω ότι τα πρόσωπα αυτά, ενόσω εξακο
λουθούν να κατέχουν το πιο πάνω αξίωμα, τότε μόνο δικαι
ούνται τον ατελή τελωνισμό άλλου οχήματος, εφόσον δια
θέσουν οποιοδήποτε άλλο όχημα που έχουν εισαγάγει ατελώς
προηγουμένως και στην περίπτωση που η διάθεση έγινε μέσα σε
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πέντε χρόνια από τον τελωνισμό, εφόσον αυτή οφειλόταν σε
βλάβη η διόρθωση της οποίας, ως ήθελε πεισθεί ο Διευθυντής,
ήταν οικονομικώς ασύμφορη:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω
οχήματα υπερβαίνουν την πιο πάνω καθορισθείσα ιπποδύναμη,
θα καταβάλλεται η διαφορά του δασμού ανάλογοι.'.
(16) Το εδάφιο 16 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του
βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:
" 16. Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα
μέχρι
2000 κυβικά
εκατοστά, εφόσον είναι βενζινοκίνητα και μέχρι 2500 κυβικά
εκατοστά εφόσον είναι πετρελαιοκίνητα εισαγόμενα για απο
κλειστική χρήση από πρόσωπα τα οποία, αφού υπηρέτησαν στο
αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της
Βουλής, του Υπουργού ή του Υφυπουργού για συνεχές διάστημα
ενός τουλάχιστο χρόνου, αποχωρούν μετά την 1η Ιανουαρίου
1978, νοουμένου ότι στα πρόσωπα αυτά δε χορηγείται αδα
σμολόγητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο με βάση άλλη διάταξη ή
διευθέτηση:
Νοείται ότι η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει για ένα και μόνο
όχημα για κάθε πρόσωπο και δεν εξυπακούεται η ατελής
αντικατάσταση του:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω
οχήματα υπερβαίνουν την πιο πάνω καθορισθείσα ιπποδύναμη,
θα καταβάλλεται η διαφορά του δασμού ανάλογα.'».
Μεταβατικές
3.—(1) Τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή οι Εκπρόσωποι
διατάξεις. τ ω ν 0 ρ η σ κ ε υ τ ι κ ω ν Ομάδων στη Βουλή που είχαν δικαίωμα αδασμο
λόγητου οχήματος, με βάση το εδάφιο 14 της κλάσης 01 του Τέταρτου
Πίνακα του βασικού νόμου, θα εξακολουθήσουν να έχουν το δικαίωμα
αυτό μέχρι το τέλος της παρούσας βουλευτικής περιόδου, ανεξάρτητα
από τις περιοριστικές διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου.
(2) Πρόσωπα που είχαν δικαίωμα αδασμολόγητου οχήματος, με βάση
τα εδάφια 14 και 16 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του βασικού
νόμου, εκτός από τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και τους
Εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή, εφόσον δεν έχουν
ασκήσει το δικαίωμα τους αυτό μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του παρόντος Νόμου,
δικαιούνται να το ασκήσουν για μια φορά μετά την ημερομηνία αυτή,
ανεξάρτητα από τις περιοριστικές διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος
Νόμου.
Έναρξη της
4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δ ημοσίευση του στην
ισχ

*?ς τ ο υ
Νόμου.

Επίσημη Εφημερίδ α της Δημοκρατίας, με εξαίρεση το νέο εδ άφιο 14 στο
άρθρο 11 του βασικού νόμου, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο άρθρο 2
του παρόντος
Νόμου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η
Ιανουαρίου 1993.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας , Λευκωσία.

