
 

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 11(Ι) του 2000 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ 

 ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους του 1998 έως (Αρ. 3) 1999 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 
1998 έως 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 

111(Ι) του 1998 

 31(Ι) του 1999 
52Α(Ι) του 1999 

120Α(Ι) του 1999. 

2.—(1) Το Μέρος «Α» του Τρίτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Τροποποίηση του 
Τρίτου Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση της τέταρτης επιφύλαξης, έναντι της κλάσης 4 αυτού με 
την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται ακόμη ότι από τον πιο πάνω φόρο κατανάλωσης των 38 σεντ, 46 σεντ και 54 
σεντ για κάθε 20 τσιγάρα, ποσό 2 σεντ, 3 σεντ και 3 σεντ, αντίστοιχα, θα καταβάλλεται στο 
Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.». 

 

(β) Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης, έναντι της κλάσης 5 αυτού με την 
ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

 

«Νοείται ακόμη ότι από τα πιο πάνω ποσά φόρου κατανάλωσης των £12,48 και £14,48, 
ποσό £3,00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισπραχθεί, θα καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της 
Δημοκρατίας.». 

 

(2) Το Μέρος «Β» του Τρίτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

(α) Με αντικατάσταση της επιφύλαξης, έναντι της κλάσης 1 αυτού με την ακόλουθη 
νέα επιφύλαξη: 

 

«Νοείται ότι από τα πιο πάνω ποσά φόρου κατανάλωσης των £12,48 και £14,48, ποσό 
£3,00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισπραχθεί, θα καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της 
Δημοκρατίας.». 

 

(β) Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης, έναντι της κλάσης 4 αυτού με την 
ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

 

«Νοείται ότι το ποσό των 23 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα θα καταβάλλεται στο Πάγιο 
Ταμείο της Δημοκρατίας.». 
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