
 

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 50(Ι) του 2001  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμο του 2001 (που στο εξής θα 
αναφέρεται 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 2001. 

Συνοπτικός τίτλος. 

182(Ι) του 2000. 

 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται, με τη διαγραφή της 
επιφύλαξης του. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 
βασικού νόμου. 

 

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την προσθήκη σ' αυτό των 
ακόλουθων νέων εδαφίων (3) και (4) μετά το εδάφιο (2): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. 

«(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), το Υπουργικό 
Συμβούλιο δύναται με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας να παρέχει ατέλεια από τελωνειακούς δασμούς σε ειδικά 
καθοριζόμενα εμπορεύματα που εισάγονται στη Δημοκρατία: 

 

Νοείται ότι το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου δύναται να 
επιβάλλει σ' οποιαδήποτε ατέλεια που προνοείται από αυτό, όρους 
συμπεριλαμβανομένων και όρων που θα εκπληρωθούν μετά την εισαγωγή των 
εμπορευμάτων. 

 

(4) Η περίληψη οποιουδήποτε είδους εμπορευμάτων σε διάταγμα που θα εκδοθεί 
δυνάμει του εδαφίου (3), δε θα ερμηνεύεται ότι επιτρέπει την εισαγωγή τέτοιων 
εμπορευμάτων κατά παράβαση οποιασδήποτε απαγορευτικής διάταξης ή περιορισμού 
που βρίσκεται κατά καιρούς σε ισχύ σχετικά με το είδος αυτό, δυνάμει οποιουδήποτε 
νομοθετήματος.». 

 

4. Το εδάφιο 25 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του βασικού νόμου 
καταργείται. 

Κατάργηση του 
εδαφίου 25 της 
κλάσης 01 του 
Τέταρτου Πίνακα 
του βασικού νόμου.
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