
Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 50(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ  

ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμο του 2002 (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 
2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

22(Ι) του 2002. 

2. Ο Τέταρτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 

Τέταρτου Πίνακα  

του βασικού νόμου. (α) Με την κατάργηση της τέταρτης επιφύλαξης που αναφέρεται στην τρίτη στήλη 
του Πίνακα έναντι του εδαφίου 14 της κλάσης 01. 
(β) Με την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου που αναφέρεται στην τρίτη 
στήλη του Πίνακα έναντι του εδαφίου 16 της κλάσης 01, με την ακόλουθη 
παράγραφο: 

«Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι 
βενζινοκίνητα και μέχρι 2500 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι 
πετρελαιοκίνητα, που εισάγονται για αποκλειστική χρήση από πρόσωπα τα 
οποία, αφού υπηρέτησαν για συνεχές διάστημα ενός τουλάχιστο χρόνου, στο 
αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Προέδρου του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, του Υπουργού ή του Υφυπουργού, αποχωρούν 
μετά την 1η Ιανουαρίου 1978 και από πρόσωπα τα οποία, αφού υπηρέτησαν 
για συνεχές διάστημα ενός τουλάχιστο χρόνου στο αξίωμα του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου, αποχωρούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2002, νοουμένου ότι στα 
πρόσωπα αυτά δε χορηγείται αδασμολόγητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο με 
βάση άλλη διάταξη ή διευθέτηση:», 

 

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την πιο πάνω παράγραφο, των ακόλουθων 
επιφυλάξεων: 

 

«Νοείται ότι το πιο πάνω δικαίωμα ασκείται από τους δικαιούχους 
αξιωματούχους εντός χρονικής περιόδου πέντε ετών από την ημερομηνία της 
αποχώρησής τους από το αξίωμά τους. Σε περίπτωση δε, ανάληψης από 
αυτούς άλλου κρατικού αξιώματος για το οποίο τους παραχωρείται 
υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το δικαίωμα αυτό θα ασκείται ένα χρόνο μετά την 
αποχώρηση από το αξίωμα αυτό σε περίπτωση που η αποχώρηση 
πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προαναφερόμενης πενταετούς περιόδου. 
Η ισχύς της επιφύλαξης αυτής άρχεται τη 10η Μαΐου 2002. 
Νοείται περαιτέρω ότι δικαιούχοι κρατικοί αξιωματούχοι που έχουν ήδη 
αποχωρήσει από το αξίωμά τους και δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους 
αυτό, θα δικαιούνται να το ασκήσουν εντός πέντε ετών από τη 10η Μαΐου 
2002», και 
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(δ) με την προσθήκη των λέξεων «ακόμη περαιτέρω» αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται» που 
αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη έναντι του εδαφίου 16 της κλάσης 01. 
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