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Ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 78(Ι) του 2002
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ
Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με
τίτλο—
(α) "Κανονισμός 2913/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί
θεσπίσεως τελωνειακού κώδικα", όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό
2700/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 302 της
19.10.1992, σ. 1),
(β) "Κανονισμός 2454/93/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον
καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού 2913/1992/ΕΚ του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα", όπως
τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 993/ 2001/ΕΚ της 4ης Μαΐου 2001 (EE L
253 της 11.10.1993, σ.1),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τελωνείων και
Φόρων Καταναλώσεως Νόμους του 1967 έως 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο
βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1967 έως 2002.

2. Το άρθρο 24(2) του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου (δ) πριν από την υφιστάμενη
παράγραφο (δ):
"(δ) προς τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, και" · και
(β) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (δ), σε παράγραφο (ε).
3. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο, αμέσως μετά τις λέξεις "δασμού", της
τελείας (.) με κόμμα (,) και της προσθήκης των αρχικών "κ.λ.π."· και
(β) με τη διαγραφή (τρίτη γραμμή), αμέσως μετά τις λέξεις "επανεξαγωγής των", του
κόμματος (,) και την προσθήκη των λέξεων "ή εισάγονται επί τω τέλει επανεξαγωγής
των υπό μορφή παράγωγων προϊόντων".

Συνοπτικός τίτλος.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
104 του 1987
98 του 1989
5 του 1991
77(Ι) του 1998
14(Ι) του 1999
49(Ι) του 2001.
Τροποποίηση του
άρθρου 24 του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 35 του βασικού
νόμου.
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Τροποποίηση του
άρθρου 71 του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α), μετά από το υφιστάμενο εδάφιο
(3):
"(3Α) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες καθ' όσον αφορά την έγκριση, τη
λειτουργία και τον έλεγχο των αποθηκών αποταμιεύσεως", και
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (4), αμέσως μετά τη λέξη "παραβαίνει" (πρώτη
γραμμή), των λέξεων "οιανδήποτε γνωστοποίηση γενομένη ή".
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