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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ∆ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
224(I) του 2002 
5(I) του 2003 
....(Ι) του 2003. 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών ∆ασμών και 

Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3  ) Νόμος του 2003 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τελωνειακών ∆ασμών και Φόρων 

Καταναλώσεως Νόμους του 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Τελωνειακών ∆ασμών και Φόρων 

Καταναλώσεως Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 3) του 2003. 

Τροποποίηση 
του ‘Α’ Μέρους 
του Τρίτου 
Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

2.  Το Μέρος ‘Α’ του Τρίτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του συντελεστή «20% επί της αξίας» που 

αναφέρεται στη δεύτερη στήλη έναντι της κλάσης 12,  με τη λέξη 

«Ατελώς»˙ 

(β)   με  τη διαγραφή της επιφύλαξης,  που αναφέρεται στη δεύτερη 

στήλη έναντι της κλάσης 12˙ και 

 (γ) με την αντικατάσταση του συντελεστή «20% επί της αξίας», που 

αναφέρεται στη δεύτερη στήλη έναντι της κλάσης 13, με τη λέξη 

«Ατελώς». 

Τροποποίηση 
του ‘Β’ Μέρους 
του Τρίτου 
Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

3.  Το Μέρος ‘Β’ του Τρίτου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του συντελεστή «20% επί της αξίας» που 

αναφέρεται στη δεύτερη στήλη έναντι της κλάσης 9, με τη λέξη 

«Ατελώς»˙  

(β)  με τη διαγραφή της επιφύλαξης, που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη 

έναντι της κλάσης 9˙ και 

 (β) με την αντικατάσταση του συντελεστή «20% επί της αξίας», που 

αναφέρεται στη δεύτερη στήλη έναντι της κλάσης 10, με τη λέξη 

«Ατελώς». 
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