
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ∆ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ  

ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (AΡ. 3) 2003  

 

 

 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 του κοινοτικού τελωνειακού 

κώδικα όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 

2700/2000/ΕΚ» (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 (άρθρο 248 (1))» (EE L 

253 της 11.10.1993, σ. 1), 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

224(Ι) του 2002 

5(Ι) του 2003 

...... (Ι) του 2003 

.......(Ι) του 2003. 

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

και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2003 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τελωνειακών ∆ασμών και Φόρων 

Καταναλώσεως Νόμους του 2002 μέχρι (Αρ. 3) 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 2002 μέχρι (Αρ.4) του 

2003. 

  
Τροποποίηση 

του εδαφίου (2) 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου.  

2.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της επιφύλαξης του εδαφίου (2) με την ακόλουθη 

επιφύλαξη: 
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  «Νοείται ότι, στην περίπτωση που η αξίωση αυτή δεν 

τεκμηριώνεται κατά το χρόνο της κατάθεσης της διασάφησης με το 

κατάλληλο πιστοποιητικό προέλευσης, επιβάλλεται δασμός 

σύμφωνα με τους συντελεστές γενικού δασμού όπως προνοείται στο 

άρθρο 5 και εισπράττεται με χρηματική παρακαταθήκη η οποία 

αναπροσαρμόζεται με την προσκόμιση του πιστοποιητικού 

προέλευσης εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από 

την κατάθεση της διασάφησης.». 
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