
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ∆ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ  

ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 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 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» (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 

........ του 2003 

........ του 2003 

........ του 2003. 

 

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

και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 

2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τελωνειακών ∆ασμών και 

Φόρων Καταναλώσεως Νόμους του 2002 έως (Αρ. 4) 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 

μέχρι  (Αρ. 5) του 2003. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 4 του ακόλουθου νέου άρθρου: 
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νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου.   

   

 «Εξαγωγή στην 

Ευρωπαϊκή 

΄Ενωση προϊόντων 

προέλευσης 

Κύπρου. 

 

 

 

 

 

 

 

4Α.-(1) Εξαγόμενα στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 

εμπορεύματα θεωρούνται ότι είναι κυπριακής 

προέλευσης, εάν πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στο Πρωτόκολλο αφορών εις τον 

ορισμόν της έννοιας <προέλευσις προϊόντων> και 

εις τας μεθόδους διοικητικής συνεργασίας το οποίο 

αποτελεί παράρτημα του Πρόσθετου 

Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ 

της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής  

Οικονομικής Κοινότητας, το οποίο υπογράφτηκε 

στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 και 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας στις 30/11/1977.  

   

      (2)  Για εξαγόμενα στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 

εμπορεύματα, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να 

εκδίδει Κανονισμούς που ρυθμίζουν την έκδοση 

∆εσμευτικής Πληροφορίας Καταγωγής.». 

   

Τροποποίηση 

του εδαφίου (1) 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου.  

3.  Το εδάφιο (1) το άρθρου 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

 
«Μερική ή ολική 

απαλλαγή από 

δασμούς επα-

νεισαγομένων ή 

αντικατασταθέντων 

εμπορευμάτων, 

προσωρινά 

(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει 

Κανονισμούς που επιτρέπουν την επανεισαγωγή  

ή   αντικατάσταση   εμπορευμάτων, που 

εξήχθησαν προσωρινά από τη ∆ημοκρατία, 

ανεξάρτητα αν παρήχθησαν σε αυτήν ή όχι, για να 

υποστούν εργασίες τελειοποίησης με μερική ή 
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εξαγχθέντων για 

να υποστούν 

εργασίες 

τελειοποίησης. 

ολική απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς και 

φόρους κατανάλωσης.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

των εδαφίων (3) και (4) αυτού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.143.2003 
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