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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ 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 τελωνειακού κώδικα»
(ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ.1), όπως τροποποιήθηκε
μέχρι

και

τον

Κανονισμό

2700/2000/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L
311 της 12.12.2000, σ.17), και

(β)

«Κανονισμός 2454/93/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας
Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων
εφαρμογής

του

Συμβουλίου

περί

Κανονισμού

2913/1992/ΕΚ

θεσπίσεως

του

του

κοινοτικού

τελωνειακού κώδικα» (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ.1),
όπως

τροποποιήθηκε

μέχρι

και

τον

Κανονισμό

444/2002/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2002
(ΕΕ L 68 της 12.03.2002, σ.11),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
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Συνοπτικός τίτλος.
82 του 1967

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνείων και
Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός ) (Αρ.2) Νόμος του

57 του 1969

2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τελωνείων και

4 του 1971

Φόρων Καταναλώσεως Νόμους του 1967 μέχρι 2003 (που

45 του 1973

στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο

12 του 1977
104 του 1987
98 του 1989
5 του 1991

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1967
μέχρι (Αρ.2) του 2003.

77(Ι) του 1998
14(Ι) του 1999
49(Ι) του 2001
78(I) του 2002
....... του 2003.

Προσθήκη νέου

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το

άρθρου 166Α στο

άρθρο 166 του ακόλουθου νέου άρθρου:

βασικό νόμο.

«Επιστροφή

166Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με

καταβληθέντος

Κανονισμούς να καθορίσει τους όρους και

δασμού ή και
φόρου επί

προϋποθέσεις επιστροφής των εισαγωγικών

παράγωγων

δασμών ή και φόρων που αναλογούν σε

προϊόντων.

εμπορεύματα σε σχέση με τα οποία ο
∆ιευθυντής

ικανοποιείται

ότι,

μετά

τον

τελωνισμό τους για επιτόπια κατανάλωση,
έχουν υποβληθεί σε μια ή περισσότερες
εργασίες τελειοποίησης και στη συνέχεια έχουν
επανεξαχθεί ως παράγωγα προϊόντα.».

ΕΕ/ΑΠ/τρ.νομ.τελων και φορων καταν.07.04.03/AΠ

