
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 

 
 
   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 
 
 
 
200(Ι) του 2003. 
 

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

Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 

Καταναλώσεως Νόμο του 2003 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

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

αναφέρονται μαζί, ως οι περί Τελωνειακών Δασμών  και Φόρων 

Καταναλώσεως Νόμοι του 2003 έως 2004. 
  
Προσθήκη  νέου 
άρθρου 17 στο βασικό 
νόμο. 

2.Ο βασικός νόμος τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την προσθήκη μετά το άρθρο 16 του ακόλουθου νέου άρθρου: 

     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 
  78(Ι) του 2002 
107(Ι) του 2003 
108(Ι) του 2003 
109(Ι) του 2003 
139(I) του 2003 
  95(Ι) του 2000 
  93(Ι) του 2002 
  27(Ι) του 2003 
 172(Ι) του 2003. 

«Καταβολή 

τελωνειακών 

δασμών σε 

εμπορεύματα σε 

αποθήκη 

αποταμίευσης ή 

φορολογική 

αποθήκη χωρίς 

ταυτόχρονη 

καταβολή των 

αναλογούντων 

φόρων 

κατανάλωσης ή και 

φόρου 

προστιθέμενης 

αξίας.   

17. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού  

Νόμου, καθώς και των Νόμων περί Τελωνείων 

και Φόρων Καταναλώσεως και Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και βρίσκονται σε ισχύ, 

εμπορεύματα τα οποία -  

 
(α) υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς ή και 

φόρους κατανάλωσης ή και φόρο 

προστιθέμενης αξίας, και συνοδεύονται με το 

πιστοποιητικό προέλευσης σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του βασικού Νόμου και,  

 
(β) είναι αποταμιευμένα σε αποθήκη 

αποταμίευσης ή φορολογική  αποθήκη, ανάλογα 

με την περίπτωση, μέχρι και την 30.4.2004, 
είναι δυνατόν να τελωνίζονται με την καταβολή 

των τελωνειακών δασμών, χωρίς ταυτόχρονη 

καταβολή των φόρων κατανάλωσης  ή και 

φόρου προστιθέμενης αξίας που αναλογούν σε 

αυτά, υπό τον όρο ότι, θα εξακολουθήσουν να 

παραμένουν σε αποθήκη αποταμίευσης ή 

φορολογική αποθήκη, ανάλογα με την 

περίπτωση, μέχρις ότου καταβληθούν οι 

αναλογούντες σε αυτά φόροι κατανάλωσης ή 

και φόρος προστιθέμενης αξίας.»  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3845, 26/4/2004 89(I)/2004
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  (β)με την αναρίθμηση των υφιστάμενων άρθρων 17 και 18, σε αριθμούς 

18 και 19, αντιστοίχως. 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3845, 26/4/2004 89(I)/2004


