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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΟ
H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στατιστικών των

τίτλος.

Συναλλαγών

38(Ι) του 2004
135(Ι) του 2004

Αγαθών

μεταξύ

Κρατών

Μελών

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με

95(Ι) του 2005

τους περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ

49(I) του 2007.

Κρατών Μελών Νόμους του 2004 έως 2007 (που στο εξής
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος

.

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών
Νόμοι του 2004 μέχρι 2009.

Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 14 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του
εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «οκτώ ευρώ (€8) για
κάθε εργάσιμη ημέρα για την οποία διαρκεί η
άρνηση ή η παράλειψη ή η καθυστέρηση» (δεύτερη
και τρίτη γραμμή) με τη φράση «δεκαπέντε ευρώ
(€15) για κάθε δήλωση»∙
(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του
εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «οκτώ ευρώ (€8) για
κάθε εργάσιμη ημέρα για την οποία διαρκεί η
άρνηση ή η παράλειψη ή η καθυστέρηση» (δεύτερη
και τρίτη γραμμή) με τη φράση «δεκαπέντε ευρώ
(€15) για κάθε δήλωση»∙
(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το
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ακόλουθο νέο εδάφιο (2):
«(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η χρηματική
επιβάρυνση επιβάλλεται την ενδέκατη ημέρα μετά
την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς.». και

(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της
φράσης

«υπόκειται

σε

χρηματική

επιβάρυνση

πενήντα ενός ευρώ (€51)» (πέμπτη και έκτη
γραμμή) με τη φράση «υπόκειται σε χρηματική
επιβάρυνση δεκαπέντε ευρώ (€15).».
Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου

Έναρξη της

3.

ισχύος του

του 2010.

παρόντος Νόμου.

ΣΚ/MΓ
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