ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΰπ Άρ. 257 της 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1963
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Δ ιοικήσεως Τελωνείων (Τροποποιητικός) Νόμος του
1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό του Προέδρου καΐ του
'Αντιπροέδρου της Δ ημοκρατίας δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα
της Κυπριακής Δ ημοκρατίας.
'Αριθμός 36 του 1963
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ.
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζε ι ως ακολούθως :
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Διοικήσεως Συν0ΤΓΠ*°ς
Τελωνείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1963, θά άναγιγνώσκηται δε τ τ ος_
όμου μετά του περί Διοικήσεως Τελωνείων Νόμου (εν τοις εφεξής άνα 26 τοθ 1961.
φερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»).
2. Ό βασικός Νόμος δια τοΰ παρόντος τροποποιείται, άντικαθί
στανται δε αί λέξεις : «Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός» (αΐτινες προ
σετέθησαν ύπό τοθ άρθρου 3 τοΰ Νόμου 26 του 1961), οσάκις αύται
απαντώνται, δια τών λέξεων: «Διευθυντής τοθ Τμήματος Τελωνείων»,
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3. Το άρθρον 145 του βασικού Νόμου δια τοΰ παρόντος τρόπο
ποιεΐται, διαγράφεται δε εξ αυτού τό εδάφιον (3) και αντικαθίσταται δια
του ακολούθου εδαφίου :
«(3) Ανεξαρτήτως τών προηγουμένων διατάξεων τοΰ παρόντος
άρθρου, άπαντα τα μεταχειρισμένα εμπορεύματα, μεταχειρισμένα
υλικά ή μεταχειρισμένα εξαρτήματα τά εισαχθέντα και μεταγενεστέρως
πωληθέντα εν Κύπρω ύφ' οιασδήποτε τών 'Εξουσιοδοτημένων 'Οργα
νώσεων τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, ή υπό τών 'Αρχών τοΰ Ηνωμένου
Βασιλείου ώς καθορίζονται εν τω Παραρτήματι Β, του Μέρους Ι της
Συνθήκης 'Εγκαθιδρύσεως, θά υπόκεινται εις Τελωνειακόν δασμόν
«ad valore m» προς είκοσι τοις εκατόν έπι της άξιας τών μεταχειρι
σμένων εμπορευμάτων, υλικών, ή εξαρτημάτων κατά τον χρόνον της
διαθέσεως αυτών, ανεξαρτήτως τοΰ γεγονότος δτι εάν ταΰτα ε ϊχον
έκτελωνισθή υφ' οιουδήποτε ε τέρου προσώπου πλην τών τοιούτων
'Οργανώσεων ή 'Αρχών θά Οπέκε ιντο ε ϊς άνώτε ρον ή κατώτε ρον
συντελεστήν τε λωνε ιακού δασμού, ή θά έξηροϋντο παντός δασμού.».
(403)
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