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«ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
("Αρθρον 55.) 

ΤΕΛΗ. Κατ'έτος. 
£ μίλς. 

"Αδεια πωλήσεως βιομηχανοποιημένου καπνοΟ και 
τουμπεκΐ .. .. .. .. 1.500 

"Αδεια Πλανοδιοπώλου . . . . . . . . 2.000 
Νοείται δτι τα πληρωτέα τέλη δι' αδειαν έκδιδομένην μετά την δεκάτην 

τρίτην ήμέραν Σεπτεμβρίου έκαστου έτους θα είναι τα ήμισυ των εν τω 
παρόντι καθοριζομένων τελών». 

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Διοικήσεως Τελωνείων (Τροποποιητικός ύπ' άρ. 2) 
Νόμος του 1963, το κείμενον το0 οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου 
και το0 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως ε'ις τήν έπίσημον 
εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 76 του 1963 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ. 
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Διοικήσεως Συνοπτικός 

Τελωνείων (Τροποποιητικός ύπ' άρ. 2) Νόμος του 1963, θα άναγιγνώ- τίτλος. 
σκηται δε όμοϋ μετά του περί Διοικήσεως Τελωνείων Νόμου (εν τοις ^τόο 1961 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 36τοθΐ963. 

2. Ό βασικός Νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά τής παρεμ Παρεμβολή. 
βολής του ακολούθου άρθρου αμέσως μετά το άρθρον 160: νέου άρθρου 
«Επιστροφή Ι60Α. Όσάκις πωλήται καινουργές μηχανοκίνητον δχημα 
νοκι^τωνΧα ^ι* ° κατεβλήθη ε'ισαγωγικός δασμός, πριν ή τούτο εγγραφή 
οχημάτων καϊ έκδοθή άδεια κυκλοφορίας δυνάμει τών διατάξεων των 
πωλουμένων νόμων ή κανονισμών οΐτινες εκάστοτε διέπουσι τά μηχανο-
είςπρονομίου- κίνητα οχήματα, ε'ις προνομιοΰχον πρόσωπον ή προνο
opVô ououĉ  μ ι ουΧον όργανισμόν δικαιούμενον δυνάμει τών προνοιών 

οιουδήποτε Νόμου, ή Συνθήκης ή Συμβάσεως, εϊς άπαλλαγήν 
άπό του πληρωτέου έπι μηχανοκινήτων οχημάτων εισαγω
γικού δασμού, ό τοιούτος δασμός θά έπιστρέφηται κατά 

• νόμον εϊς το καταβαλόν τούτον πρόσωπον. 
"Ολοι οί δροι και διατυπώσεις, ων ή συμπλήρωσις απαι

τείται σχετικώς προς την έξαίρεσιν πληρωμής εισαγωγικού 
δασμού δυνάμει τοΰ οικείου Νόμου, Συνθήκης, ή Συμβάσεως 
άφορώσης εις τήν είσαγωγήν και έκτελώνησιν εμπορευ
μάτων ύπό προνομιούχων προσώπων και προνομιούχων 
οργανισμών, θά έφαρμόζωνται, τηρουμένων ιών αναλογιών, 
έπι αιτήσεων δι' έπιστροφήν δασμών δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου : 

Νοείται δτι επιστροφή δασμού δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου διενεργείται μόνον προ τής εγγραφής και εκδόσεως 
αδείας κυκλοφορίας και τής οδικής χρήσεως μηχανοκινήτου 
οχήματος, δυνάμει τών διατάξεων τών είς μηχανοκίνητα 
οχήματα άφορώντων και εκάστοτε 'ισχυόντων νόμων και 
κανονισμών, οΰχι δε μετά ταΰτα». 


