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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΓΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ/ 1945 της 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

- Ο; περί Εκτάκτου Προσφυγικής Επιβαρύνσεως (Έισαγόμενα Εμπορεύ

ματα) (Τροποποιητικός) 'Νόμος του 1984 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις 
την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρ-

θρω 52 του Συντάγματος. ·- ■ .i 

Αριθμός 32 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒϊΑΡΥΝ'ΣΕΩΣ (ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1977 ΕΩΣ Ί983 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εκτάκτου Προσφυ Συνοπτικός 

γικής Επιβαρύνσεως (Εισαγόμενα Εμπορεύματα) (Τροποποιητικός) τίτλος. 
Νόμος του 1984 και θα αναγιγνώσκηται ομού ιμετά των περί Εκτα 14 του 1977 
κτου Προσφυγικής Επιβαρύνσεως (Εισαγόμενα Εμπορεύματα) 44 του 1978 
Νόμων του 1977 έως 1983 (εν τοις ιεφεξής αναφερομένων ως «ο 21 του 1980 
βασικός νόμος») και ο βασικός νό'μος και ο παρών ΝόΙμος θα 28τουΐ980 
αναφέρωνται ομού ως οι περί Εκτάκτου Προσφυγικής Επιβαρύν 81 του 1983. 
σεως (Εισαγόμενα Εμπορεύματα) Νόμοι του 1977 έως 1984. 

2. Το άρθρον 5 του βασικού νόμου (ως τούτο εκτίθεται εις το Τροπσποίησις 
άρθρον 3 του Νόμου 81 του 1983) τροποποιείται ωςακολούθως: του άρθρου 5 

/ \ Α ' , ν , Ν τ ο υ δασικού 
(α) Δια της εκ των υποπαραγράφων (ιι) και (ιιι) της πάρα νόμθυ. 

γράφου (α) της επιφυλάξεως αυτού διαγραφής του αριθμού 
«90» (τρίτη και τετάρτη γραμμαί, αντιστοίχως) και της αντι
καταστάσεως του διά του αριθμού «99»' και 

(917) 
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18 του 1978 
33 του 1978 
45 του 1978 
63 του 1978 

1 του 1979 
11 του 1979 
13 του 1980 
20 του 1980 
23 του 1980 

1 του 1981 
63 του 1983 
82 του 1983 
15 του 1984. 

Έναρξις και 
διάρκεια 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

(β) διά της διαγραφής της παραγράφου (γ) της επιφυλά
ξεως αυτού και της αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου 
νέας παραγράφου: 

«(γ) Η επιβάρυνσις επιστρέφεται οσάκις: 
(ι) εμπορεύματα εισάγωνται και υπόκεινται εις επιστρο

φήν 'δασμού δυνάμει του άρθρου 12 και του Πέμπτου 
Πίνακας των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεων Νόμων, 

(ιι) εξαγόμενα εμπορεύματα περιέχουν έτερα εμπορεύ
ιματα (περιλαμβανομένων και τχον ειδών συσκευα
σίας) επί των οποίων είχε κοπαβληθή ηί επιβάρυνσις, 

(ιιι) ορυκτοί άνθρακες παντός τύπου ή έλαια πετρελαίου 
της δασμολογικής κλάσεως 27.10.30 του τύπου 
«μαζούτ» (Fuel Oil) χρησιμσπόιώνται εις τηιν παρα
γωγήν τσιμέντου προς εξαγώγήν.». 

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο τκχρών 
Νόμος τίθεται εν ισχύι απτό της δημοσιεύσεως αυτού εν τη επισήμω 
εφηίμερίδι της Δηιμοίκρατίας. 

(2) Η υποπαράγραφος (ιιι) της παραγράφου (γ) της επιφυλά
ξεως του άρθρου 5 του βασικού νόμου (ως νυν εκτίθεται εις την 
παράγραφαν (β) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου τίθιεται εν 
ισχύι από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εν τη επι<σήμω 
εφημερίδι της Δημοκρατίας και διά περίοδαν ενός έτους ότε και 
εκπνέει. 


