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1653 Ν. 310/87 

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 310 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1987 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών 

και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 και 
θα αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόμων του 1978 έως (Αρ. 3) του 1987 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Τελωνειακών Δασμών και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1978 έως (Αρ. 4) του 1987. 

2. Το άρθρον 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως εις το τέλος 

του εδαφίου (1): 
«Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, 

προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων 
εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των εδαφίων 14 και 16 της 
Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, επιτρέπεται η χρήσις 
αυτών τόσον υπό των αναφερομένων εις τα ανωτέρω εδάφια 
προσώπων όσον και υπό του συζύγου και των τέκνων 
αυτών.»· και 

(β) διά της προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου (3): 
«(3) Τροποποιείται το εδάφιον 16 της Κλάσεως 01 του 

Τετάρτου Πίνακος διά της προσθήκης εις τα εις αυτό 
αναφερόμενα πρόσωπα και του Γενικού Εισαγγελέως της 
Δημοκρατίας και του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
της Δημοκρατίας.» 

3. Το άρθρον 14Α του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 
μετατροπής του εις εδάφιον (1) και της προσθήκης των ακολούθων νέων 
εδαφίων: 

«(2) Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί της διαθέσεως μηχανοκι
νήτου οδικού οχήματος εισαχθέντος άνευ της καταβολής του εις ον 
υπέκειτο τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως υπό προ
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σώπων αναφερομένων εις τα εδάφια 14 και 16 της κλάσεως 01 του 
Τετάρτου Πίνακος, ουδείς τελωνειακός δασμός ή '?όρος κατανα

λώσεως επιβάλλεται μετά πάροδον των ακολούθων χρονικών διαστη

μάτων από της ημέρας κατά την οποίαν το όχημα ενεγράφη επ ' 
ονόματι τοιούτων προσώπων: 

(α) Χρονικού διαστήματος εκατόν μηνών προκειμένου περί 
βουλευτών και 

(β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου περί 
άλλων προσώπων αναφερομένων εις τα άνω εδάφια 14 και 16: 

Νοείται ότι εις περίπτωσιν διαθέσεως του τοιούτου οχήματος προ 
της παρόδου των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται 
τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως συμφώνως προς την 
αναλογίαν του διαρρεύσαντος από της εγγραφής μέχρι της διαθέσεως 
του μηχανοκινήτου οδικού οχήματος χρόνου προς το χρονικόν 
διάστημα των εκατόν ή αναλόγως της περιπτώσεως, των εκατόν 
είκοσι μηνών: 

Νοείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσιν διαθέσεως τοιούτου οχήματος 
και εφ ' όσον κρίνεται δι ' ητιολογημένης αποφάσεως του Διευθυντού 
Τελωνείων ότι η κάτι' τον ουσιώδη χρόνον διαθέσεως αντικειμενική 
του αξία δικαιολογεί επιβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου 
καταναλώσεως μικρότερου εκείνου ο οποίος θα ήτο πληρωτέος 
δυνάμει του παρόντος εδαφίου θα καταβάλλεται ο τοιούτος μικρό

τερος τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως. 
(3) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος 'διάθεσις' δεν 

περιλαμβάνει την περίπτωσιν κατά την οποίαν το όχημα περιέρχεται 
αιτία θανάτου εις τον επιζώντα σύζυγον ή τέκνα, της ισχύος της 
παρούσης διατάξεως αρχομένης από 1ης Ιανουαρίου, 1985. 

(4) Κατά την διάθεσιν του τοιούτου μηχανοκινήτου οχήματος από 
τον επιζώντα σύζυγον ή τα τέκνα, συμπληρουμένου χρονικού 
διαστήματος εκατόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εκατόν είκοσι 
μηνών από της ημερομηνίας εγγραφής του επ' ονόματι ~ου θανόντος 
δικαιούχου, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως 
επιβάλλεται.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


