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Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 142 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών 
και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1989 και 
θα διαβάζεται μαζί με τον περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμο του 1989 (που στο εξής θα αναφέρονται ως < ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών νόμος θα αναφέρονται μαζί ως 
οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως >ίόμοι του 
1989. 

2. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 11 του βασικού 
νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της του κόμματος 
με δύο τελείες και την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου περίοδος 
365 συνολικώς ημερών η οποία δαπανάται εις την Δημοκρατίαν εντός 
της ως άνω περιόδου των 10 ετών λόγω ασθενείας του αιτητού καθώς 
και περίοδος η οποία δεν υπερβαίνει συνολικώς τους έξ μήνας, η 
οποία δαπανάται δι' εργασίαν του αιτητού εις την Δημοκρατίαν, δεν 
αφαιρούνται διά σκοπούς καθορισμού της συνολικής περιόδου των 
δέκα ετών, υπό τον όρον ότι ο Διευθυντής ικανοποιείται διά της 
προσκομίσεως ιατρικών βεβαιώσεων αναφορικώς προς την περίοδον 
ασθενείας ή ικανοποιείται διά της προσκομίσεως επαρκών αποδεικτι
κών στοιχείων ότι η εργασία εις την Δημοκρατίαν ασκείται εντός των 
πλαισίων της εργοδοτήσεως του αιτητού εις το εξωτερικόν και ότι 
συνάδει προς το είδος της εργοδοτήσεως ταύτης.». 

3. Οι πρόνοιες του παρόντα Νόμου εφαρμόζονται και στις περι
πτώσεις προσώπων τα οποία επανήλθαν στη Δημοκρατία πριν από την 
έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου νοουμένου ότι υποβάλλουν τη 
σχετική αίτηση για απαλλαγή μέσα σε περίοδο έξι μηνών από την 
έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου και η εισαγωγή του οχήματος 
γίνεται μέσα σε περίοδο ενός χρόνου από τη εν λόγω ημερομηνία. 

Συνοπτικός 
τίτλος:. 

Τροποποίηση 
του άρθρου II 
του βασικού 
νόμου. 
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