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Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 26(1) του 1992 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ 

ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1992 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Συνοπτικός 

Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1992 και θα ijjjf*' ι992 
διαβάζεται μαζί με τον περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμο του 1992 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 
1992. 

2. Ο Δεύτερος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως Τροποποίηση 
ακολούθως: ηΐ^εΡ°υ 

(α) Με τη διαγραφή των συντελεστών «76% ή £3,05 τα 100 kg» και του βασικού 
«83.6% ή £3,38 τα 100 kg» απέναντι από τη διάκριση 250100 51 00 ^ ^ 
και την αντικατάσταση τους με τους συντελεστές «ατελώς» και 
«£1,25 τα 1000 kg», αντίστοιχα. 

(β) Με την προσθήκη των ακολούθων αμέσως μετά τη σημείωση 
τέσσερα του Κεφαλαίου 25: 

«Συμπληρωματική σημείωση 1. Για τους σκοπούς της κλάσης 
2501 00 51 00 το άλας που χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς 
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σκοπούς, εκτός της βιομηχανίας εξευγενισμού, μετουσιώνεται 
με μία από τις πιο κάτω ουσίες: 

Χημική ονομασία 
ή περιγραφή 

Άλας νατρίου της 4σουλφο

βενζολοαζωρεζορκινόλης ή 
του 2,4—διυδροξυαζοβένζολο 4 
σουλφωνικού οξέος 
(χρώμα: κίτρινο). 

Δι νάτριο άλας του 1(4σουλφο

1φαινυλάζω) 4αμινοβένζολο 
5σουλφωνικού οξέος 
(χρώμα: κίτρινο). 

Τετρανάτριο άλας του 1(4σουλ

φθ1ναφΘυλάζω)2ναφΘόλ 3,6,8,
τρισουλφωνικού οξέος 
(χρώμα: ερυθρό). 

Τετραβρομοφλουορεσκε'ί'νη 
(χρώμα: κίτρινο φθορίζον) 

Ναφθαλίνιο 
Κόνις σάπωνος 

Διχρωμικό νάτριο ή κάλιο 
(χρώμα: κίτρινο) 

Συνήθης 
ονομασία 

Χρυσο*ί*νη 

Αριθμός 
ευρετηρίου 
χρωστικών 

14 270 

Ελάχιστη 
ποσότητα 
(σε g) που 
πρέπει να 
χρησιμο

ποιηθεί 
για 100 kg 
προϊόντος 

υπό μετουσίωση. 

6 

Κίτρινο 
στερεό 
ΑΒ 

ΠονσώόΙΙ 

Εωσίνη 

Ναφθαλίνη 
Κόνις 

σάπωνος 
Διχρωμικό 

νάτριο ή 
κάλιο 

Οξείδιο 
του 
σιδήρου 

13 015 

16 290 

45 380 0,5 

45 380 

250 

1000 
30 

250 Οξείδιο του σιδήρου που περιέχει 
50% τουλάχιστον Fe203. χρωμα

τισμού από ερυθρό βαθύ έως φαιό 
και έχει τέτοια λεπτότητα κονιοποι

ήσεως ώστε να διέρχεται κατά 90% 
από κόσκινο, το άνοιγμα των οπών 
του οποίου είναι 0,10 mm 

Υποχλωριώδες νάτριο Υποχλω

ριώδες 
νάτριο 

(γ) Με την αντικατάσταση των διακρίσεων 33 07 49 00, 33 07 49 00 10, 
3307 49 00 90, όπως και των λεπτομερειών απέναντι από τις 
διακρίσεις αυτές, με τα ακόλουθα: 

«3307 49 0000 Άλλα 23.3 37.3». 

3 000». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


