
Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

 

 

 Αριθμός 114(1) του 2000 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 

ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 
ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 

τίτλος. 
11(Ι) του 2000 

25(Ι) του 2000. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων 
Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους του 2000 
(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 έως (Αρ. 2) του 2000. 

Τροποποίηση του 

Πρώτου Μέρους 

του Δεύτερου 

Πίνακα του 

βασικού νόμου. 

2. Το Πρώτο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή του Γενικού Συντελεστή Δασμού «5,1 %+£ 19,53/100Kg/ 
net» που αναφέρεται έναντι της δασμολογικής διάκρισης 1904 10 30 00 στη 
συμπληρωματική σημείωση, αρ. 4 του Κεφαλαίου 19 του Πρώτου Μέρους του 
Δεύτερου Πίνακα του βασικού νόμου και την αντικατάστασή του με το Γενικό 
Συντελεστή Δασμού «5,l%+£26,74/100Kg/net»· 

 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά τη Δασμολογική Διάκριση 2001 90 96 10 
στη συμπληρωματική σημείωση, αρ. 9, του Κεφαλαίου 20 του Πρώτου Μέρους 
του Δεύτερου Πίνακα του βασικού νόμου του πιο κάτω κειμένου: 

 «2004 90 10 00 5,l+5,46/100Kg/net eda 

 2005 80 00 00 5,l+5,46/100Kg/net eda 

 2008 11 10 00 12,8 

 2008 91 00 00 10 

 2008 99 85 00 5,l+5,46/100Kg/net eda 

 2008 99 91 00 8,3+2,20/100Kg/net eda 

 2008 99 99 10 18,4»· και 

 (γ) με τη διαγραφή του προτιμησιακού συντελεστή δασμού «23,0%+£2,10 το 
λίτρο καθαρής αλκοόλης» που αναφέρεται στη στήλη 3 έναντι των 
δασμολογικών διακρίσεων 2207 10 00 10 και 2207 20 00 10 και την 
αντικατάστασή του με το συντελεστή «23,0%+£2,80 το λίτρο καθαρής 
αλκοόλης». 

Τροποποίηση του 

Τέταρτου Πίνακα 

του βασικού 

νόμου. 

3. Ο Τέταρτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή της φράσης «Σκόνη γάλακτος που χρησιμοποιείται στις 
βιομηχανίες παγωτού, σοκολάτας και γιαουρτιού και ορός γάλακτος σε σκόνη 
που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες παγωτού και σοκολάτας» που αναφέρεται 
στην τρίτη στήλη του Πίνακα έναντι του εδαφίου 130 της Κλάσης 03 του 
Τέταρτου Πίνακα του βασικού νόμου και την αντικατάστασή της με την 
ακόλουθη φράση: 

 «Σκόνη γάλακτος που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες παγωτού και 
σοκολάτας και ορός γάλακτος σε σκόνη που χρησιμοποιείται στις 
βιομηχανίες παγωτού και σοκολάτας»· 



(β) με τη διαγραφή της φράσης «Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 

30.6.2000» που αναφέρεται στην τρίτη στήλη του Πίνακα έναντι των εδαφίων 

05, 67, 83, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 της κλάσης 03 του Τέταρτου 

Πίνακα του βασικού νόμου και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη 

φράση: «Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 30.6.2001»· και 

 

(γ) με τη διαγραφή της φράσης «Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 

30.6.2000» που αναφέρεται στην τρίτη στήλη του Πίνακα έναντι του εδαφίου 

02 της Κλάσης 04 του Τέταρτου Πίνακα του βασικού νόμου και την 

αντικατάστασή της με την ακόλουθη φράση: «Η ισχύς του παρόντος εδαφίου 

λήγει στις 30 Ιουνίου 2001». 

 

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιουλίου 2000, εκτός από τις 
διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (γ) του άρθρου 2 του 
παρόντος Νόμου με τις οποίες τροποποιείται το Πρώτο Μέρος του Δεύτερου 
Πίνακα του βασικού νόμου, των οποίων η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

 


