
Ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος. 

Αριθμός 49(Ι) του 2001  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ 1999 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τελωνείων και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόμους του 1967 μέχρι 1999 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1967 μέχρι 2001. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

82 του 1967  
57 του 1969 
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977 
104 του 1987  
98 του 1989 
5  του 1991  
77(Ι) του 1998 
14(Ι) του 1999.

  

2. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται— Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 

(α) Με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (5) και (6) πριν από το 
υφιστάμενο εδάφιο (5): 

 «(5) Τα εμπορεύματα τα οποία εισάγονται και για τα οποία δεν έχουν 
καταβληθεί οι αναλογούντες εισαγωγικοί δασμοί και φόροι, σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο, μπορούν να καταστρέφονται ή να εγκαταλείπονται από τον 
ιδιοκτήτη τους υπέρ της Δημοκρατίας, εφόσον τηρηθούν οι όροι και 
περιορισμοί τους οποίους ο Διευθυντής επιβάλλει σε κάθε περίπτωση. 

 

 (6) Η καταστροφή ή η εγκατάλειψη υπέρ της Δημοκρατίας που 
αναφέρεται στο εδάφιο (5) δε συνεπάγεται κανένα έξοδο για τη 
Δημοκρατία.», και 

 

(β) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (5) σε εδάφιο (7).  

3. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 37 του 
βασικού νόμου. 

«Απαλλαγή 
ετικετών ή ετέρων 
ειδών εκ του 
δασμού. 

37. Υπό όρους και περιορισμούς επιβαλλομένους κατά το δοκούν, ο 
Διευθυντής δύναται να επιτρέψει την παράδοσιν, άνευ της καταβολής 
οιωνδήποτε δασμών εισαγωγής, ετικετών ή ετέρων ειδών, παρεχομένων 
άνευ οιασδήποτε επιβαρύνσεως επί τω τέλει επανεξαγωγής των μετ' 
εμπορευμάτων, κατασκευαζομένων ή παραγομένων εν τη Δημοκρατία και 
προοριζομένων δι' εξαγωγήν.». 

 

  

4. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 38 του 
βασικού νόμου. 

«Απαλλαγή 
αρχαιοτήτων. 

38. Ουδείς τελωνειακός δασμός επιβάλλεται επί τη εισαγωγή 
οιωνδήποτε εμπορευμάτων (εξαιρουμένων των οινοπνευματωδών και 
οίνων), άτινα, ως ήθελεν αποδειχθή τω Διευθυντή, κατεσκευάσθησαν ή 
παρήχθησαν πλέον των εκατόν ετών προ της εισαγωγής των.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 82 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 82 του βασικού νόμου τροποποιείται— 

(α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (7) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «τούτων» 
(δεύτερη γραμμή), των λέξεων «εις δύο διαδοχικάς δημοπρασίας-», και την 
αντικατάσταση των λέξεων «ο Διευθυντής δύναται να καταστρέψει τα εν λόγω 
εμπορεύματα» (ένατη γραμμή) με τις λέξεις «τα εν λόγω εμπορεύματα θεωρούνται 
ως εγκαταλελειμμένα και περιέρχονται εις την κυριότητα της Δημοκρατίας, οπότε ο 
Διευθυντής δύναται να τα εκποιήσει ή καταστρέψει ή διαθέσει ελεύθερα 
εισαγωγικών δασμών και φόρων προς όφελος της Δημοκρατίας ή φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων.»· και 

 

 (β) με την προσθήκη, μετά από το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου 
(8): 

 «(8) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής αποφασίσει, δυνάμει του εδαφίου (7), την 
καταστροφή των εμπορευμάτων ενημερώνει σχετικά τον ιδιοκτήτη τους ο οποίος και 
επιβαρύνεται με τα έξοδα της καταστροφής.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 159 του 
βασικού νόμου. 
98 του 1989. 

6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 159 του βασικού νόμου (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 2 του περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 
1989) αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(3) Οσάκις διά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ενός εμπορεύματος είναι 
αναγκαία η μετατροπή νομίσματος, η τιμή συναλλάγματος που χρησιμοποιείται είναι η 
τιμή που ισχύει για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 
εδαφίου (4), κατά τη στιγμή της καταθέσεως της διασαφήσεως προς εσωτερική 
κατανάλωση.». 
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