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NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ∆ΑΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 

 
 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος.   
N 224(I) του 2002 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών 
∆ασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Τελωνειακών 
∆ασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμο του 2002 (που στο 
εξής θα αναφέρεται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Τελωνειακών ∆ασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 
2002 και 2003. 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 9 του 
βασικού νόμου. 
 

2. Το άρθρο  9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη σ’ αυτό των ακόλουθων νέων εδαφίων (3) και (4) 
μετά το εδάφιο (2). 

 «(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το 
πετρέλαιο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργικούς 
σκοπούς ιχνηθετείται ή και χρωματίζεται με την προσθήκη ιχνηθέτη 
και ειδικού χρώματος και διατίθεται σε δικαιούχους χρήστες, 
απαλλαγμένο από τον φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με 
Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο που 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας. 
 

 (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί, κατέχει, μεταφέρει ή 
διαθέτει χρωματισμένο πετρέλαιο κατά παράβαση των διατάξεων 
των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (3), είναι 
ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε 
χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του 
φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα 
οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε 
κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε 
φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και 
της χρηματικής και τα προϊόντα, οχήματα ή οποιαδήποτε 
μεταφορικά μέσα, αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα 
υπόκεινται σε δήμευση.». 
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