
Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
 

Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 73(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα  
και του άρθρου 31 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου  

 
 

 
  94(Ι) του 2004. 

91(Ι) του 2004. 

     Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του 
παρέχονται δυνάµει του άρθρου 73(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα 
Νόµου και του άρθρου 31 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου, 
εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 
30.4.2004. 
 
 

1.  Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί Τελωνειακών 
∆ασµών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή 
Εµπορευµάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2005 και θα 
διαβάζονται µαζί µε τους περί Τελωνειακών ∆ασµών και Φόρων 
Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εµπορευµάτων) 
Κανονισµούς του 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί 
κανονισµοί») και οι βασικοί κανονισµοί και οι παρόντες Κανονισµοί 
θα αναφέρονται µαζί ως οι περί Τελωνειακών ∆ασµών και Φόρων 
Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εµπορευµάτων) 
Κανονισµοί του 2004 και 2005. 
   

Τροποποίηση 
του Κανονισµού 
12 των βασικών 
κανονισµών. 

2.  Η παράγραφος (3) του Κανονισµού 12 των βασικών κανονισµών 
τροποποιείται ως ακολούθως: 
  
(α)  Με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (α) αυτής της φράσης 

«και για οχήµατα τα οποία κατά την πρώτη εγγραφή τους έχουν 
εγγραφεί ως ταξί. και» (δεύτερη και τρίτη γραµµή).

 
(β)  µε την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (β) αυτής της 

άνω και κάτω τελείας µε άνω τελεία και την προσθήκη αµέσως 
µετά του συνδέσµου «και». 

 

(γ)  µε την προσθήκη µετά την υποπαράγραφο (β) αυτής της 
ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 

        
      «(γ)  χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) µηνών προκειµένου για 

οχήµατα τα οποία κατά την πρώτη εγγραφή τους έχουν εγγραφεί 
ως ταξί:». και 
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(δ)  µε την προσθήκη στην πρώτη επιφύλαξη αυτής µετά τις λέξεις 
και του αριθµού «εκατόν είκοσι (120) µηνών» (έκτη και έβδοµη 
γραµµή) του σηµείου του κόµµατος και την προσθήκη αµέσως 
µετά των λέξεων και του αριθµού «ή των εξήντα (60) µηνών,».  

 
  

Έναρξη της 
ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισµών. 

3.   Η ισχύς των παρόντων Κανονισµών αρχίζει την 1η Αυγούστου 
2005. 

  
   

 
  
 

 

 

 

/ΜΓ 

(23.03.068.2005) 


