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Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 64(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και 

Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1992 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμους του 1992 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα ανα
φέρονται μαζί ως οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμοι του 1992. 

2. Η δεύτερη επιφύλαξη των κλάσεων Α7 και Β2 στη δεύτερη στήλη 
του Τρίτου Πίνακα του βασικού νόμου αντικαθίσταται με τα ακόλουθα: 

«Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο κάτω οχήματα θα επιβαρύνονται με 
φόρο κατανάλωσης μόνο προς 15% κατά αξία: 

(α) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου 'γκόου καρτ' που χρησιμο
ποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους 
χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς, 

(β) μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν 
υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα, με τρεις σειρές τροχών και 
κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται 
για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία 
μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα, 

(Υ) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου 'Χόβερκραφτ' τα οποία είναι 
κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό 
όσο και στο έδαφος, και 

(δ) οχήματα που κινούνται με ηλεκτρικό κινητήρα η ισχύς του 
οποίου δεν υπερβαίνει τα 10 κιλοβάτ (KW), για τη μεταφορά 
επιβατών». * 

3. Το εδάφιο 27 της Κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του βασικού 
νόμου αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

«27. Μηχανήματα, συσκευές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός 
(περιλαμβανομένων δίσκων και μαγνητοταινιών), μέρη, εξαρ
τήματα και υλικά, εκτός των επίπλων, των ειδών αναλώσιμης 
φύσης, όπως για παράδειγμα καύσιμα, γραφική ύλη κ.λ.π., 
των οχημάτων πλην των οχημάτων τύπου 'βαν' , τα οποία 
είναι αναγκαία για την εγκατάσταση και λειτουργία ραδιο
φωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και τα οποία εισάγονται 
για αποκλειστική χρήση από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτι
κούς σταθμούς που ιδρύονται, εγκαθίστανται και λειτουργούν 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ραδιοφωνικών Σταθμών 

120 του 1990 Νόμου και του περί Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου: 
29(1) του 1992. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

11 του 1992 
18(1) του 1992 
26(1) του 1992. 

Τροποποίηση 
του Μέρους Α 
και Μέρους Β 
του Τρίτου 
Πίνακα 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του Τέταρτου 
Πίνακα 
του βασικού 
νόμου. 
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Νοείται ότι, σε περίπτωση που ανακληθεί η άδεια ραδιο
φωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού με βάση τις πρόνοιες των 
Νόμων 120 του 1990 και 29(1) του 1992, αντίστοιχα ή σε 
περίπτωση που ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός 
παύσουν να λειτουργούν για οποιοδήποτε λόγο για περίοδο 
πέραν των τριών μηνών, θα καταβάλλεται αμέσως, σε εφαρ
μογή του άρθρου 14Α του βασικού νόμου, ο εισαγωγικός 
δασμός και φόρος κατανάλωσης που αναλογούν στα πιο πάνω 
είδη που εισήχθησαν ατελώς με βάση τις πρόνοιες του 
παρόντος εδαφίου.». 

Έναρξη 4. Το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ από την 1η 
ισχύος Ιανουαρίου 1991. 
του παρόντος 
Νόμου. 


