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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ 
 
 
       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

84(Ι) του 2011. 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου 
Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμο 
του 2011 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμοι του 2011.  

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

2.  Το εδάφιο (4) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

  
  (α)  Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού, της 

φράσης «Κανονισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο.» (τέταρτη μέχρι έκτη γραμμή), με τη 
λέξη «νομοθεσία.»˙ 

   
  (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 
 

 «(γ) Η νομοθεσία που προβλέπεται στην παράγραφο (β) 
λαμβάνει υπόψη τις καλές πρακτικές άλλων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατατίθεται για ψήφισή σε Νόμο 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων εντός έξι (6) μηνών από την 
29η Απριλίου 2011.»· 

   
  (γ)  με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ) αυτού, της 

φράσης «οι αναφερόμενοι στην παράγραφο (β) Κανονισμοί 
δεν κατατεθούν για έγκριση» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με 
τη φράση «το νομοσχέδιο που αφορά την προβλεπόμενη 
στην παράγραφο (β) νομοθεσία δεν κατατεθεί για ψήφιση». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 14 του 
βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  
  (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«31η Μαρτίου 2013» (έκτη και έβδομη γραμμή), με τη φράση 
«31η Δεκεμβρίου 2014»˙ 

   
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «31η 

Μαρτίου 2013» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «31η 
Δεκεμβρίου 2014»˙ 

   
  (γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου 
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(2) αυτού, της φράσης «31η Μαρτίου 2013» (δεύτερη και 
τρίτη γραμμή), με τη φράση «31η Δεκεμβρίου 2014»˙ και 

   
  (δ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου 

(2) αυτού, της φράσης «31η Μαρτίου 2014» (πέμπτη 
γραμμή), με τη φράση «31η Μαρτίου 2015». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 15 του 
βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη μετατροπή του 
σημείου της τελείας στο τέλος της υφιστάμενης επιφύλαξης αυτού με 
άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 
νέας επιφύλαξης: 

  
 «Νοείται περαιτέρω ότι η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου 

παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013.». 
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