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85(Ι) του 2013NΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 
ΕΠΙΒΟΛΗΣ  

ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 
2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 

 
          Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 84 (Ι) του 2011 
199(Ι) του 2011 
189(Ι) του 2012 
  10(Ι) του 2013 

  28(Ι) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού 

Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 

του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ειδικού Φόρου 

Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμους του 2011 εώς (Αρ. 2) του 2013 

(που στο εξής θα αναφέρονται 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 

έως (Αρ. 3) του 2013. 

   
   

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου  
άρθρου 5Α. 
 
«Ειδικός φόρος 
για το 
φορολογικό έτος 
2013.  

 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά 

το άρθρο 5 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

5Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του 

παρόντος Νόμου, ειδικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2013, 

ο ειδικός φόρος υπολογίζεται και καταβάλλεται ως ακολούθως: 

(α)  Την 31η Μαρτίου 2013, σε ποσοστό 0,0375% επί των 

συνολικών καταθέσεων πιστωτικού ιδρύματος ως αυτές 

είχαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012· 

(β)  την 31η Ιουλίου 2013, σε ποσοστό 0,0375% επί των 

συνολικών καταθέσεων πιστωτικού ιδρύματος ως αυτές 

είχαν κατά την 31η Μαρτίου 2013· 
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(γ)  την 30η Σεπτεμβρίου 2013, σε ποσοστό 0,0375% επί των 

συνολικών καταθέσεων πιστωτικού ιδρύματος ως αυτές 

είχαν κατά την 30η Ιουνίου 2013· 

(δ)  την 31η Δεκεμβρίου 2013, σε ποσοστό 0,0375% επί των 

συνολικών καταθέσεων πιστωτικού ιδρύματος ως αυτές 

είχαν κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013: 

          Νοείται ότι, το ποσό του ειδικού φόρου για το 

φορολογικό έτος 2013 δηλώνεται με ίδιον υπολογισμό εκ 

μέρους πιστωτικού ιδρύματος σε έντυπο που εγκρίνεται 

από το Διευθυντή και το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να 

υποβάλει και να καταβάλει το ποσό του δηλωθέντος ειδικού 

φόρου κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται πιο πάνω: 

          Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με τη δήλωση και 

καταβολή του ειδικού φόρου που απαιτείται σύμφωνα με 

την παράγραφο (α) πιο πάνω, η δήλωση που έχουν ήδη 

υποβάλει τα πιστωτικά ιδρύματα για το φορολογικό έτος 

2013 και η καταβολή του ενός τετάρτου του ειδικού φόρου 

για το φορολογικό έτος 2013 θεωρείται ότι καλύπτει την 

δήλωση και καταβολή που απαιτείται σύμφωνα με την 

παράγραφο (α) πιο πάνω.».           

 

 
  

 

 


