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Ν. 193(Ι)/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) 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 

85(Ι) του 2013. 

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

Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ειδικού Φόρου Πιστωτικού 

Ιδρύματος Νόμους του 2011 έως (Αρ. 3) 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 Επιβολής 

Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμοι του 2011 έως 2015. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «κάθε έτος» (πρώτη 

γραμμή) και με την αντικατάσταση της φράσης «την 31η 

Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του σχετικού φορολογικού 

έτους, σε ποσοστό 0,15%» με τη φράση «κατά τις ημερομηνίες 

που προβλέπονται στο άρθρο 5». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(1) Το ποσό του ειδικού φόρου δηλώνεται μετά από 

υπολογισμό που γίνεται από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα, σε 

έντυπο που εγκρίνεται από το Διευθυντή και υποβάλλεται 

υποχρεωτικά από το πιστωτικό ίδρυμα με την καταβολή 

ταυτόχρονα του ειδικού φόρου, ως ακολούθως:  



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4545, 17.12.2015  Ν. 193(Ι)/2015 

 2 

 

(α) Την 31η Μαρτίου κάθε έτους, σε ποσοστό 0,0375% επί 

των συνολικών καταθέσεων του πιστωτικού ιδρύματος ως 

αυτές είχαν κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου 

έτους· 

 

(β) την 30η Ιουνίου κάθε έτους, σε ποσοστό 0,0375% επί 

των συνολικών καταθέσεων του πιστωτικού ιδρύματος ως 

αυτές είχαν κατά την 31η Μαρτίου του ιδίου έτους· 

 

(γ) την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σε ποσοστό 0,0375% 

επί των συνολικών καταθέσεων του πιστωτικού ιδρύματος 

ως αυτές είχαν κατά την 30η Ιουνίου του ιδίου έτους· 

 

(δ) την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, σε ποσοστό 0,0375% 

επί των συνολικών καταθέσεων του πιστωτικού ιδρύματος 

ως αυτές είχαν κατά την 30η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.»ˑ 

 

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και την ανάλογη 

αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (3) και (4) σε εδάφια (2) 

και (3) αντίστοιχα∙ 

 

(γ) με την αντικατάσταση του υφιστάμενου εδαφίου (3) αυτού ως 

αυτό έχει αναριθμηθεί σε εδάφιο (2), με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(2) Πιστωτικό ίδρυμα εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή 

της δήλωσης υπολογισμού του ειδικού φόρου, όπως 

προβλέπεται στο εδάφιο (1), δύναται να υποβάλει 

αναθεωρημένη δήλωση δεόντως αιτιολογημένη.»∙ 

 
(δ) με την αντικατάσταση, στην επιφύλαξη του υφιστάμενου 

εδαφίου (4) αυτού ως αυτό έχει αναριθμηθεί σε εδάφιο (3), της 

φράσης «εδάφιο (2)» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «εδάφιο 
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(1)».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή της φράσης «και τον Έφορο Εποπτείας και 

Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή).  

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

άρθρου 13 αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Μεταφορά εσόδων 

προερχόμενων από 

την επιβολή ειδικού 

φόρου στο Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης. 

 

 

 

 

 

 

190 του 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.-(1) Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα 35/60 

από τα συνολικά έσοδα τα οποία 

προέρχονται από την επιβολή του 

ειδικού φόρου, μεταφέρονται εντός επτά 

(7) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία κατάθεσής τους στο Πάγιο 

Ταμείο, σε λογαριασμό ο οποίος τηρείται 

στην Κεντρική Τράπεζα προς όφελος 

του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, το 

οποίο συστήνεται με βάση τις διατάξεις 

του περί της Σύστασης και Λειτουργίας 

του Ανεξάρτητου Ταμείου 

Ανακεφαλαιοποίησης Νόμου του 2015ː 

 

     Νοείται ότι, το συνολικό ποσό που θα 

συσσωρευθεί στο Ταμείο 

Ανακεφαλοποίησης μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2021, το οποίο θα 

παραχωρείται από το Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης που συστάθηκε με 
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βάση τις διατάξεις του περί της 

Σύστασης και Λειτουργίας του 

Ανεξάρτητου Ταμείου 

Ανακεφαλαιοποίησης Νόμου του 2015 

θα πρέπει να ισούται με το συνολικό 

ποσό ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης 

εκάστου πιστωτικού ιδρύματος.  

 

(2) Από την 1η Ιανουαρίου 2022 και 

μετέπειτα, το σύνολο των εσόδων από 

την επιβολή του ειδικού φόρου 

μεταφέρεται, εντός επτά (7) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής 

τους στο Πάγιο Ταμείο.». 

  

Mεταβατικές 

διατάξεις. 

 

 

 

 

 

193(Ι) του 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

6. -(1) Οι δηλώσεις καταβολής του ειδικού φόρου, οι οποίες 

έχουν ήδη υποβληθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα για το 

φορολογικό έτος 2015 και η καταβολή των αντίστοιχων 

τετάρτων του ειδικού φόρου θεωρείται ότι καλύπτουν τη 

δήλωση και καταβολή του ειδικού φόρου κατά την 31η Μαρτίου 

2015, την 30η Ιουνίου 2015 και την 30η Σεπτεμβρίου 2015 με 

βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Επιβολής Ειδικού 

Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2015. 

 

(2) Η μεταφορά των εσόδων από την επιβολή του ειδικού 

φόρου για το φορολογικό έτος 2015, στο Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης το οποίο συστήνεται με βάση τις διατάξεις 

του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ανεξάρτητου 

Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης Νόμου του 2015, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του περί Επιβολής Ειδικού Φόρου 

Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015, 

ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. 
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Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

7.  Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε από την 

1η Ιανουαρίου 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


