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Αριθμός 543 

 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΝΟΝΗΜΩΝ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΡΟΝΟΗΑ   

ΣΟΤ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΩΡΟΜΗΘΗΟΤ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
_______________ 

Σξνπνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 18  
ησλ Καλνληζκώλ ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο ηνπ Σαθηηθνύ Ωξνκίζζηνπ Κπβεξλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζ΄ απηό, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 18 ησλ 
Καλνληζκώλ ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο ηνπ Σαθηηθνύ Ωξνκίζζηνπ Κπβεξλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ, έρεη εγθξίλεη ηηο πην θάησ 
ηξνπνπνηήζεηο: 

(α) Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ 10 (Καηαλνκή Κέξδνπο / Εεκηάο) σο αθνινύζσο: 

10(1) Ζ ελ ιόγσ παξάγξαθνο λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ εμήο: 

Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαηαλέκεη ζηνπο ινγαξηαζκνύο  Δηζθνξώλ θαη Καηαζέζεσλ ην νιηθό ηνπ 
θέξδνπο ή ηεο δεκηάο ε νπνία ινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα θαη ηνλ πεξί ηεο 
Ίδξπζεο, ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ Σακείσλ Δπαγγεικαηηθώλ πληαμηνδνηηθώλ 
Παξνρώλ Νόκν ηνπ 2012 ή νπνηνπδήπνηε άιινπ λόκνπ ν νπνίνο ηνλ αληηθαζηζηά ή ηνλ ηξνπνπνηεί, 
ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνύ δηκήλνπ. 

10(2) Ζ ελ ιόγσ παξάγξαθνο λα αληηθαηαζηαζεί ε κε ηελ εμήο: 

ην θέξδνο / δεκηά γηα θάζε δίκελν θαηαλέκεηαη κε βάζε ην νιηθό πνζό ησλ ινγαξηαζκώλ εηζθνξώλ θαη 
θαηαζέζεσλ κε ηηο νπνίεο είλαη πηζησκέλνο ν ινγαξηαζκόο ηνπ θάζε κέινπο ηελ πξώηε κέξα ηνπ έηνπο. 

(β) Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ 12 (Κιείζηκν Λνγαξηαζκώλ) σο αθνινύζσο: 

Ζ ελ ιόγσ παξάγξαθνο λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ εμήο: 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο πεζάλεη ή ηεξνύκελσλ ησλ πξνλνηώλ ηνπ Καλνληζκνύ 16 παύζεη λα είλαη 
κέινο, ν ινγαξηαζκόο ηνπ πηζηώλεηαη ή ρξεώλεηαη κε βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ 10 κέρξη ηε ιήμε ηνπ 
εκεξνινγηαθνύ δηκήλνπ κέζα ζην νπνίν απνρώξεζε. Ο ινγαξηαζκόο ηνπ κέινπο θιείλεη νξηζηηθά κε ηε 
δηεπζέηεζε ηεο πιεξσκήο ηνπ σθειήκαηνο. 

(γ) Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ 13 (Θάλαηνο Μέινπο) σο αθνινύζσο: 

Ζ ελ ιόγσ παξάγξαθνο λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ εμήο: 

ε πεξίπησζε ζαλάηνπ κέινπο, ν Γεληθόο Λνγηζηήο  πιεξώλεη πξνο ηνπο λόκηκνπο ηνπ θιεξνλόκνπο  ηα πνζά 
κε ηα νπνία είλαη πηζησκέλνη νη ινγαξηαζκνί ηνπ κέινπο, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ 10. 

(δ) Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ 15 (Αλάιεςε Δηζθνξώλ θαη Καηαζέζεσλ) σο αθνινύζσο: 

Να πξνζηεζεί ε πην θάησ παξάγξαθνο: 

1. (α) Σν ύςνο ηεο παξνρήο πνπ δηθαηνύηαη κέινο Σακείνπ Πξνλνίαο πνπ απνρσξεί, είλαη ην ζπζζσξεπκέλν 
ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ Δηζθνξώλ θαη Καηαζέζεσλ ηνπ κέινπο, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνύ 10 ζηηο αθόινπζεο εκεξνκελίεο: 

i. ηελ 28
ε
 Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο γηα απνρσξήζεηο πνπ επηζπλέβεθαλ κέζα ζην πξώην δίκελν ηνπ ηδίνπ 

έηνπο 

ii. ηελ 30
ε
 Απξηιίνπ ηνπ έηνπο γηα απνρσξήζεηο πνπ επηζπλέβεθαλ κέζα ζην δεύηεξν δίκελν ηνπ ηδίνπ 

έηνπο 

iii. ηελ 30
ε 

 Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο γηα απνρσξήζεηο πνπ επηζπλέβεθαλ κέζα ζην ηξίην δίκελν ηνπ ηδίνπ έηνπο 

iv. ηελ 31
ε
 Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο γηα απνρσξήζεηο πνπ επηζπλέβεθαλ κέζα ζην ηέηαξην δίκελν ηνπ ηδίνπ 

έηνπο 

v. ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο γηα απνρσξήζεηο πνπ επηζπλέβεθαλ κέζα ζην πέκπην δίκελν ηνπ ηδίνπ 

έηνπο 

vi. ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο γηα απνρσξήζεηο πνπ επηζπλέβεθαλ κέζα ζην έθην δίκελν ηνπ ηδίνπ 

έηνπο 

(β) ε θακηά πεξίπησζε κέινο ηνπ Σακείνπ δε ράλεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο κέρξη ηελ εκεξνκελία 
θαηαβνιήο ηεο παξνρήο απηήο. 

 
                         
______________________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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