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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                   Ν. 140(Ι)/2017 

Αρ. 4621, 6.10.2017                               

Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 140(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015  

 
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 

193(Ι) του 2015. 
 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιβολής Ειδικού Φόρου 
Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμους του 2011 έως 2015 (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  2017. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται  ως ακολούθως: 

 
(α)  Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, του όρου «Ταμείο Εξυγίανσης» και του 

ορισμού αυτού, από τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό: 

 
  

5(Ι) του 2016. 
“«Ταμείο Εξυγίανσης» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο 
περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης 
Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμοςˑ”ˑ και 

 
 (β)   με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 
 
 
 
 
 

 
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της ΕΕ: L 225 
30.7.2014, 
σ. 76. 

“«Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 
όρο αυτό από το άρθρο 67, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 15

ης
 Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και 

διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων 
επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010· 

 
  

 
190(Ι) του 2015. 

 

«Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης» σημαίνει το Ταμείο Ανακεφαλαιο-
ποίησης το οποίο συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 
του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ανεξάρτητου Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης Νόμουˑ”. 
 

Τροποποίηση   
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1), 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
11.2.2016. 
 

  
 

«(1Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), ποσό που αντιστοιχεί 
στις εκ των προτέρων ετήσιες εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του περί Συστήματος Εγγύησης 
των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου 
και του Κανονισμού 18 των περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2016, το 
οποίο καταβάλλεται από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στο Ταμείο 
Εξυγίανσης ή στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης,  ανάλογα με την περίπτωση, 
αφαιρείται από το υπόλοιπο του ειδικού φόρου, μέχρι του ποσού του ειδικού 
φόρου του ιδίου έτους, που προκύπτει  και  καταβάλλεται από το πιστωτικό 
ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.». 
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Τροποποίηση   
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 13 αυτού, από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 
 

 «Μεταφορά εσόδων 
από την επιβολή 
ειδικού φόρου 
στο Ταμείο 
Ανακεφαλαιοποίησης 
και στο Πάγιο 
Ταμείο. 

13.-(1) Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018 και για κάθε έτος- 

 
(i)       Τα 35/60 του ειδικού φόρου που καταβάλλεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου, μεταφέρονται στο Ταμείο 
Ανακεφαλαιοποίησης εντός σαράντα πέντε (45) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής τους στο Πάγιο Ταμείο· 
και 

 
(ii)  τα 25/60 του ειδικού φόρου που καταβάλλεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου, παραμένουν στο Πάγιο Ταμείο.  
 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), μετά τη συσσώρευση 
εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€175.000.000) στο Ταμείο 
Ανακεφαλαιοποίησης, οποιοδήποτε ποσό του ειδικού φόρου που 
καταβάλλεται, παραμένει στο Πάγιο Ταμείο.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

