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 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος.  1. 0 παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής 
Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύµατος Νόµος του 2011 έως 
20151. 

Ερµηνεία.  2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν προκύπτει 
διαφορετικά από το κείµενο - 

«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία· 

«διατραπεζική κατάθεση» σηµαίνει κατάθεση που 
γίνεται µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων και 
περιλαµβάνει κατάθεση που γίνεται από πιστωτικό
ίδρυµα που βρίσκεται εκτός της ∆ηµοκρατίας, από
υποκατάστηµα πιστωτικού ιδρύµατος κράτους µέλους ή 
τρίτης χώρας που εγκαταστάθηκε στη ∆ηµοκρατία και 
από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου· 

«∆ιευθυντής» σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
Εσωτερικών Προσόδων και οποιοδήποτε δεόντως 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό του Τµήµατος Εσωτερικών 
Προσόδων· 

«ειδικός φόρος» σηµαίνει ειδικό φόρο πιστωτικού 
ιδρύµατος, ο οποίος επιβάλλεται επί των καταθέσεων
πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου· 

2(β) του 
140(Ι)/2017. 
Ισχύει από 
6.10.2017. 

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 
15ης 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· 

 «κατάθεση», εξαιρουµένης διατραπεζικής κατάθεσης, 
σηµαίνει ποσό χρηµάτων, εκπεφρασµένο σε οποιοδήποτε 
νόµισµα, που καταβάλλεται ή εισπράττεται µε όρους, 
βάσει των οποίων θα αποπληρωθεί µε τόκο ή χωρίς 
τόκο ή υπέρ το άρτιο, είτε σε πρώτη ζήτηση ή σε 
τακτή προθεσµία ή υπό όρους που συµφωνούνται από ή 
εκ µέρους του προσώπου που καταβάλλει και του 
προσώπου που εισπράττει το ποσό, αλλά οι όροι αυτοί 
δε σχετίζονται µε την πώληση ή τη διάθεση αγαθών ή 
περιουσιακών στοιχείων, την παροχή υπηρεσιών ή την 
έκδοση χρεωστικών οµολόγων ή µετοχών·  

2 του 10(Ι)/2013. 
Ισχύει από 

«Κεντρική Τράπεζα» σηµαίνει την Κεντρική Τράπεζα 

                                                 
1 Το όνοµα του νόµου αλλάζει µε κάθε τροποποίηση. 
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22.3.2013 της Κύπρου· 
 Σύνδεση στην αρχική σελίδα

 
167(Ι) του 2006 

«νενοµισµένος τόκος» σηµαίνει τόκο σύµφωνα µε το 
ενιαίο δηµόσιο επιτόκιο υπερηµερίας µε βάση τον 
περί Ενιαίου ∆ηµόσιου Επιτοκίου Υπερηµερίας Νόµο, ο 
οποίος υπολογίζεται µε βάση τους συµπληρωµένους 
µήνες για τους οποίους καθυστερεί η καταβολή του 
ειδικού φόρου· 

66(Ι) του 1997 
74(Ι) του 1999 
94(Ι) του 2000 
119(Ι) του 2003 

4(Ι) του 2004 
151(Ι) του 2004 
231(Ι) του 2004 
235(Ι) του 2004 
20(Ι) του 2005 
80(Ι) του 2008 
100(Ι) του 2009 
123(Ι) του 2009 
27(Ι) του 2011. 

 
22 του 1985 
68 του 1987 
190 του 1989 

8 του 1992 
22(Ι) του 1992 
140(Ι) του 1999 
140(Ι) του 2000 
171(Ι) του 2000 

8(Ι) του 2001 
123(Ι) του 200 

123(Ι) του 2003 
124(Ι) του 2003 
144(Ι) του 2003 
230(Ι) του 2004 
170(Ι) του 2004 
23(Ι) του 2005 
49(Ι) του 2005 
76(1} του 2005 
29(Ι) του 2007 
37(Ι) του 2007 
177(Ι) του 2007 
104(Ι) του 2009 
124(Ι) του 2009 
85(Ι) του 2010. 

«πιστωτικό ίδρυµα» σηµαίνει τράπεζα που λειτουργεί 
µε βάση τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµο ή 
Συνεργατικό Πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί µε βάση 
τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµο· 

2(β) του 
140(Ι)/2017. 
Ισχύει από 
6.10.2017. 

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 Νόµου· 

2 του 10(Ι)/2013. 
Ισχύει από 22.3.2013. 

16(Ι) του 2013. 

«Ταµείο Εξυγίανσης» σηµαίνει το Ταµείο Εξυγίανσης Πιστωτικών 
και Άλλων Ιδρυµάτων που συστάθηκε δυνάµει του περί Σύστασης 
και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθετών και Εξυγίανσης 
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων Νόµου του 2013. 

 

2(α) του 
140(Ι)/2017. 
Ισχύει από 
6.10.2017. 

 

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 Νόµος· 
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118(Ι) του 2002 
230(Ι) του 2002 
162(Ι) του 2002 
195(Ι) του 2004 
92(Ι) του 2005 
113(Ι) του 2006 
80(Ι) του 2007 
138(Ι) του 2007 
32(Ι) του 2009 
45(Ι) του 2009 
74(Ι) του 2009 
110(Ι) του 2009 
41(Ι) του 2010 

133(Ι) του 2010. 

 (2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα 
Νόµο, έχουν την έννοια που αποδίδει σ' αυτούς ο περί 
Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµος. 

 Σύνδεση στην αρχική σελίδα

Πεδίο εφαρµογής 
του παρόντος 
Νόµου. 

 3. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, 
αρµόδιος για την πιστή εφαρµογή του παρόντος Νόµου
είναι ο ∆ιευθυντής, ο οποίος λογίζεται ότι έχει προς 
το σκοπό αυτό και τηρουµένων των αναλογιών, κάθε 
εξουσία, αρµοδιότητα ή υποχρέωση να προβαίνει σε κάθε 
ενέργεια, την οποία κρίνει αναγκαία για την εφαρµογή 
των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

Υποχρέωση για 
καταβολή ειδικού 
φόρου. 

 4. (1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόµου, 
κάθε πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται όπως2 καταβάλλει 
ειδικό φόρο. 

2(β) του 189Ι)/2012. 
Ισχύει µέχρι 
20.12.2012. 

 (2) Το ποσό του ειδικού φόρου για τα φορολογικά έτη 2011 και 
2012, επιβάλλεται επί των συνολικών καταθέσεων πιστωτικού 
ιδρύµατος στη ∆ηµοκρατία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 και κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2011 αντίστοιχα, σε ποσοστό 0,095%: 

2(β) του 189(Ι)/2012. 
Ισχύει µέχρι 
20.12.2012. 

 (2) Το ποσό του ειδικού φόρου επιβάλλεται κάθε έτος επί των 
συνολικών καταθέσεων πιστωτικού ιδρύµατος στη ∆ηµοκρατία ως αυτές 
είχαν την 31ης ∆εκεµβρίου του έτους που προηγείται του σχετικού 
φορολογικού έτους, σε ποσοστό 0,11%: 

  

2 του 28(Ι)/2013. 
Ισχύει από  1.1.2013.  (2) Το ποσό του ειδικού φόρου επιβάλλεται κάθε έτος επί των 

συνολικών καταθέσεων πιστωτικού ιδρύµατος στη ∆ηµοκρατία ως αυτές 
είχαν την 31ης ∆εκεµβρίου του έτους που προηγείται του σχετικού 
φορολογικού έτους, σε ποσοστό 0,15%: 

 

2 του 193/2015 από 
1.1.2015 

 

 (2) Το ποσό του ειδικού φόρου επιβάλλεται επί των 
συνολικών καταθέσεων πιστωτικού ιδρύµατος στη 
∆ηµοκρατία ως αυτές είχαν κατά τις ηµεροµηνίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 5: 

  Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επιβάλλεται επί των 
καταθέσεων στη ∆ηµοκρατία των: 

 α)  πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στη 
∆ηµοκρατία, εξαιρουµένων των θυγατρικών και 
υποκαταστηµάτων τους που λειτουργούν εκτός της 
∆ηµοκρατίας· και 

β)  υποκαταστηµάτων στη ∆ηµοκρατία των πιστωτικών 
ιδρυµάτων από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των υποκαταστηµάτων στη ∆ηµοκρατία των 

                                                 
2 2(α) του 189/2012 από 21.12.2012. ∆ιαγραφή φράσης «για τα φορολογικά έτη 2011 και 2012» 
3 2(γ) του 189(Ι)/2012. Αντικατάσταση «:» µε «.». 
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πιστωτικών ιδρυµάτων από τρίτες χώρες.3

 Σύνδεση στην αρχική σελίδα� 

∆ήλωση και 
καταβολή του 
ειδικού φόρου. 

 5. (1) Το ποσό του ειδικού φόρου4 δηλώνεται, µε ίδιον 
υπολογισµό εκ µέρους πιστωτικού ιδρύµατος σε έντυπο που 
εγκρίνεται από το ∆ιευθυντή και το οποίο το πιστωτικό ίδρυµα 
υποχρεούται να υποβάλει µέχρι την 31η Μαρτίου του σχετικού 
φορολογικού έτους: 

Νοείται ότι η δήλωση για το φορολογικό έτος 2011 υποβάλλεται 
µέχρι την 31η Μαΐου 2011. 

3(α) του 
193(Ι)/2015 Ισχύει 
από  1.1.2015 

5. (1) Το ποσό του ειδικού φόρου δηλώνεται µετά από 
υπολογισµό που γίνεται από το ίδιο το πιστωτικό 
ίδρυµα, σε έντυπο που εγκρίνεται από το ∆ιευθυντή και 
υποβάλλεται υποχρεωτικά από το πιστωτικό ίδρυµα µε 
την καταβολή ταυτόχρονα του ειδικού φόρου, ως 
ακολούθως: 
(α) Την 31η Μαρτίου κάθε έτους, σε ποσοστό 0,0375% 

επί των συνολικών καταθέσεων του πιστωτικού 
ιδρύµατος ως αυτές είχαν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
του προηγούµενου έτους· 

(β) την 30ή 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 30ή Σεπτεµβρίου κάθε έτους, σε ποσοστό 
0,0375% επί των συνολικών καταθέσεων του 
πιστωτικού ιδρύµατος ως αυτές είχαν κατά την 30ή 

Ιουνίου του ιδίου έτους· 

(δ) την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, σε ποσοστό 0,0375% 
επί των συνολικών καταθέσεων του πιστωτικού 
ιδρύµατος ως αυτές είχαν κατά την 30ή

Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους. 

 

3 του 140(Ι)/2017. 
Ισχύει από 
6.10.2017. 

 

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. 

3(β) του 193(Ι)/2015 
διαγράφηκε από 1.1.2015  (2) Το ποσό του δηλωθέντος ειδικού φόρου καταβάλλεται σε 

τέσσερις τριµηνιαίες δόσεις, µέχρι την 31η Μαρτίου, την 30ή 
Ιουνίου, την 30ή Σεπτεµβρίου και την 31η ∆εκεµβρίου του κάθε 

                                                 
4 3(α) του 189(Ι)/2012. ∆ιαγραφή φράσης «για τα φορολογικά έτη 2011 και 2012,» 
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φορολογικού έτους: 5  

Νοείται ότι η πρώτη δόση για το φορολογικό έτος 2011 καταβάλλεται 
µέχρι την 31η Μαΐου 2011. 

 Σύνδεση στην αρχική σελίδα� 

  (2)6 Πιστωτικό Ίδρυµα δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνο πριν την 
31η ∆εκεµβρίου του κάθε φορολογικού έτους, να υποβάλει στο 
∆ιευθυντή αναθεωρηµένη δήλωση δεόντως αιτιολογηµένη. 

3(γ) του 
193(Ι)/2015 
Ισχύει από 
1.1.2015 

 (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.  

 
  (3) Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυµα αρνηθεί, 
παραλείψει ή αµελήσει να υποβάλει δήλωση και να 
καταβάλει τον ειδικό φόρο όπως προβλέπεται στο παρόν 
άρθρο ή σε περίπτωση που προκύψει για οποιοδήποτε 
λόγο πληρωτέος ειδικός φόρος, ο ∆ιευθυντής δύναται να 
προβεί σε βεβαίωση του ειδικού φόρου κατά την κρίση 
του:  

Νοείται ότι σε περίπτωση αναθεώρησης ή βεβαίωσης 
φόρου, οποιοδήποτε επιπρόσθετο πληρωτέο ποσό από 
πιστωτικό Ίδρυµα, καταβάλλεται µαζί µε το νενοµισµένο 
τόκο από τις ηµεροµηνίες που καθορίζονται στο εδάφιο 
(1)7. 

Ειδικός φόρος για 
το φορολογικό έτος 
2013. 
 

2 του 85(Ι)/2013 
ισχύει από 
26.7.2013 

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 311 ∆εκεµβρίου 2012·  

(β) την 31η Ιουλίου 2013, σε ποσοστό 0,0375% επί των
συνολικών καταθέσεων πιστωτικού ιδρύµατος ως 
αυτές είχαν κατά την 31η Μαρτίου 2013·  

(γ) την 30η Σεπτεµβρίου 2013, σε ποσοστό 0,0375% επί 
των συνολικών καταθέσεων πιστωτικού ιδρύµατος ως 
αυτές είχαν κατά την 30Π Ιουνίου 2013· 

(δ) την 31η ∆εκεµβρίου 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 ∆ιευθυντή και το 
πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να υποβάλει και να 
καταβάλει το ποσό του δηλωθέντος ειδικού φόρου 
κατά τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται πιο πάνω: 

                                                                                                                                                     
5 3(β) του 189(Ι)/2012. ∆ιαγραφή φράσης «2011 και 2012, αντίστοιχα» 
6 3(β) του 193(Ι)/2015. Αναρίθµηση των υφιστάµενων εδαφίων (3) και (4) σε εδάφια (2) και (3) αντίστοιχα 
7 3(δ) του 193(Ι)/2015. Αντικατάσταση της φράσης «εδάφιο (2)» (τέταρτη γραµµή), µε τη φράση «εδάφιο (1) 
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    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. 

  

 Σύνδεση στην αρχική σελίδα� 

Επιστροφή ποσού 
ειδικού φόρου. 

 

4 του 189(Ι)/2012 
ισχύει µέχρι 
20.12.2012. 

 6. Μετά την εξέταση της δήλωσης που υποβάλλεται από πιστωτικό 
ίδρυµα για σκοπούς καθορισµού του πληρωτέου φόρου εισοδήµατος, 
εφόσον αποδειχθεί, κατά τρόπο που να ικανοποιεί το ∆ιευθυντή ότι 
αναφορικά µε φορολογικό έτος, πιστωτικό ίδρυµα κατέβαλε ειδικό 
φάρο που υπερβαίνει το ποσό του ορθώς επ' αυτού επιβλητέου 
ειδικού φόρου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος Νόµου, ο 
∆ιευθυντής υποχρεούται να επιστρέψει το καθ' υπερβολήν πληρωθέν 
ποσά, εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία που προβαίνει στη 
βεβαίωση των φορολογητέων εισοδηµάτων του πιστωτικού ιδρύµατος 
και για τα δύο φορολογικά έτη: 

 Νοείται ότι η βεβαίωση των φορολογητέων εισοδηµάτων και για τα 
δυο φορολογικό έτη 2011 και 2012, γίνεται το αργότερο εντός έξι 
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης και σε περίπτωση 
που ο ∆ιευθυντής ζητήσει στοιχεία ή πληροφορίες επί της δήλωσης 
αυτής, η περίοδος των έξι µηνών επαναπροσδιορίζεται από την 
ηµεροµηνία της λήψης των ζητηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών: 

 Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε 
άλλου Νόµου, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επιστροφή του καθ' 
υπερβολήν πληρωθέντος ποσού, πέραν του ενός µηνός από την 
ηµεροµηνία της βεβαίωσης του ∆ιευθυντή, συνεπάγεται την καταβολή 
νενοµισµένου τόκου για την περίοδο της καθυστέρησης. 

Το ποσό του 
ειδικού φόρου 
πιστωτικού 
ιδρύµατος δεν 
εκπίπτεται του 
φόρου εισοδήµατος, 
αλλά µειώνει το 
κέρδος για σκοπούς 
της έκτακτης 
αµυντικής 
εισφοράς. 

117(Ι) του 2002 
223{Ι) του 2002 
188(Ι) του 2003 
178(Ι) του 2007 
23(Ι) του 2009 
44(Ι) του 2009 
75(1} του 2009 
111(1} του 2009 
40(Ι) του 2010 

132(Ι) του 2010. 

 7. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης οποιουδήποτε 
άλλου Νόµου, ο δυνάµει του παρόντος Νόµου καταβληθείς 
ειδικός φόρος δεν εκπίπτεται του φορολογητέου 
εισοδήµατος για τους σκοπούς του περί Φορολογίας του 
Εισοδήµατος Νόµου, αλλά µειώνει το κέρδος το 
υποκείµενο σε λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος για τους 
σκοπούς του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της 
∆ηµοκρατίας Νόµου. 

Εξουσία του 
∆ιευθυντή όπως 
απαιτήσει 

 8. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου 
Νόµου, ο ∆ιευθυντής, δύναται µε έγγραφη ειδοποίηση να 
απαιτήσει από κάθε πιστωτικό ίδρυµα να του παράσχει 
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στοιχεία. στοιχεία σε σχέση µε το ποσό των καταθέσεων8, όπως 
αυτές ορίζονται στον παρόντα Νόµο. 

 Σύνδεση στην αρχική σελίδα� 

Ενστάσεις και 
προσφυγές. 

 9. Πιστωτικό ίδρυµα που θεωρεί ότι είναι αδικηµένο 
από τη βεβαίωση του ειδικού φόρου από το ∆ιευθυντή, 
έχει δικαίωµα να υποβάλει ένσταση και σε τέτοια 
περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του 
περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου, 
τηρουµένων των αναλογιών: 

 Νοείται ότι, σε περίπτωση διαφωνίας µε την απόφαση 
του ∆ιευθυντή επί της ένστασης, πιστωτικό ίδρυµα έχει 
δικαίωµα να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Συντάγµατος: 

 Νοείται περαιτέρω ότι η καταβολή του ειδικού φόρου 
δεν αναστέλλεται σε περίπτωση ένστασης ή προσφυγής. 

Ψευδείς δηλώσεις, 
έτερα αδικήµατα, 
χρηµατικές 
επιβαρύνσεις, 
κ.λπ. 

 10. Οι διατάξεις του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων Νόµου που αφορούν στα άρθρα 49, 50, 50Α, 51, 
51Α, 52 και 53 εφαρµόζονται, τηρουµένων των 
αναλογιών. 

Λήψη δικαστικών 
µέτρων από το 
∆ιευθυντή για την 
είσπραξη του 
ειδικού φόρου. 

 11. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος ή 
οποιουδήποτε άλλου Νόµου, ο ∆ιευθυντής δύναται να 
λάβει δικαστικά µέτρα για την πληρωµή του ειδικού 
φόρου εναντίον πιστωτικού ιδρύµατος επί του οποίου 
επιβλήθηκε και δύναται να εισπράξει αυτό µε όλα τα 
δικαστικά έξοδα, ως χρέος οφειλόµενο προς τη 
∆ηµοκρατία. 

Επιβολή 
διοικητικών 
προστίµων. 

 12. Πιστωτικό ίδρυµα που διαπιστώνεται από το 
∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας9, ότι έχει 
µετακυλήσει το κόστος του ειδικού φόρου στα τέλη των 
λειτουργικών χρεώσεων, υπόκειται σε διοικητικό 
πρόστιµα µέχρι €100.000. 

∆ηµιουργία 
ανεξάρτητου Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας. 

6 του 189(Ι)/2012. 
Ισχύει µέχρι 
20.12.2012 

 13. (1) 25/60 ετησίως από τα συνολικά έσοδα από την επιβολή 
του ειδικού φόρου στα πιστωτικά ιδρύµατα για τα έτη 2011 και 
2012, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό στον Γενικό Κυβερνητικό 
Λογαριασµό που διατηρείται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου: 

 Νοείται ότι στην περίπτωση επιστροφής ποσού του ειδικού φόρου 
σε πιστωτικό ίδρυµα, µε βάση το άρθρο 6 του παρόντος Νόµου, τα 
25/60 του συνολικού επιστρεπτέου ποσού επιβαρύνουν τον ειδικό 
λογαριασµό. 

 (2) Οι πόροι του ειδικού λογαριασµού συνυπολογίζονται στο 
ενοποιηµένα δηµόσια έσοδα, αλλά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της Κυβέρνησης. 

 (3) Ο ειδικός λογαριασµός αποτελεί µέρος του ανεξάρτητου 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, µε σκοπό τη στήριξη και 
εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυµάτων: 

 Νοείται ότι οι πόροι του ειδικού λογαριασµού θα 
χρησιµοποιηθούν µόνο στην περίπτωση ανάγκης στήριξης ή εξυγίανσης 

                                                 
8 5 του 189(Ι)/2012.  ∆ιαγραφή φράσης «κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 και κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011» 
9 4 του 193(Ι)/2015 ∆ιαγραφή φράσης «και τον Έφορο Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών» 
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των πιστωτικών ιδρυµάτων: 

 Νοείται περαιτέρω ότι οι εν λόγω πόροι δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν για οποιασδήποτε µορφής διάσωση (bail out) ή 
αποτροπή της πτώχευσης πιστωτικών ιδρυµάτων. 

 (4) (α) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Υπηρεσία Εποπτείας 
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών προβαίνουν στη σύσταση 
ανεξάρτητου Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, τα έσοδα του 
οποίου, εξαιρουµένων των εσόδων του προβλεπόµενου στο εδάφιο (1) 
ειδικού λογαριασµού, δε συνυπολογίζονται στα δηµόσια έσοδα: 

  Νοείται ότι, το κατά την παράγραφο (α) Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας συνεχίζει να λειτουργεί και µετά 
την πάροδο των ετών 2011 και 2012, για τα οποίο επιβάλλεται 
ειδικός φόρος δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

 Σύνδεση στην αρχική σελίδα� 
2(α) του 
199(Ι)/2002. 
Ισχύει µέχρι 
29.12.2011. 

(β) Η σύσταση, η διεύθυνση, η διαχείριση, τα µέτρα εξυγίανσης, 
το ύψος των συνεισφορών των πιστωτικών ιδρυµάτων στο Ταµείο 
και ο τρόπος λειτουργίας του Ταµείου, διέπονται από 
Κανονισµούς, οι οποίοι καταρτίζονται από την Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου και εκδίδονται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο. 

2(α) του 
199(Ι)/2011. 
Ισχύει από 
30.12.2011. 

6 του 189(Ι)/2012. 
Ισχύει µέχρι 
20.12.2012 

(β) Η σύσταση, η διεύθυνση, η διαχείριση, τα µέτρα εξυγίανσης, 
το ύψος των συνεισφορών των πιστωτικών ιδρυµάτων στο Ταµείο 
και ο τρόπος λειτουργίας του Ταµείου, διέπονται από 
νοµοθεσία. 

2(β) του 
199(Ι)/2002. 
Ισχύει µέχρι 
29.12.2011. 

(γ)  Οι προβλεπόµενοι στην παράγραφο (β) Κανονισµοί: 

(i)  λαµβάνουν υπόψη την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και/ή τις 
συστάσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής και καλές πρακτικές 
άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ii)  κατατίθενται για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Νόµου, 

2(β) του 
199(Ι)/2011. 
Ισχύει από 
30.12.2011 

6 του 189(Ι)/2012. 
Ισχύει µέχρι 
20.12.2012 

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

2(γ) του 
199(Ι)/2002. 
Ισχύει µέχρι 
29.12.2011. 

(δ)  Σε περίπτωση που οι αναφερόµενοι στην παράγραφο (β) 
Κανονισµοί δεν κατατεθούν για έγκριση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων εντός έξι µηνών, όπως προνοείται στην 
υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ), τα πιστωτικά ιδρύµατα 
δεν υποχρεούνται να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό του 
δηλωθέντος ειδικού φόρου και τυχόν τριµηνιαίες δόσεις που 
θα έχουν καταβληθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου 
(2) του άρθρου 5, επιστρέφονται αµέσως στα πιστωτικά 
ιδρύµατα. 

2(γ) του 
199(Ι)/2011. 
Ισχύει από 
30.12.2011 

6 του 189(Ι)/2012. 
Ισχύει µέχρι 
20.12.2012 

(δ)  Σε περίπτωση που το νοµοσχέδιο που αφορά την προβλεπόµενη 
στην παράγραφο (β) νοµοθεσία δεν κατατεθεί για ψήφιση στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων εντός έξι µηνών, όπως προνοείται 
στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ), τα πιστωτικά 
ιδρύµατα δεν υποχρεούνται να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό 
του δηλωθέντος ειδικού φόρου και τυχόν τριµηνιαίες δόσεις 
που θα έχουν καταβληθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
εδαφίου (2) του άρθρου 5, επιστρέφονται αµέσως στα 



Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύµατος Νόµος του 2011 έως 2017 

 

πιστωτικά ιδρύµατα. 
  

Μεταφορά εσόδων από 
την επιβολή ειδικού 
φόρου στο   Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας. 

6 του 189(Ι)/2012. 
Ισχύει από 
21.12.2012 

13. 25/60 από τα συνολικά έσοδα από την επιβολή του ειδικού φόρου 
µεταφέρονται, εντός επτά (7)   εργάσιµων   ηµερών   από   την
 ηµεροµηνία κατάθεσης τους στο Πάγιο Ταµείο, στο λογαριασµό που 
τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα    προς    όφελος    του  
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. 

  

Μεταφορά εσόδων από 
την επιβολή ειδικού 
φόρου στο Ταµείο 
Εξυγίανσης. 
3 του 10(Ι)/2013. 
Ισχύει από 22.3.2013 

13. Από την 1ην Ιανουαρίου 2017 και µετέπειτα 25/60 από τα 
συνολικά έσοδα από την επιβολή του ειδικού φόρου µεταφέρονται, 
εντός επτά (7)   εργάσιµων   ηµερών   από   την ηµεροµηνία 
κατάθεσης τους στο Πάγιο Ταµείο, στο λογαριασµό που τηρείται στην 
Κεντρική Τράπεζα    προς    όφελος    του    Ταµείου 
Εξυγίανσης. 

  

Μεταφορά εσόδων 
προερχόµενη από την 
επιβολή του ειδικού 
φόρου στο Ταµείο 
Ανακεφαλαιοποίησης 

 
5 του 193(Ι)/2015 
Ισχύει από 1.1.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

190(Ι) του 2015 

13.-(1) Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 
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 2015� 

Νοείται ότι, το συνολικό ποσό που θα συσσωρευθεί στο Ταµείο 
Ανακεφαλοποίησης µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2021, το οποίο θα 
παραχωρείται από το Ταµείο Ανακεφαλαιοποίησης που συστάθηκε µε 
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. 

 Σύνδεση στην αρχική σελίδα� 
  

Μεταφορά εσόδων 
από την επιβολή 
ειδικού φόρου στο 
Ταµείο 
Ανακεφαλαιοποίησης 
και στο Πάγιο 
Ταµείο. 
4 του 140(Ι)/2017. 
Ισχύει από 
6.10.2017 

13.-(1) Από την 1η 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. 

  

Μεταφορά εσόδων από  14. (1) Τα 25/60 από τα συνολικά έσοδα από την επιβολή του 
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την επιβολή του 
ειδικού φόρου στο 
ανεξάρτητο Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας. 
3(α) του 199(Ι)/2002. 
Ισχύει από 30.12.2011. 

7 του 189(Ι)/2012. 
Ισχύει µέχρι 20.12.2012 

 

ειδικού φόρου δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, 
περιλαµβανοµένων των ποσών, τα οποία κατατίθενται στον 
προβλεπόµενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 13, ειδικό λογαριασµό, 
µεταφέρονται στο ανεξάρτητο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας, το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014. 

 Σύνδεση στην αρχική σελίδα� 
3(α) του 199(Ι)/2002. 
Ισχύει µέχρι 
29.12.2011. 

 14. (1) Τα 25/60 από τα συνολικά έσοδα από την επιβολή του 
ειδικού φόρου δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, 
περιλαµβανοµένων των ποσών, τα οποία κατατίθενται στον 
προβλεπόµενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 13, ειδικό λογαριασµό, 
µεταφέρονται στο ανεξάρτητο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας, το αργότερο µέχρι την 31η Μαρτίου 2013. 

3(β) του 199(Ι)/2002. 
Ισχύει από 30.12.2011. 

7 του 189(Ι)/2012. 
Ισχύει µέχρι 20.12.2012 

 

 (2) Σε περίπτωση που µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014, ο 
∆ιευθυντής δεν προβεί στη βεβαίωση των φορολογητέων εισοδηµάτων 
ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυµάτων και για τα δύο 
φορολογικά έτη 2011 και 2012, κατατίθενται στο ανεξάρτητο Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας: 

3(β) του 199(Ι)/2002. 
Ισχύει µέχρι 
29.12.2011. 

 (2) Σε περίπτωση που µέχρι την 31η Μαρτίου 2013, ο ∆ιευθυντής 
δεν προβεί στη βεβαίωση των φορολογητέων εισοδηµάτων ενός ή 
περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυµάτων και για τα δύο φορολογικά έτη 
2011 και 2012, κατατίθενται στο ανεξάρτητο Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας: 

3(γ) του 199(Ι)/2002. 
Ισχύει από 30.12.2011. 

7 του 189(Ι)/2012. 
Ισχύει µέχρι 20.12.2012 

 

(α) το ενενήντα τοις εκατό (90%) των συνολικών εσόδων από την 
επιβολή του ειδικού φόρου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014· 

3(γ) του 199(Ι)/2002. 
Ισχύει µέχρι 
29.12.2011. 

(α) το ενενήντα τοις εκατό (90%) των συνολικών εσόδων από την 
επιβολή του ειδικού φόρου µέχρι την 31η Μαρτίου 2013· 

3(δ) του 199(Ι)/2002. 
Ισχύει από 30.12.2011. 

7 του 189(Ι)/2012. 
Ισχύει µέχρι 20.12.2012 

 

(β) το υπόλοιπο των συνολικών εσόδων από την επιβολή του 
ειδικού φόρου µε την ολοκλήρωση της βεβαίωσης των 
φορολογητέων εισοδηµάτων για τα δύο φορολογικά έτη 2011 και 
2012 του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος και εν πάση περιπτώσει, 
το αργότερο µέχρι την 31η Μαρτίου 2015. 

3(δ) του 199(Ι)/2002. 
Ισχύει µέχρι 
29.12.2011. 

(β) το υπόλοιπο των συνολικών εσόδων από την επιβολή του 
ειδικού φόρου µε την ολοκλήρωση της βεβαίωσης των 
φορολογητέων εισοδηµάτων για τα δύο φορολογικά έτη 2011 και 
2012 του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος και εν πάση περιπτώσει, 
το αργότερο µέχρι την 31η Μαρτίου 2014. 

Συνέχιση της 
καταβολής του 
ειδικού φόρου. 
7 του 189(Ι)/2012. 
Ισχύει µέχρι 20.12.2012 

 

 15. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του  άρθρου 4,  κάθε πιστωτικό 
ίδρυµα συνεχίζει να καταβάλλει ειδικό φόρο, για κάθε φορολογικό 
έτος που έπεται του φορολογικού έτους 2012, σε ποσοστό 0,095%, µε 
τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία που προβλέπεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος Νόµου για την είσπραξη του ειδικού 
φόρου για τα φορολογικά έτη 2011 και 2012 και τα συνολικά έσοδα 
που εισπράττονται σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή, κατατίθενται στο 
ανεξάρτητο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο 
προβλέπεται στο άρθρο 12: 

Νοείται ότι το ποσοστό του ειδικού φόρου που προβλέπεται πιο πάνω 
δύναται να τροποποιηθεί µε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του 
παρόντος Νόµου. 

4 του 199(Ι)/2002. 
Ισχύει από 30.12.2011. 

7 του 189(Ι)/2012. 

Νοείται περαιτέρω ότι η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
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Ισχύει µέχρι 20.12.2012 παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013. 

 Σύνδεση στην αρχική σελίδα� 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόµου. 

16. Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει από τη 
δηµοσίευση του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 

  

Μεταβατικές 
διατάξεις 

 
6 του 193(Ι)/2015 

 
Ισχύει από 
1.1.2015 

 

(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 30ή Ιουνίου 2015 και 
την 30ή 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 ∆εκεµβρίου 2015.  
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΥΤΟΙ 
 1. Ο Νόµος 84(Ι)/2011 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 4282 στις 

29/04/2011 και τέθηκε σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του. 

2. Ο Νόµος 199(Ι)/2011 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 4314 στις 
30/12/2011 και τέθηκε σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του. 

3. Ο Νόµος 189(Ι)/2012 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 4372 στις 
21/12/2012 και τέθηκε σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του. 

4. Ο Νόµος 10(Ι)/2013 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 4379 στις 
21/03/2013 και τέθηκε σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του. 

5. Ο Νόµος 28(Ι)/2013 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 4385 στις 
29/04/2013 και τέθηκε σε ισχύ (άρθρο 3) από την 1.1.2013. 

6. Ο Νόµος 85(Ι)/2013 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 4402 στις 
26/07/2013 και τέθηκε σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του. 

7. Ο Νόµος 193(Ι)/2015 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 4545 στις 
17/12/2015 και τέθηκε σε ισχύ από την 1.1.2015. 

8. Ο Νόµος 140(Ι)/2017 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 4621 στις 
6/10/2017 και τέθηκε σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του. 
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