
Σύλλογος Εργαζομένων 
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

 

 

1 
Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr– email: syllogos@sett.gr– 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20  

 

Αθήνα 28/02/2017 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο05 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Παναγή Τσαλδάρη 9-11, 
Αθήνα, ΤΚ 10552 (1ος Ορ.)  
Τηλ;    211 411 4001-5 
Fax:211 40 300 20 
Email :syllogos@sett.gr 
URL:   www.sett.gr 

 

 
Στεγαστικό Ταμιευτήριο 

 

Άσκηση Προσφυγής 
 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων για τη φορολόγηση της ωφέλειας από τη λύση του Στεγαστικού 
Ταμιευτηρίου Νο12 / 24-6-2016, Νο14/ 14-7-2016 και Νο10/ 3- 8-2016 σας ενημερώνουμε τα εξής : 
 
Κάποιες ΔΟΥ απάντησαν στις ενδικοφανείς μας προσφυγές προτείνοντας να προχωρήσουμε σε 
Τροποποιητικές Δηλώσεις Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014. Εάν δημιουργείται ή όχι ωφέλεια 
από τη φορολόγηση του Στεγαστικού Ταμιευτηρίου στο οικονομικό έτος 2014 (χρήση2013) εξαρτάται 
από τα οικονομικά στοιχεία του καθενός από εμάς ξεχωριστά. 
 
Δεδομένου ότι όπως προκύπτει από τις σχετικές απαντήσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών η 
φορολογική Αρχή έχει κρίνει ότι το ένδικο ποσό θα πρέπει να φορολογηθεί ως εισόδημα 
από μισθωτές υπηρεσίες του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) και όχι βάσει των ειδικότερων 
διατάξεων που ίσχυαν για την φορολόγηση του εν λόγω ποσού ως εισόδημα από τόκους του ίδιου 
ως άνω οικονομικού έτους, το εκάστοτε μέλος διατηρεί την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να 
προσφύγει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εμπρόθεσμα κατά της οικείας απόφασης επί της 
ενδικοφανούς προσφυγής.  
 
Τούτο δε ανεξάρτητα από τυχόν τροποποιητική δήλωση του φορολογούμενου διότι κρίσιμο σημείο 
και αντικείμενο της προσφυγής αποτελεί πλέον ενόψει των σχετικών αποφάσεων της φορολογικής 
αρχής ο τρόπος φορολόγησης (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή τόκους) του ένδικου ποσού και 
όχι το οικονομικό έτος στο οποίο αυτό θα φορολογηθεί.  
 
 
Για όσους αποφασίσουν να προχωρήσουν σε προσφυγές, σας επισυνάπτουμε αναλυτική ανακοίνωση 
– οδηγίες του Δικηγορικού Γραφείου του Κο Νίκου Δήμα με το οποίο συνεργαζόμαστε.  
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Στοιχεία επικοινωνίας 

Δικηγορικό γραφείο Δήμα Νικολάου 

Κανάρη 11-13, ΤΚ 10671 Αθήνα 

Τηλ: 210 36  15 083 

Φαξ: 210 36 15 080 

. 
 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

                                   ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΙΒΑΣ 

 


