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Στεγαστικό Ταμιευτήριο 
 

Αποφυγή Διπλής Φορολόγησης 

 

Όπως γνωρίζετε σε πολλές περιπτώσεις έχουν εκδοθεί ρητές αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, 

σύμφωνα με τις οποίες διατάσσεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. να προβεί σε νέα εκκαθάριση για το 

φορολογικό έτος 2015 αλλά και το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).  

 

Τούτο δε διότι σύμφωνα με την Φορολογική Αρχή, το ποσό της οικονομικής ωφέλειας από το Στεγαστικό 

Ταμιευτήριο αφορά σε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που ανάγεται στο οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).  

 

Δηλαδή το εν λόγω ποσό θα πρέπει να αφαιρεθεί από τους κωδικούς 301 (ή 302) του Ε1 φορολογικού έτους 2015 

και να δηλωθεί στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 οικονομικού έτους 2014. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το 2015 επίσης εξοφλήθηκαν με τα ίδια ποσά τα αντίστοιχα στεγαστικά σας δάνεια στην EUROBANK. 

Είναι λοιπόν πιθανόν οι κατά τόπους εφορίες να κρίνουν την συγκεκριμένη κάλυψη του στεγαστικού σας 

δανείου ως ΤΕΚΜΗΡΙΟ και να σας φορολογήσουν έτσι εκ νέου για το 2015. Επίσης ταυτόχρονα θα σας 

επιβάλλουν επιπλέον φόρο και για το οικονομικό έτος 2013.  

 

Εάν αντιμετωπίσετε το συγκεκριμένου πρόβλημα και προκειμένου να αποφύγετε την διπλή αυτή φορολόγηση, 

δηλαδή και για το 2015 (τεκμήριο) και για το οικονομικό έτος 2014 (εισόδημα από Στεγαστικό Ταμιευτήριο) θα 

πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου το οποίο θα συντάξει ο λογιστής σας και 

με τον οποίο θα επικαλεστείτε το ποσό που θα δηλωθεί βάσει της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 

στο οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013). Το ποσό καλύπτει τυχόν διαφορά από τεκμήρια που προκύψει το έτος 

2015 και άρα θα αποφύγετε τυχόν περαιτέρω επιβάρυνση. 
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Τρεις (3) επιπλέον σημειώσεις: 

 

(1) Όλα τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν την νομική πορεία της υπόθεσης. Εφόσον κατατεθεί η προσφυγή 

συμπροσβάλλουμε και τα εκκαθαριστικά που τυχόν εκδοθούν μεταγενέστερα για το φορολογικό έτος 2015 και το 

οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) βάσει των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 

 

(2) Οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών θα εκτελεστούν με ή χωρίς την σύμπραξη σας. Προτείνουμε 

σφόδρα για τους ανωτέρω λόγους να συνεργαστείτε με τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποφύγετε τυχόν 

επιπλέον φορολογική επιβάρυνση λόγω τεκμηρίων. Τυχόν κατάθεση τροποποιητικής  δήλωσης για τα έτη 2015 και 

2013 (οικονομικό 2014) ΔΕΝ επηρεάζουν την νομική πορεία της υπόθεσης. 

 

(3) Όλα τα ανωτέρω περί τεκμηρίου για αποπληρωμή στεγαστικού δανείου αφορούν τους χειρισμούς του 

τμήματος Εισοδήματος της εκάστοτε Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε. Κάθε Δ.Ο.Υ. θα πράξει όπως η ίδια κρίνει. Ως εκ τούτου 

είναι πιθανόν να μην λάβει χώρα τίποτα από τα ανωτέρω. Σε κάθε όμως περίπτωσης από την πλευρά του 

γραφείου μας θεωρήσαμε σωστό να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα διπλής φορολόγησης και 

πώς μπορείτε να την αποφύγετε. 

 

Εν τέλει προτείνουμε όπως επικοινωνήσετε με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ενημερωθείτε σχετικά με το ενδεχόμενο του 

τεκμηρίου για το 2015 και πώς μπορείτε να το αποφύγετε.  

 
 
. 
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