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ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

 
 

Νομικές Ενέργειες για τη φορολόγηση της ωφέλειας 

 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι 

 

Όλοι γνωρίζουμε ότι το περασμένο έτος και μετά από παρεμβάσεις του Συλλόγου μας δόθηκε λύση 

για το Στεγαστικό Ταμιευτήριο. Μια λύση που παρόλο την αντίθετη άποψή μας η ωφέλεια από αυτό 

φορολογήθηκε ως μισθός μιας και ακολουθήθηκε η οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών σε δύο 

απαντητικές επιστολές (2007&2011) και μετά από επιστολή - ερώτημα του Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου για τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογείτο. 

 

Ο Σύλλογός μας έχοντας θεσμική υποχρέωση το τελευταίο διάστημα επιδίωξε να βρεθεί πολιτική-

διοικητική λύση για τη φορολόγηση, πράγμα που μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό. Τονίζουμε όμως 

ότι η προσπάθεια αυτή δεν εξαντλήθηκε εδώ αλλά ακόμα και τώρα προσπαθούμε να βρεθεί λύση. 

 

Την ερχόμενη Πέμπτη 30 Ιουνίου και με τα μέχρι τώρα δεδομένα λήγει η προθεσμία για την κατάθεση 

των φορολογικών δηλώσεων 2016 (εισοδήματα 2015). Σε αυτές τις δηλώσεις θα γίνει και η 

εκκαθάριση του φόρου για την ωφέλεια που προέκυψε από τη λύση του Στεγαστικού Ταμιευτηρίου. 

Αφού όμως πολιτική λύση δεν έχει προς το παρόν βρεθεί, η μόνη επιλογή που απομένει είναι να 

προσφύγουμε σε νομικές ενέργειες διεκδικώντας τη δίκαιη φορολόγησή μας ως δικαιούχοι του 

επενδυτικού λογαριασμού κάλυψης στεγαστικών αναγκών. 

 

Σε συνεργασία με το νομικό μας σύμβουλο κ. Δήμα η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια 
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προϋποθέτει μια σειρά από διοικητικές-φορολογικές ενέργειες. Αρχικά την κατάθεση της 

φορολογικής δήλωσης με «επιφύλαξη» και ύστερα την ενδικοφανή προσφυγή στην αρμόδια 

επιτροπή οικονομικών υποθέσεων. Εφόσον ολοκληρωθούν τα πρότερα βήματα χωρίς θετική λύση 

και μόνο τότε, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προβεί σε φορολογική προσφυγή 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το κόστος για την «επιφύλαξη», την «ενδικοφανή προσφυγή», καθώς και την 

παρακολούθηση των προθεσμιών από το δικηγορικό γραφείο του κ. Δήμα θα το αναλάβει ο 

Σύλλογός μας για τα ενδιαφερόμενα μέλη του. Από εκεί και πέρα, το κόστος της φορολογικής 

προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου θα το αναλάβει ο κάθε συνάδελφος χωριστά. 

Σημειώνουμε ότι ο βεβαιωθείς φόρος δεν παύει ως υποχρέωση προς το κράτος μέχρι την οριστική 

επίλυση του θέματος και επίσης εξετάζουμε λύσεις ελάφρυνσης του τρόπου αποπληρωμής. 

 

Για όσους δεν έχουν υποβάλλει τη δήλωσή τους το πρώτο βήμα είναι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη 

δήλωση με επιφύλαξη. Την Τετάρτη 30-06-2016 θα σας ενημερώσουμε για το περιεχόμενο- υπόδειγμα 

της δήλωσης επιφύλαξης που θα καταθέσετε ο καθένας ξεχωριστά στην αρμόδια ΔΟΥ και εντός της 

προθεσμίας που εμφανίζεται με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης. Στη συνέχεια με τον αριθμό 

πρωτοκόλλου και αντίγραφο της δήλωσης που κατέθεσε στη ΔΟΥ ο κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος 

θα τα αποστείλει στο γραφείο του κου Δήμα για τα περαιτέρω. 

 

Για όσους έχουν υποβάλει ήδη τη φορολογική δήλωσή τους χωρίς επιφύλαξη θα πρέπει να προβούν 

σε σχετική ανάκληση – τροποποιητική δήλωση σε συνεργασία και με το λογιστή τους. Το έγγραφο της 

ανάκλησης θα συνταχθεί από τον κ. Δήμα και θα σας δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη 30-06-2016. Στη 

συνέχεια με τον αριθμό πρωτοκόλλου και αντίγραφο της τροποποιητικής δήλωσης που κατέθεσε στη 

ΔΟΥ ο κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος θα τα αποστείλει στο γραφείο του κου Δήμα για τα 

περαιτέρω. 
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Δικηγορικό γραφείο Δήμα Νικολάου 

Κανάρη 11-13, ΤΚ 10671 Αθήνα 

Τηλ: 210 36  15 083 

Φαξ: 210 36 15 080 

 

Τέλος, σας επισυνάπτεται σχετικό υπόμνημα από το γραφείο του κ. Δήμα με τη διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

                                ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΙΒΑΣ 
 


