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Η λύση για τα στεγαστικά ενυπόθηκα δάνεια στην Ισπανία και ο πολιτικο-οικονομικός 

αντίκτυπος 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο της ισπανικής κυβέρνησης του κ. Πέδρο Σάντσεθ ενέκρινε στις 9 

Νοεμβρίου 2018 το βασιλικό διάταγμα, μέσω του οποίου θα τροποποιηθεί ο κανόνας που 

διέπει τον φόρο για τα ενυπόθηκα δάνεια (φόρος επί των νομικών πράξεων που 

τεκμηριώνονται στις δημόσιες πράξεις δανείου με ενυπόθηκη εγγύηση - AJD) και θα 

καταστήσει σαφές ότι η καταβολή του φόρου θα επιβαρύνει μόνο τις τράπεζες και όχι τους 

καταναλωτές, δηλαδή τους πελάτες των τραπεζών. Με την απόφαση της ισπανικής 

κυβέρνησης θα επέλθει ένα τέλος στην τεταμένη κατάσταση και το νομικό χάος που 

επικρατεί τις τελευταίες τρείς εβδομάδες. Οι αναταραχές των τελευταίων εβδομάδων 

οδήγησαν ακόμη και στην απαίτηση να παραιτηθεί ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου κ. Κάρλος 

Λέσμες, ο οποίος σε τρείς εβδομάδες ολοκληρώνει τη θητεία του.  

Ειδικότερα, ο δικαστής κ. Χεσούς Κουδέρο θα τροποποιήσει την προηγούμενη νομολογία, 

έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δανειολήπτης δεν είναι αυτός που πρέπει να 

φορολογηθεί για το φόρο στις συμβολαιογραφικές πράξεις δανείων που στηρίζονται σε 

ενυπόθηκα δάνεια (όπως προέβλεπε έως τώρα η νομολογία), αλλά η οικονομική οντότητα 

που δανείζει το αντίστοιχο ποσό, δηλαδή η τράπεζα. Συγκεκριμένα, η ισπανική κυβέρνηση, 

ανταποκρινόμενη στις αντιδράσεις των πολιτών, υπαγορεύει στις τράπεζες να πληρώνουν 

προκαταβολικά τον φόρο. 

Οι τελευταίες ενδείξεις μαρτυρούν ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Ισπανίας πιθανότατα 

θα επηρεαστεί από το κόστος του φόρου AJD που αφορά τα στεγαστικά δάνεια. 

Συγκεκριμένα, το νομοθετικό διάταγμα που εγκρίνει η κυβέρνηση για να αποδώσει στην 

τράπεζα την καταβολή του φόρου AJD, εικάζεται ότι θα οδηγήσει σε άνοδο του κόστους των 

ενυπόθηκων δανείων.  

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, η εκτελεστική εξουσία του Ισπανού πρωθυπουργού 

χειρίστηκε την κρίση με ταχύτητα και επιδεξιότητα, ανακοινώνοντας την κανονιστική αλλαγή 

μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Παρόλα αυτά, η λύση της 

κυβέρνησης πιθανόν θα επιφέρει περισσότερο πολιτικό αντίκτυπο, παρά πραγματικό 

αποτέλεσμα δεδομένου ότι κατά πάσα πιθανότητα ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα 

μεταφέρει το νέο κόστος στα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και κατ’ επέκταση στον τελικό 

πελάτη-καταναλωτή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τελική απόφαση του Ανώτατου 

Δικαστηρίου προκάλεσε ισχυρή άνοδο στο Χρηματιστήριο των τραπεζών και ο δείκτης του 

ισπανικού Χρηματιστηρίου έκλεισε στις 8 Νοεμβρίου τ.έ. στο 2%. 

Ανεξαρτήτως, η απόφαση της κυβέρνησης δεν παύει να αποτελεί μία εύλογη επιλογή στο 

πλαίσιο διαχείρισης κόστους και απόδοσης, όπως συνίσταται σε μία ελεύθερη οικονομία, 

όπως η ισπανική. Αντιστοίχως, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η ανεξαρτησία της δικαστικής 

εξουσίας έναντι των τραπεζών, ιδίως όταν εκκρεμούν, εναντίον ορισμένων εξ αυτών, 

αποφάσεις περί καταχρήσεων και αθέμιτων πρακτικών με λογαριασμούς εκατομμυρίων 

δολαρίων. Η ισπανική κυβέρνηση προειδοποιεί, πάντως, τις τράπεζες κατά των αποπειρών 

κατάχρησης των δικαιωμάτων των καταναλωτών. 


