
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

 

ΔΗΛΩΗ ΡΗΣΗ ΕΠΙΦΤΛΑΞΗ 

Ππορ το Ελληνικό Δημόσιο 

Επί τηρ καταβληθείσαρ έκτακτηρ ευάπαξ εισυοπάρ 

 

Σνπ/Σεο………………………………….., θαηνίθνπ…………………………. 

κε ΑΦΜ ................  ..........................  

 

ΠΡΟ 

Σελ Γ.Ο.Τ ........... ……………………… 

 

Γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο επηζηξνθήο ηεο θαηαβιεζείζαο έθηαθηεο εηζθνξάο  

πνζνύ επξώ……………………………………………………………………... 

 

Γειώλσ κε ηελ παξνύζα όηη ε επηβιεζείζα, δπλάκεη ηεο ππ' 

αξ............................ εηδνπνίεζεο, ζε βάξνο κνπ έθηαθηε εηζθνξά, πνζνύ 

επξώ ………………………………………… ΓΔΝ είλαη ζύλλνκε, δηόηη ε 

δηάηαμε απηή δελ είλαη δπλαηό λα εθαξκνζζεί, αληηβαίλνπζα ζε ξεηέο 

ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. 

Δηδηθόηεξα: 

Α. Η επηβνιή αλαδξνκηθήο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο 

Η έθηαθηε εηζθνξά επηβάιιεηαη ζην ζπλνιηθό θαζαξό εηζόδεκα, 

πξαγκαηηθό ή ηεθκαξηό, θνξνινγνύκελν ή απαιιαζζόκελν ησλ θπζηθώλ 

πξνζώπσλ ή ηεο ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 (δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2010), 

εθόζνλ απηό ππεξβαίλεη ηηο 12.000,00 €.  Γειαδή επηδηώθεηαη εληόο ηνπ 2011 

ε επηβνιή θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο γηα ήδε θνξνινγεζέληα εηζνδήκαηα ηνπ 

έηνπο 2010.  

πλεπώο ε επηβιεζείζα εηζθνξά αληίθεηηαη ζηελ δηάηαμε ηεο παξ. 2 αξ. 

78 ηνπ πληάγκαηνο, ε νπνία ξεηώο απαγνξεύεη ηελ επηβνιή κε λόκν 



αλαδξνκηθήο ηζρύνο πνπ εθηείλεηαη πέξα από ηηο πξνζεζκίεο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνο θαηά ην νπνίν επηβιήζεθε. 

Β. Η παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο. 

Πεξαηηέξσ, παξαβηάδεηαη ε θαηνρπξσκέλε από ηελ παξ. 5 αξ. 4 ηνπ 

πληάγκαηνο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο, θαηά ηελ νπνία «οι Έλληνες πολίηες 

ζσνειζθέροσν τωρίς διακρίζεις ζηα δημόζια βάρη, ανάλογα με ηις δσνάμεις 

ηοσς».   

Καη ηνύην δηόηη δηα ηεο άλσ θιίκαθαο ν θνξνινγνύκελνο πνπ δήισζε 

θαζαξό εηζόδεκα 12.000,00 € δελ επηβαξύλεηαη κε ηελ ελ ιόγσ εηζθνξά, ελώ ν 

δειώζαο εηζόδεκα θαηά 1 κόιηο επξώ κεγαιύηεξν (12.001,00 €) ππόθεηηαη ζε 

εηζθνξά . 

εκεησηένλ όηη αληίζηνηρε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο 

παξαηεξείηαη ζε όια ηα θιηκάθηα εηζνδήκαηνο, βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη 

ε έθηαθηε εηζθνξά, δειαδή γηα δηαθνξέο 1 κόλν επξώ ν θνξνινγνύκελνο 

ππόθεηηαη ζε πνιιαπιάζηα επηβάξπλζε. 

Γ. Η παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

Γ1. Η ελ ιόγσ εηζθνξά θαηαιακβάλεη θαη έζνδα απαιιαζζόκελα ηεο 

θνξνινγίαο επ' νλόκαηη ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ ή απηνηειώο θνξνινγεζέληα 

κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο (π.ρ. κεξίζκαηα, ηόθνη θιπ), ηα 

νπνία ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα εθάζηνπ θνξνινγνπκέλνπ εάλ ζα 

πεξηιεθζνύλ ζηελ ππνβαιιόκελε ππ' απηνύ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο. 

Ωζηόζν, ν ππνινγηζκόο ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο θαη επί ησλ άλσ εζόδσλ 

ζπληζηά παξαβίαζε ηεο ζεζπηζζείζαο κε ηελ παξ.2 αξ. 4 ηνπ πληάγκαηνο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, θαηά ηελ νπνία «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες 

έτοσν ίζα δικαιώμαηα και σποτρεώζεις». 

Καη ηνύην δηόηη ν ζπλππνινγηζκόο ησλ ελ ιόγσ εζόδσλ άγεη ζε 

πξνθαλή άληζε κεηαρείξηζε ηνλ θνξνινγνύκελν πνπ πεξηέιαβε απηά ζηε 

δήισζε ηνπ θαη απηόλ πνπ εμίζνπ λόκηκα (δεδνκέλνπ όηη δε ζεζπίδεηαη 

ζρεηηθή ππνρξέσζε δειώζεσο απηώλ) δελ ηα δήισζε θαζόινπ. 

Γ2. Άιιε παξαβίαζε ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο ηζόηεηαο απνηειεί 



αζθαιώο θαη ε ππό ηεο άλσ δηαηάμεσο επηβνιή ηεο εηζθνξάο κόλν ζε θπζηθά 

πξόζσπα, ελώ ηα λνκηθά πξόζσπα, ηα νπνία θαηά ηεθκήξην έρνπλ αζύγθξηηα 

κεγαιύηεξε θνξνδνηηθή ηθαλόηεηα, δελ ππάγνληαη ζηελ άλσ εηζθνξά, 

εμαηξνύκελα νηαζδήπνηε ζπκκεηνρήο ζην εθηάθησο επηβαιιόκελν θνξνινγηθό 

βάξνο. 

Γ. Η παξαβίαζε ηνπ αξ. 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο πεξί παξνρήο 

έλλνκεο πξνζηαζίαο. 

ην άξζξν 29 λ. 3986/2011 πξνβιέπεηαη ξεηά όηη ε πξνζεζκία 

άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο ή ππνβνιήο αίηεζεο γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο θαζώο θαη ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ, δελ αλαζηέιιεη ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ηεο 

νθεηιήο πνπ βεβαηώλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 απηνύ. 

Δληνύηνηο, ε ελ ιόγσ πξόβιεςε αληίθεηηαη επζέσο ζηελ δηάηαμε ηεο 

παξ. 1 αξ. 20 ηνπ πληάγκαηνο πεξί παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο, ε 

νπνία θαηαιακβάλεη θαη ηελ πξνζσξηλή πξνζηαζία, θαζηεξνύκελε από ηελ 

δηάηαμε ηνπ αξ. 2 λ. 820/1978, ε νπνία, σο γεληθή δηάηαμε πεξί αλαζηνιήο 

εηζπξάμεσο ακθηζβεηνύκελνπ κε πξνζθπγή θόξνπ, έρεη εθαξκνγή ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο νη δηαηάμεηο πεξί επηβνιήο έθηαθηεο 

εηζθνξάο, δελ κπνξνύλ λα εθαξκνζζνύλ σο αληηθείκελεο ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο πληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. 

Καηόπηλ απηώλ, πξνβαίλσ ζήκεξα ζηελ θαηαβνιή ηνπ παξαπάλσ 

πνζνύ, κέζσ ησλ πξνβιεπόκελσλ δόζεσλ, κε ηελ ξεηή επηθύιαμε ηεο 

αλαδήηεζεο ηεο σο άλσ εηζθνξάο, κε θάζε λόκηκν κέζν ή δηαδηθαζία θαη 

δπλάκεη απόθαζεο νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο Αξρήο ή Γηθαζηεξίνπ. 

 

Με ηελ πξνζήθνπζα ηηκή  

 

 

 

Ο καταβάλλων με επιυύλαξη υοπολογούμενορ 


