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ΔΗΛΩΗ ΡΗΣΗ ΕΠΙΦΤΛΑΞΗ 

Ππορ ηο Ελληνικό Δημόζιο 

Επί ηος καηαβληθένηορ Σέλοςρ Επιηηδεύμαηορ 

 

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

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

 

ΠΡΟ 

Σελ Γ.Ο.Τ ........... ……………………… 

 

Γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ θαηαβιεζέληνο ηέινπο επηηεδεύκαηνο  

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

 

Γειώλσ κε ηελ παξνύζα όηη ην επηβιεζέλ, δπλάκεη ηεο ππ' 

αξ............................ εηδνπνίεζεο, ζε βάξνο κνπ ηέινο επηηεδεύκαηνο, πνζνύ 

επξώ ………………………………………… ΓΔΝ είλαη ζύλλνκν, δηόηη ε 

δηάηαμε απηή δελ είλαη δπλαηό λα εθαξκνζζεί, αληηβαίλνπζα ζε ξεηέο 

ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. 

Δηδηθόηεξα: 

Α. Σν ζπγθεθξηκέλν ηέινο βξίζθεηαη ζε πξνθαλή δπζαξκνλία κε ην 

θείκελν ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ λόκνπ, ππνθξύπηεη θνξνινγία θαη 

«νλνκάζηεθε» ηέινο γηα λα μεπεξαζζεί ην πξνθαλέο πξόβιεκα ηεο 

αληηζπληαγκαηηθόηεηαο πνπ ππήξρε. Σν ηέινο επηηεδεύκαηνο δελ είλαη νύηε 

αληαπνδνηηθό, νύηε αλαινγηθό, όπσο ζα έπξεπε λα είλαη, ζύκθσλα κε 

παιαηόηεξεο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, αιιά θαη ηε ζπλήζε 

πξαθηηθή ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο.  

Β. Σν ηέινο είλαη αληηζπληαγκαηηθό, αθνύ πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 4, 5 

θαη 78 ηνπ πληάγκαηνο, ηα νπνία νξίδνπλ όηη θάζε Έιιελαο έρεη δηθαίσκα λα 

αλαπηύζζεη ειεύζεξα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ (άξζξν 5), ζπλεηζθέξεη ρσξίο 



δηαθξίζεηο ζηα δεκόζηα βάξε, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπ (άξζξν 4), θαζώο 

θαη όηη θαλέλαο θόξνο δελ επηβάιιεηαη νύηε εηζπξάηηεηαη ρσξίο ηππηθό λόκν 

πνπ θαζνξίδεη ην ππνθείκελν ηεο θνξνινγίαο θαη ην εηζόδεκα, ην είδνο ηεο 

πεξηνπζίαο, ηηο δαπάλεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ή ηηο θαηεγνξίεο ηνπο, ζηηο νπνίεο 

αλαθέξεηαη ν θόξνο (άξζξν 78).  

Γ. Σν ηέινο επηηεδεύκαηνο είλαη άδηθν, αθνύ πιήηηεη κόλν ηνπο 

ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη επηηεδεπκαηίεο, δειαδή ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ν 

νπνίνο έρεη ήδε ππνζηεί ηηο κεγαιύηεξεο δεκηέο από ηελ παξνύζα θξίζε.  Η 

δηαθξηηηθή απηή κεηαρείξηζε θαηά ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ θαη ησλ 

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

πληάγκαηνο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, θαηά ηελ νπνία, νη Έιιελεο θαη νη 

Διιελίδεο έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο. 

Γ. Σέινο, ζηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ 1167/2011, αλαθέξεηαη όηη ε άζθεζε 

πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνύ πξσηνδηθείνπ, δελ αλαζηέιιεη ηε 

βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ηνπ ελ ιόγσ ηέινπο.  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 ηέινπο 

επηηεδεύκαηνο, 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 ηνπ σο άλσ ηέινπο, κε θάζε λόκηκν κέζν ή δηαδηθαζία θαη 

δπλάκεη απόθαζεο νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο Αξρήο ή Γηθαζηεξίνπ. 

 

Με ηελ πξνζήθνπζα ηηκή  

 

Ο καηαβάλλων με επιθύλαξη θοπολογούμενορ 


