
                                ∆ΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ  
 

              Επί της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς αρ. 29. Ν.3986/2011 

 

 

Του .......................... ............................κατοίκου……………µε ΑΦΜ…………. 
 

ΠΡΟΣ   Την ∆.Ο.Υ  

 

Για τη διεκδίκηση της επιστροφής της καταβληθείσας έκτακτης εισφοράς 

ποσού ευρώ 

 

∆ηλώνω και µε την παρούσα ότι η επιβληθείσα, δυνάµει της υπ' αρ.... ειδοποίησης, σε 

βάρος µου έκτακτης εισφοράς  αρ. 29 Ν.3986/2011  ποσού ευρώ 

.............. (υπ' αρ. χρηµ. καταλ ....... )  ∆ΕΝ είναι σύννοµη, διότι η διάταξη αυτή δεν 

είναι δυνατό να εφαρµοσθεί, αντιβαίνουσα σε ρητές συνταγµατικές διατάξεις. 

Ειδικότερα: 
 

Α. Η υπό της άνω διατάξεως επιβολή αναδροµικής φορολογικής επιβάρυνσης 

 

∆ια της εν λόγω διατάξεως αρ. 29 Ν.3986/2011 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στο 

συνολικό καθαρό εισόδηµα, πραγµατικό ή τεκµαρτό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο των 

φυσικών προσώπων ή της σχολάζουσας κληρονοµιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος του 

οικονοµικού έτους 2011 (διαχειριστικής χρήσης 2010) εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 12.000,00 €. 

∆ηλαδή διώκεται εν έτει 2011 η επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης για   ήδη 

φορολογηθέντα εισοδήµατα του έτους 2010. 

Συνεπώς η επιβληθείσα εισφορά αντίκειται στην διάταξη της παρ. 2 αρ. 78 του Συντάγµατος, 

η οποία ρητώς απαγορεύει την επιβολή µε νόµο αναδροµικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από τις 

προθεσµίες του οικονοµικού έτος κατά το οποίο επιβλήθηκε. 
 

Β. Η υπό του αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. 
 

Στην παρ. 2 του ιδίου αρ. 29 Ν.3986/2011 καθορίζεται ο τρόπος κλιµακώσεως της 

εκτάκτου εισφοράς, εκκινώντας από το ποσό των 120 € για ετήσιο συνολικό εισόδηµα 12.001,00 € 

και άνω. 



Εντούτοις, η καθιερούµενη στην άνω διάταξη κλίµακα προσκρούει στην κατοχυρωθείσα δια 

της παρ. 5 αρ. 4 του Συντάγµατος αρχής της αναλογικότητας κατά την οποία « οι Έλληνες πολίτες 

συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους». 

Και τούτο διότι δια της άνω κλίµακας ο φορολογούµενος που δήλωσε καθαρό εισόδηµα 

12.000,00 € δεν επιβαρύνεται µε την εν λόγω εισφορά, ενώ ο δηλώσας εισόδηµα κατά 1 µόλις ευρώ 

µεγαλύτερο (12.001,00 €) υπόκειται σε εισφορά . 

Σηµειωτέον ότι αντίστοιχη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας παρατηρείται σε όλα 

τα κλιµάκια εισοδήµατος, βάσει των οποίων υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά, δηλαδή για διαφορές 1 

µόνο ευρώ ο φορολογούµενος υπόκειται σε πολλαπλάσια επιβάρυνση. 
 

Γ. Η υπό της ίδιας διατάξεως παραβίαση, πολλαπλή µάλιστα, της αρχής της ίσης 

µεταχειρίσεως . 
 

Γ1.Η εν λόγω εισφορά καταλαµβάνει και έσοδα απαλλασσόµενα της φορολογίας επ' 

ονόµατι των φυσικών προσώπων ή αυτοτελώς φορολογηθέντα µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης (π.χ. µερίσµατα, τόκοι κλπ), τα οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου 

φορολογουµένου εάν θα περιληφθούν στην υποβαλλόµενη υπ' αυτού δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος του αντίστοιχου έτους. 

Ωστόσο, ο υπολογισµός της έκτακτης εισφοράς και επί των άνω εσόδων συνιστά παραβίαση 

της θεσπισθείσας δια της παρ.2 αρ. 4 του Συντάγµατος αρχής της ίσης µεταχείρισης κατά την οποία « 

οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις». 

Και τούτο διότι ο συνυπολογισµός των εν λόγω εσόδων άγει σε προφανή άνιση µεταχείριση 

τον φορολογούµενο που περιέλαβε αυτά στη δήλωση του και αυτόν που εξίσου νοµίµως (δεδοµένου 

ότι δε θεσπίζεται σχετική υποχρέωση δηλώσεως αυτών) δεν τα δήλωσε καθόλου. 

Γ2. Ετέρα παραβίαση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας αποτελεί ασφαλώς και η υπό 

της άνω διατάξεως επιβολή της εισφοράς µόνο σε φυσικά πρόσωπα, ενώ τα νοµικά πρόσωπα, τα 

οποία κατά τεκµήριο έχουν ασυγκρίτως µεγαλύτερα φοροδοτική ικανότητα, δεν υπάγονται στην άνω 

εισφορά, εξαιρούµενα οιασδήποτε συµµετοχής στο εκτάκτως επιβαλλόµενο φορολογικό βάρος. 
 

∆. Η δια της περ. 5 παρ.5 αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση του αρ. 20 παρ. 1 του 

Συντάγµατος περί παροχής έννοµης προστασίας. 
 

Στην εν λόγω περ. 5 παρ. 5 του άνω αρ. 29 Ν. 3986/2011 προβλέπεται ρητώς ότι η 

προθεσµία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς 

καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου, δεν 



αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 5 

αυτού. 

Εντούτοις, η εν λόγω πρόβλεψη αντίκειται ευθέως στην διάταξη της παρ. 1 αρ. 20 του 

Συντάγµατος περί παροχής έννοµης προστασίας, η οποία καταλαµβάνει και την προσωρινή 

προστασία, καθιερούµενη από την διάταξη του αρ. 2 Ν.820/1978, η οποία, ως γενική διάταξη περί 

αναστολής εισπράξεως αµφισβητούµενου µε προσφυγή φόρου, έχει εφαρµογή σε όλες τις 

περιπτώσεις. 

Για τους παραπάνω λόγους η ως άνω διάταξη αρ. 29 Ν.3986/2011 περί επιβολής έκτακτης 

εισφοράς, δεν µπορεί να εφαρµοσθεί ως αντικείµενη στις προαναφερθείσες    Συνταγµατικές 

διατάξεις,    δεδοµένου ότι σε ευνοµούµενη Πολιτεία  δεν  νοείται  ανατροπή  της  κατάστασης  

που  διαµορφώθηκε  κατ' εφαρµογή των νόµων αυτής, άγουσα κατ' ουσία σε κατάλυση αυτών. 
 

Κατόπιν τούτου, υπείκων    στην αδήριτη ανάγκη αποφυγής δυσµενών συνεπειών,     

προβαίνω     σήµερα     στην     καταβολή     του     ποσού     των 

ευρώ   ……. ..αφορώντος (την πρώτη εκ των προβλεποµένων του άνω αρ. 29 

 Ν.3986/2011 ……………. ∆όσεων) ή (το σύνολο) της επιβληθείσας σε βάρος µου εισφοράς 

συνολικού ποσού  …………….   µε την ρητή επιφύλαξη της αναζητήσεως του ποσού τούτου ως και 

των λοιπών καταβληθησοµένων δόσεων της άνω εισφοράς δια παντός νοµίµου µέσου ή διαδικασίας 

και δυνάµει αποφάσεως οιασδήποτε διοικητικής Αρχής ή ∆ικαστηρίου. 
 

 

 

 

 

 

                                                                            Με   τιµή  
 

Ο καταβάλλων µε επιφύλαξη 

 

 


