
Ω  ΔΗΛ ΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ
   ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ω   ΩΔΗΛ ΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡ ΜΗΣ

:   ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
………………………………………………………………………………………………. (1)
 

         3986/2011 ( .  …………..) (2)Με το εκκαθαριστικό σημείωμα εισφορώνκαι τέλους επιτηδεύματοςΝ αρ δήλωσης  
 ,      ...................................... (3)  πουπαρέλαβα ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ υπάρχει απαίτηση ευρώτου 

 ΥπουργείουΟικον ,  .ομικών από εμένα
                    29   3986/2011    ,    ΕΠΕΙΔΗ η εισφοράτουάρθρου τουνόμου αφοράμόνοφυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη 

      υπερφορολογηθεί είτε με μεγάλουςφορολογικούςσυντελεστές  στο εισόδημα,     είτε με την πληρωμή  απαράδεκταυψηλών 
  συντελεστώνΦΠΑ    και άλλων έμμεσωνφόρων,          σε αντίθεσημε τα νομικά πρόσωπαπου έχουνχαμηλούςαντίστοιχους 

           (    συντελεστέςφόρουεισοδήματοςκαι σχεδόν μηδενική επιβάρυνσηαπό τοΦΠΑ λόγωτουσυμψηφισμούΦΠΑ  
-  )   πωλήσεων αγορών κατά παράβασητης  αρχής τη       4 .5,   ς αναλογικότηταςπουπροβλέπει το άρθρο παρ σε συνδυασμόμε 

  25 .1            . 4 . 1 & 2, το άρθρο παρ τουΣυντάγματοςκαι της αρχής της ίσης μεταχείρισης πουπροβλέπει το αρθ παρ του 
.Συντάγματος

                 .   .4   29   3986/2011,       ΕΠΕΙΔΗ η παρ γ της παρ τουάρθρου τουΝ στηνουσία μου αποστερεί το δικαίωμα της 
  ,    . 20  1  .παροχής έννομης προστασίας κατά παράβασητουαρθ παρ τουΣυντάγματος

                            ΕΠΕΙΔΗ η απουσία διαχρονικής πολιτικής βούλησης για πάταξη της φοροδιαφυγήςκαι δίκαιη κατανομήτων 
,       , φόρων έχει αποστερήσει τεράστια ποσάαπό το Δημόσιο      με αποτέλεσμανα επιβαρύνομαι άδικα και  δυσανάλογαμε 

 ,   ,    .φόροεισοδήματος φόροπροστιθέμενηςαξίας φόρομεταβίβασης ακίνητωνκλπ
                     , ΕΠΕΙΔΗ το εισόδημάμου έχει μειωθεί δραματικά    εξαιτίας τουμνημονίου και    της οικονομικής κρίσης και 

     αδυνατώνα ανταποκριθώσε βασικές ανάγκες  ,          το όποιο νέο εισπρακτικό μέτροεις βάροςμου αντίκειται στην 
    Συνταγματικά κατοχυρωμένηαρχή του μ    πσεβασ ού και της ροστασίας    π  πτης αξίας του ανθρώ ου ου 

π   π  π   α οτελούν την ρωταρχική υ οχρέωση της Πολιτείας (  2 .1  )άρθρο παρ τουΣυντάγματος .

               ΕΠΕΙΔΗ  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………....

 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...…..

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………(4) 

  ,  Ω,  ΩΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝΠΡΕΠΕΙ ΔΕΝΘΕΛ ΔΕΝΜΠΟΡ  
 
                    ,        3986/2011   Σας ενημερώνω ότι επειδή όπως προανέφερα οι διατάξεις του Ν είναι παράνομες και  

,            αντισυνταγματικές αρνούμαι να πληρώσω το εκκαθαριστικό σημείωμα εισφορών και τέλους επιτηδεύματος και δεν 
              συναινώ σε οποιοδήποτε διοικητικό μέτρο που σχετίζεται με το προαναφερόμενο εκκαθαριστικό και σε συμψηφισμό με 

     .         ,     απαιτήσεις που έχω από το Δημόσιο Με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου δηλώνωότι θα προβώσε 
    (   )    ,     οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εξώδικη ή δικαστική κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διαφυλάξω και 

     . προασπίσωτα Συνταγματικά κατοχυρωμέναδικαιώματάμου

………………………………..….……….
………………………………………………………………………………………………………………...….………. 

                                                                                                                                                   Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή

………………………………..….……….
………………………………………………………………………………………………………………...….………. 



                                                                                    ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  
ΑΦΜ

………………………………..….……….
………………………………………………………………………………………………………………...….………. 

                                                                                                                                                        ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ e-mail

ΟΔΗΓΙΕΣ

1.        (  ).Συμπληρώνουμετη ΔΟΥ πουαναγράφει το εκκαθαριστικό πάνωδεξιά
2.           .Ο αριθμός δήλωσης είναι δεξιά τουΑΦΜ και αριστερά του επωνύμου
3.      .Το ποσότης οφειλής του εκκαθαριστικού
4.           .Συμπληρώνουμετα στοιχεία μας στο τέλος τουκειμένουμε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
5.       ,    ,Το παραδίδουμεστηναρμόδια ΔΟΥ στηνγραμματεία όπου ζητάμε αριθμό πρωτοκόλλου  

      .τον οποίο κρατάμεμε αντίγραφοτης δήλωσης
6.    ,      (   Αν αρνηθούντην παραλαβή το ταχυδρομούμεμε συστημένηεπιστολή από τα ΕΛΤΑ  

)      ,    .φυσικά και κρατάμε το αποδεικτικό της κατάθεσης με αντίγραφοτης δήλωσης

   ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

'  2:  π   πΑρθρο Πρωταρχικές υ οχρεώσεις της ολιτείας

1.  O  σεβασμός  και  η  προστασία  της  αξίας  του  ανθρώπου  αποτελούν  την  πρωταρχική  υποχρέωση  της 
Πολιτείας.

'  4:   Αρθρο Ισότητα τωνΕλλήνων

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Οι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. 

'Αρθρο 20: Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

1. Kαθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' 
αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 
2. Tο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή 
μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.

'Αρθρο 25: Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων

1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού 
κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν 



την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους.  Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις  σχέσεις μεταξύ 
ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν  
στα δικαιώματα αυτά πρέπει  να προβλέπονται  είτε  απευθείας  από το Σύνταγμα είτε  από το νόμο, εφόσον 
υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

T       ο κείμενο σε ηλεκτρονική μορφήστοwww.eforiakoi.org
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