Επιστολή:
ΑΠΟ:
Ολ/κν: ……………………………………
Δ/λζε: …………………………………..
Πεξηνρή: ………………………… Τ.Κ.: ……………….
Πξνο:
Τξάπεδα ……………………………….
Υπ/κα ………………….. Αξηζκ: ……….
Θέμα: Υπεμαίξεζε Φξεκάησλ Από Λνγαξηαζκό κνπ πνπ δηαηεξώ ζηελ Τξάπεδά ζαο ρσξίο
απόθαζε δηθαζηεξίνπ λα εθθξεκή εηο βάξνο κνπ!
Αμηόηηκε Κ./Κα.
Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ζα ήζεια λα θαηαγγείισ ηελ ηξάπεδά ζαο ε νπνία πξνέβε ζε
ππεμαίξεζε Φξήκαηνο από ηνλ πξνζσπηθό κνπ ινγαξηαζκό κε αξηζκό
……………………………………. Καη πνην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ……../ ……../ ………..
παξαλόκσο ππεμαηξέζαηε ην πνζό ησλ ………………. € (νινγξάθσο ην πνζό
…………………………………………… ……………………………………… ………) θαη
ην νπνίν ζύκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ κνπ θάλαηε απνδόζεθε ζηελ αξκόδηα Αλεμάξηεηε
Αξρή Δεκνζίσλ Εζόδσλ κε αηηηνινγία νθεηιή πξνο απηήλ. Καηόπηλ απηνύ έρεη γίλεη
θαηάζεζε ζην ελ ιόγν ινγαξηαζκό από ………………………… ……………………
………………. …………………… …………………………………… …………
……………………………………………………………….. θαη κε εκ/λία …/……/………
Τν πνζό ησλ ………………… € θαη ην νπνίν από εθείλε ηελ εκέξα έρσ θαη ζήκεξα ην έρεηε
παξαλόκσο δεζκεύζεη!
Ήζεια λα ζαο ελεκεξώζσ πσο ζύκθσλα κε απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο επηθξαηείαο κε
ππ’ αξίζκ.: 4173/2014, 4618/2014 Δ’ Τκήκα θαη 3316/2004 νινκέιεηαο πνπ ξεηά νξίδνπλ
όηη: νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 παξ. 5 ηνπ λ. 3296/2004 & ηνπ λ. 3691/2008, αληίθεηηαη ζην
άξζξν 5 παξ. 1 , 17 παξ. 1 & 25 παξ. 1 Σ θαη 1 ηνπ πξώηνπ Πξόζζεηνπ Πξσηνθόιινπ
ΕΣΔΑ, θη σο εθ ηνύηνπ είλαη αληηζπληαγκαηηθέο. Οη δε δπζκελείο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο
πξάμεηο θαη απνθάζεηο - εληάικαηα ΣΔΟΕ & άιισλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ κε ηηο νπνίεο
θαηάζρνληαη ινγαξηαζκνί είλαη αθπξσηέεο. Οη απνθάζεηο απηέο ηζρύνπλ έλαηε πάλησλ δει.
θάζε θνξνινγνύκελνο κπνξεί λα ηηο επηθαιεζηεί ζηελ δηθή ηνπ ππόζεζε. Άξζξα 95 παξ. 5 Σ
& 105. Πέξαλ δε ηηο αθπξόηεηαο ηεο ελ ιόγσ πξάμεο ζηελ νπνία παξαλόκσο πξνβήθαηε,
έρεηε παξαβηάζεη ηελ από θνηλνύ ζύκβαζε αλνίγκαηνο θαηαζεηηθνύ ινγαξηαζκνύ ζηελ νπνία
ζπλάςακε θαη ζηελ νπνία ξεηά αλαθέξεηαη ην ηξαπεδηθό απόξξεην πσο δελ δύλαηαη λα
θνηλνπνηήζεηε ζε ηξίηνπο πξνζσπηθά κνπ νηθνλνκηθά ζηνηρεία πιελ ηεο πεξηπηώζεσο
μεπιύκαηνο καύξνπ ρξήκαηνο ή πξντόλ εγθιεκαηηθώλ ελεξγεηώλ θαη θαηόπηλ ηξνπνπνηήζεθε
κε ηνπο Ν. 1858/89 θαη 2214/94 πεξί ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ θαη
ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ.

Παξόια ηαύηα εζείο πξνβήθαηε ζε ππεμαίξεζε ρξήκαηνο από ηνλ ελ ιόγν ινγαξηαζκό δίρσο
θακία εληνιή δηθή κνπ θαη δίρσο θακία ελεκέξσζε πεξί ηεο πξάμεο απηήο. Τν πνζό ην νπνίν
εζείο ππεμαηξέζαηε ην απνδώζαηε ζηελ αλεμάξηεηε αξρή δεκνζίσλ εζόδσλ θαη ε νπνία
ζύκθσλα κε ην ΦΕΚ 94Α/27-5-2016 δελ έρεη θακία λνκηθή πξνζσπηθόηεηα ήηνη ζεκαίλεη
πσο δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε θακία έλλνκε πξάμε πόζν κάιινλ ζε ππεμαίξεζε ηξαπεδηθώλ
ινγαξηαζκώλ. Ο ελ ιόγσ θνξέαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζύζηαζε ζπκκνξίαο θαη ε
ηξάπεδα ζαο σο ζπλεξγαδόκελε κε απηήλ.
Καηόπηλ όισλ απηώλ απαηηώ ηελ άκεζε απόδνζε ηνπ θαηαζρεζέληνο παξαλόκσο πνζνύ κνπ
ζην ελ ιόγσ ινγαξηαζκό κνπ εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ, εηδάιισο ζα πξνβώ ζε όια ηα
έλδηθα κέζα πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία
Μεηά ηηκήο
Ολνκ/κν θαη ππνγξαθή

ηόπνο: ……………….. , εκ/λία …………

