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COVER STORY
taºi români în diverse zone privilegiate,
printre care ºi Liechtenstein. Dar pânã sã
ne lãmurim cum stã treaba cu deponenþii
noºtri din micul principat, în urma presiunilor fãcute de marile puteri, Elveþia a
acceptat ºi ea sã ridice puþin vãlul de pe
secretul bancar. Potrivit consilierei premierului Boc, Andreea Paul Vass, Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã
(ANAF) a primit de la Fiscul din Elveþia o
listã cu 80.000 de informãri privind conturile persoanelor fizice române care au
realizat depozite în aceastã þarã în
perioada 2007-2010. Pe baza informãrilor, ºeful ANAF, Sorin Blejnar, declara
la HotNews ºi, mai recent, la B1 TV, cã
vreo 12 compatrioþi au conturi spectaculoase în Þara Cantoanelor, încasând
numai din dobânzi 50-60 de milioane de
euro, pentru care se fac verificãri dacã sau plãtit impozitele cuvenite.”Am luat 12
persoane, majoritatea din Bucureºti, care
au încasat dobânzi substanþiale pe anumite conturi din Elveþia ºi aºa am ajuns la
concluzia cã au milioane de euro. De
exemplu, unul dintre ei are 12 de milioane de euro în conturile de acolo. Iar
printre aceºtia se aflã ºi persoane publice”, a precizat ºeful Fiscului. El a arãtat
cã, în cazul în care se vor constata
infracþiuni, vor fi sesizate organele de
urmãrire penalã. Acþiunea face parte din
iniþiativa ANAF de a impozita cu 16%
acele venituri ale persoanelor fizice
bogate, a cãror provenienþã nu poate fi
demonstratã. Iar dupã Elveþia, Fiscul
american urmeazã sã trimitã informaþii
legate de conturile românilor de pe teritoriul SUA, au declarat pentru
HotNews.ro surse apropiate sistemului
financiar-bancar. Fluxurile financiare
ilicite din România cãtre alte þãri (paradisuri fiscale, bãnci elveþiene ºamd)
plaseazã þara noastrã pe locul 34 în

amenzi usturãtoare. La rândul sãu, Londra
a cerut celor 5000 de britanici care au
conturi secrete în Liechtenstein sã se
autodenunþe, ca sã evite un proces.
Bãtãlii aprige pentru recuperarea banilor
cuveniþi bugetului de stat s-au dus ºi în
Italia, unde Justiþia a investigat, potrivit
Rador, 390 de titulari de conturi bancare
din Liechtenstein, care ascunseserã în
paradisul fiscal sume cuprinse între 200
de mii de euro ºi 400 de milioane de
euro. La rândul lor, autoritãþile suedeze ºi
cele spaniole au iniþiat proceduri juridice
împotriva a sute de cetãþeni care s-au
folosit de bãncile din Liechtenstein pentru
a-ºi proteja averile. Presiunile asupra
paradisurilor fiscale au crescut dupã
summit-ul G20 de la Londra, unde
Berlinul a acuzat nu doar Liechtensteinul,
ci ºi Elveþia cã încurajeazã nemþii sã fenteze Fiscul din þara de origine, estimând o
pierdere anualã de 100 de miliarde de
euro din aceastã cauzã.
lume, cu o medie anualã de 3,6 miliarde
de dolari “scãpaþi” peste graniþe, aratã
un raport anual pe aceastã temã publicat
de think thankul american Global
Financial Integrity.

Miliarde de euro
recuperate
de la rãu-platnici
În vreme ce autoritãþile române abia
adunã datele necesare, în alte þãri s-au ºi
terminat procesele intentate celor care au
vrut sã pãcãleascã Fiscul! De pildã,
potrivit Deutsche Welle, statul german a
recuperat pânã anul trecut 140 de milioane de euro, peste 2000 de acþiuni
penale încheindu-se prin plata unor

Þara Cantoanelor,
strânsã cu uºa
Iatã-ne ajunºi, deci, în celãlalt paradis
fiscal european, Elveþia, unde a izbucnit
un alt scandal cu ecouri internaþionale.
Dupã modelul deja folosit în 2008,
Germania a cumpãrat de la un informator anonim (specialist IT), contra sumei
de 2,5 milioane de euro, un alt CD cu
date privind evaziunea fiscalã comisã de
nemþi folosind bãnci din Þara
Cantoanelor. Potrivit informaþiilor din
presã, banii – circa 100 de milioane de
euro- ar fi fost depuºi la banca HSBC din
Geneva. Se pare cã acelaºi informator ar
fi oferit date confidenþiale ºi guvernului
francez. Pânã la urmã, în vara aceasta,
Germania ºi Elveþia au încheiat un acord
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