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fiscal ce intrã în vigoare din 2013 ºi presupune plata de cãtre bãncile elveþiene a
unui avans de douã miliarde de euro
cãtre Germania, urmat de achitarea unei
despãgubiri raportate la sumele care zac
neºtiute în conturile ascunse ale nemþilor.
Valoarea totalã a acestor averi nu este
cunoscutã, dar presa germanã
speculeazã cã ar putea fi vorba de 100
pânã la 300 de miliarde de euro. Numele
evazioniºtilor germani nu vor fi totuºi
dezvãluite. Autoritãþile de la Berlin au
dreptul însã, potrivit acordului, sã se
intereseze ce fonduri are o anumitã persoanã fizicã în Elveþia. De asemenea,
Germania se obligã prin noua înþelegere
sã nu mai cumpere CD-uri cu date furate
privind clienþii germani ai bãncilor
elveþiene. Pentru Marea Britanie, care a
convenit un acord similar, garanþiile vor fi
de 500 de milioane de franci.

Procurorul general
adjunct al SUA
someazã bãncile
La rândul sãu, procurorul general adjunct
al SUA, James Cole, a transmis o
scrisoare cãtre 10 bãnci (7 elveþiene, dar
ºi 3 israeliene - Bank Hapoalim, Bank
Leumi Ie-Israel BM ºi Mizrahi-Tefahot),
prin care a cerut detalii despre conturile
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americanilor, nota Bloombiz.ro. Statele
Unite au avertizat cã, dacã nu vor primi
aceste date în câteva sãptãmâni, vor
acþiona în justiþie cele zece instituþii de

credit. Un reprezentant al departamentului elveþian pentru afaceri financiare internaþionale a declarat cã þara sa este în
dialog cu Wahingtonul ºi cautã soluþii.
Una ar fi sã ofere date pe grupuri de
clienþi, în baza unui nou tratat bilateral de
taxare. SUA fac presiuni pentru a obþine
mai mult, dupã ce anterior au reuºit sã
forþeze grupul UBS sã renunþe la secretul
bancar pentru a prezenta 4.450 de conturi. De teamã sã nu pãþeascã la fel, alte
bãnci elveþiene, precum ZKB, au renunþat
la afacerile cu clienþi proveniþi din SUA,
nota cotidianul Neue Zuercher Zeitung.
Între timp, Departamentul american de
Justiþie a anunþat cã 14.700 de contribuabili americani care deþin un cont
bancar în strãinãtate pentru care n-au
plãtit taxele cuvenite s-au autodenunþat
ca sã scape de un proces. ªi Rusia a
anunþat recent semnarea unui acord cu
Elveþia privind transmiterea de informaþii
despre conturile cetãþenilor sãi în bãncile
Þãrii Cantoanelor, a declarat ex-ministrul
rus al Finanþelor, Aleksei Kudrin. Cu alte
cuvinte, criza promite sã gâtuie nu doar
afaceri legale, la vedere, ci ºi conturi abil
pitite pe te miri unde. Aºa cã, stimaþi
evazioniºti, atenþie, se deschid uºile...seifurilor!
Mãdãlina Firãnescu

