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legate de infracþiunea respectivã, nefiind
nevoie sã se dovedeascã dacã acestea au
caracter licit sau nu. ªi rudele celui
sancþionat de justiþie pot cãdea sub incidenþa legii dacã se demonstreazã transferul
bunurilor de la cel incriminat. Analistul
financiar Ionel Blãnculescu, secretarul
noului Consiliu consultativ pentru mediul
de afaceri creat de premierul Ungureanu,
crede însã cã în România nu s-ar impune
taxarea, ci confiscarea agoniselilor aflate
sub semnul întrebãrii.„Practic pe orice
avere nejustificatã se dispune sechestru
asiguratoriu, iar dupã judecarea cauzei pe
rolurile instanþelor, dacã este consideratã
de provenienþã ilegalã, ea trebuie confiscatã. Noul preºedinte al ANAF ar trebui sã
modifice mentalitatea impozitãrii cu 16% a
averilor ilegale”, a declarat Blãnculescu
pentru Capital.

Scandal fiscal
helveto-german, cu
acuzaþii
de spionaj

Dar sã ne întoarcem în Elveþia, unde secretul bancar –sfânt pânã mai ieri- îºi pierde
treptat din putere. Sub presiunea OECD, a
Statelor Unite, dar ºi a Germaniei, Elveþia
va introduce din toamnã obligativitatea ca
strãinii care vor sã-ºi depoziteze banii în
bãncile sale sã prezinte dovada cã au plãtit
în þara lor impozitele pentru sumele respective. Potrivit noilor dispoziþii, care ar urma
sã fie oficializate în septembrie, orice strãin
dornic sã-ºi þinã banii în Þara Cantoanelor
va trebui sã semneze o declaraþie pe proprie
rãspundere, cã a plãtit impozitele datorate
acasã. Însã dacã banca se îndoieºte cã
declaraþia este corectã, poate cere mai
multe date, din mai multe surse, iar dacã în
urma verificãrii suspiciunea se menþine,
banca poate refuza clientul. Mai mult, dacã
o astfel de investigaþie dovedeºte cã respectivul a minþit, banca ar putea înºtiinþa
autoritãþile, pentru a-l chema în instanþã.
Legea nu va avea totuºi efect asupra banilor

deja existenþi în conturile elveþiene, unii
specialiºti estimând depunerile ilegale la
peste 2.000 de miliarde de euro!
Autoritãþile helvete nu au stabilit încã nici
de la ce sumã ar trebui clientul sã facã
declaraþia, ce controale trebuie sã aplice
bãncile ºi dacã FINMA (instituþie abilitatã
cu controlul pieþei financiare elveþiene) va
avea vreun rol în acest sens. De asemenea
actul normativ nu include schimbul
automat de informaþii între Elveþia ºi o terþã
þarã cu privire la titularii depozitelor,
Consiliul Federal dorind astfel sã salveze
secretul bancar ºi sã menþinã anonimatul
clienþilor strãini. De altfel, în încercarea de
a se apãra de investigaþiile vecinilor nemþi,
tot mai insistenþi în a-ºi cãuta ºi sancþiona
evazioniºtii, Berna a emis mandate de
arestare pentru trei funcþionari ai Fiscului
din Germania, pe care îi acuzã de spionaj
industrial pentru cã au cumpãrat date bancare secrete despre circa 1.000 de neplãtitori de taxe deponenþi la Credit Suisse. Cei
trei ar putea fi arestaþi dacã intrã în Elveþia.
Vestea a apãrut în contextul discuþiilor dintre cele douã þãri pentru semnarea unui
acord referitor la taxarea fondurilor ascunse
de germani la vecini. Documentul ar proteja secretul bancar în schimbul impunerii
unei taxe de pânã la 41% asupra conturilor
nemþilor ºi a taxãrii cu 50% a celor care
moºtenesc conturi bancare în Elveþia ºi nu
vor sã le declare. În februarie 2008, poliþia
germanã a derulat percheziþii la circa 1.000
de persoane, dupã ce a plãtit milioane de
euro pentru un CD cu date despre conturi
secrete deschise la o bancã din
Liechtenstein. În 2010, mai multe landuri
germane au cumpãrat ºi ele CD-uri cu
informaþii despre evazioniºtii cu conturi în
Elveþia. Anunþul a determinat mii de indivizi care fentaserã Fiscul sã se autodenunþe
pentru a evita pedeapsa cu închisoarea.
Potrivit postului german ARD, nemþii ar fi
depus în Elveþia între 130 ºi 180 de miliarde de euro, sustrãgând astfel sume
enorme de la impozitare. În urma scandalului, banca elveþianã ”vinovatã” a plãtit

Berlinului o parte a datoriilor fiscale ale
clienþilor - în valoare de 150 de milioane de
euro, iar statul german a sistat urmãrirea
penalã a instituþiei helvete, învinuitã de
complicitate la evaziune fiscalã.

Urmeazã dezvãluiri
de conturi
din SUA

Eforturile internaþionale de a forþa Elveþia
sã ridice niþel vãlul asupra conturilor
strãinilor a fãcut ca, în februarie anul acesta, o bancã din Þara Cantoanelor sã
blocheze, la cererea Atenei, fonduri de 160
de milioane de euro aparþinând afaceristului Lavrentis Lavrediadis, fost preºedinte al
consiliului de administraþie ºi acþionar principal al bãncii private Proton, salvatã de la
faliment de statul elen în octombrie 2011.
Se pare cã Lavrediadis ºi asociaþii sãi au
scos din þarã, în ultimii ani, 700 de milioane
de euro. Confruntaþi cu spectrul devoalãrii
agoniselilor lor, bogãtaºii greci au început
sã-ºi retragã banii din depozitele din
Elveþia încercând sã-i mute în alte þãri care
oferã protecþie împotriva plãþii de taxe, a
anunþat ministrul grec al Finanþelor,
Filippos Sachinidis. Omologul sãu helvet,
Eveline Schlumpf, a confirmat pentru
Reuters cã au început negocierile cu Atena
pentru taxarea depozitelor grecilor din bãncile elveþiene, estimate la 60 de miliarde de
euro. Aºadar, dacã ºi Elveþia, dupã
Liechstenstein ºi Belgia, acceptã o oarecare
transparenþã în domeniu, ºi evazioniºtii
români ar avea de pãtimit. Mai ales cã surse
apropiate sistemului financiar-bancar
declarau, tot anul trecut, pentru HotNews
cã, dupã Þara Cantoanelor, ºi Fiscul american va trimite informaþii legate de conturile
românilor de pe teritoriul SUA, protocoale
de colaborare similare mai fiind semnate cu
Franþa, Ungaria ºi alte câteva þãri. Pe când
vom vedea ºi noi bogãtaºi tremurând de
spaima Fiscului?
Mãdãlina Firãnescu
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