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informaţiile, în scopul recuperării impozitelor
neachitate de cetăţenii lor. Publicaţia poloneză
Rzeczpospolita arăta că “de ani întregi, grecii au
depus miliarde de euro în conturi din Elveţia”.
Conform companiei-broker Helvea, cuantumul
sumelor depuse în Ţara Catoanelor ar atinge 20
de miliarde de euro. Rzeczpospolita adăuga
că Fiscul elen nu are nici cea mai vagă idee în
legătură cu locul unde s-ar afla 99% din aceste
fonduri. Iar dacă această sumă ar fi impozitată,
în cazul semnării unui acord fiscal între Grecia
şi Elveţia, bugetul grec ar câştiga cel puţin patru
miliarde de euro. În februarie anul acesta, o
bancă din Țara Cantoanelor a blocat, la cererea
Atenei, fonduri de 160 de milioane de euro
aparţinând afaceristului Lavrentis Lavrediadis,
fost preşedinte al consiliului de administraţie
şi acţionar principal al băncii private Proton,
salvată de la faliment de statul elen în octombrie
2011. Se pare că Lavrediadis și asociaţii săi au
scos din ţară, în ultimii ani, 700 de milioane
de euro. Confruntați cu spectrul devoalării
agoniselilor lor, bogătașii greci au început
să-şi retragă banii din Elveţia încercând să-i
mute în alte ţări care oferă protecţie împotriva
plăţii de taxe, a anunțat ministrul grec Filippos
Sachinidis. Un proiect de acord negociat în
prezent de Atena şi Berna prevede impozitarea
sumelor deţinute de greci în conturi elveţiene
cu ponderi cuprinse între 19 şi 34% (în funcţie

de vechimea acestora), iar sumele colectate
ar urma să fie transferate ulterior autorităţilor
fiscale din Grecia. De curând, Germania,
Austria şi Marea Britanie au semnat acorduri
similare cu Elveţia.

Omul care a detonat bomba

Hervé Falciani (40 de ani) este omul care
a oferit mai multor guverne europene fişierul
cu numele celor câteva mii de cetăţeni
care au deschis conturi în filiala elveţiană
a băncii HSBC. El a lucrat acolo 6 ani ca
informatician, ocupându-se de bazele de
date. Acest monegasc cu dublă naţionalitate
franco-italiană, căsătorit şi tată al unui copil,
a ajuns imediat sub incidenţa unui mandat
internaţional, refugiindu-se la Castellar, un
sat francez situat pe Coasta de Azur, lângă
frontiera italiană.
Or, nici Franţa şi nici Italia nu îşi
extrădează cetăţenii. Elveţia continuă totuşi
să insiste şi comite o eroare: cere francezilor
să-i percheziţioneze domiciliul, să-i confişte
calculatorul portabil şi să îi trimită arhivele.
Pe 20 ianuarie 2009, procurorul adjunct din
Nisa ordonă percheziţia şi...surpriză: sunt
descoperite 130.000 de conturi suspecte de
fraudă fiscală.
Procurorul deschide o anchetă, care
nu este totuşi îndreptată împotriva
informaticianului, ci împotriva titularilor
de conturi. Afacerea declanşează o criză
diplomatică între Franţa şi Elveţia. Berna
acuză Parisul de a fi folosit ilegal date furate.
Guvernul Sarkozy, la rândul său, ameninţă cu
înscrierea Elveţiei pe lista neagră a OCDE
privind paradisurile fiscale.
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