cover story

Miliardara franceză Liliane
Bettencourt şi administratorul
Patrice de Masitre

10 miliarde de euro
recuperate
de la rău-platnici

În august 2009 ministrul francez al
Bugetului, Eric Woerth, anunţă că se află în
posesia unei liste de 3.000 de conturi elveţiene
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nedeclarate şi invită titularii să se prezinte la
Fisc pentru a-şi regulariza situaţia. Ca urmare,
4.200 de persoane se dau în primire, iar Franţa
recuperează 1,2 miliarde de euro de impozite
neplătite. În presa franceză răzbat câteva nume
sonore: Patrice de Masitre – administratorul
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averii Lilianei Bettencourt, principala acţionară
a grupului L’Oreal, moştenitoarea fabricantului
de parfumuri Nina Ricci, şi Jean-Charles
Marchiani, mâna dreaptă a fostului ministru
de Interne, Charles Pasqua. Elveţia continuă să
ceară Franţei să-i restituie calculatorul lui Hervé
Falciani. Parisul nu acceptă decât în februarie
2010. Dar înainte de acest gest, procurorul
Republicii trimite copii ţărilor cu care Franţa are
acorduri de cooperare în materie fiscală şi care
au dorit acest lucru. În mai 2010, informaţiile
sunt studiate şi de Fiscul spaniol, care invită şi
el evazioniştii să-şi achite impozitele, însoţite
de o amendă. Sumele recuperate în Spania s-ar
ridica, potrivit ziarului El Pais, la 6 miliarde de
euro, iar pe lista celor în culpă s-ar afla şi Emilio
Botin, preşedintele băncii Santander. Nume
mari apar şi pe lista trimisă Italiei. Printre cei
6.963 de potenţiali evazionişti, îi găsim pe
creatorii de modă Valentino Garavani şi Renato
Balestra. Un total de 570 de milioane de euro
au scăpat Trezoreriei de Stat italiene, nota El
Pais. Hervé Falciani a oferit şi autorităţilor
fiscale de la Berlin numele a 1.300 de nemţi
care au ascuns venituri în filiala elveţiană a
HSBC. În schimbul celor 2,5 milioane de euro
cerute de el pentru aceste dezvăluiri, Germania
a recuperat între 100 şi 200 de milioane de
euro. Rămâne totuşi un mister: care erau de

