cover story
bogătaşi români în diverse zone privilegiate,
iar potrivit Andreei Paul (Vass), Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
a primit anul trecut de la Fiscul din Elveţia o
listă cu 80.000 de informări privind conturile

fapt intenţiile lui Hervé Falciani atunci când a
transferat fişierele pe calculatorul său? Dorea
oare să coopereze cu justiţia şi să dezvăluie
manevrele frauduloase sau voia pur şi simplu să
vândă informaţiile pentru o sumă considerabilă
de bani? El a fost arestat în iulie 2012 la
Barcelona, Elveţia cerându-i extrădarea ca să fie
judecat pentru furt de date personale, violarea
secretului comercial şi dezvăluirea secretului
bancar. Berna îl consideră un infractor, însă în
alte ţări ar putea apărea drept erou, pentru că în
urma demersului său, s-a reuşit recuperarea a
aproximativ 10 miliarde de euro care scăpaseră
de impozit. La cincisprezece zile de la arestarea

sa, o comisie a Senatului american a publicat
raportul unei anchete asupra lipsei de controale
interne în banca HSBC, ceea ce ar fi încurajat
spălarea de bani.

Şi românii?

Preşedintele Traian Băsescu spunea, la sfârşit
de noiembrie 2009, la Etno TV, că România
n-a stat cu mâinile în sân în privinţa vânătorii
de evazionişti.”Am cerut lista (din Liechtenstein
–n.n), aşteptăm să vedem. Sunt cam mulţi
la coadă care vor listele, din alte ţări”, afirma
şeful statului. Presa a relatat în repetate rânduri
despre existenţa unor conturi deschise de

persoanelor fizice române care au realizat
depozite în această ţară în perioada 2007-2010.
Pe baza informărilor, şeful ANAF, Sorin Blejnar,
declara la HotNews că vreo 12 compatrioţi
au conturi spectaculoase în Ţara Cantoanelor,
încasând numai din dobânzi 50-60 de milioane
de euro, pentru care se fac verificări dacă s-au
plătit impozitele cuvenite. Ulterior, peste acest
subiect fierbinte s-a aşternut tăcerea. Evident, dl
Blejnar are acum alte preocupări. La DNA.
Mădălina Firănescu
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