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Του Παναγιώτη Στάθη
Βαλτωμένες στα συρτάρια των εφοριών παραμένουν πάνω από 60 υποθέσεις εκτεταμένης
φοροδιαφυγής, που επεξεργάστηκε το ΣΔΟΕ για το 2014 , διαπιστώνοντας αδικαιολόγητη αύξηση
περιουσίας πασίγνωστων προσώπων της ελληνικής κοινωνίας, γνωστών δικηγόρων, γιατρών,
σχεδιαστών μόδας ακόμα και επιχειρηματιών που αναφέρονται στην αποκαλούμενη λίστα
Lagarde.
Το συνολικό ποσό των μη δηλωθέντων εισοδημάτων αυτών των προσώπων φτάνει τα 80
εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αν είχε προχωρήσει άμεσα η διαδικασία (και δεν κρίνονταν επαρκείς οι
εξηγήσεις των φορολογουμένων) το ελληνικό δημόσιο θα έβαζε στα ταμεία του περίπου 45
εκατομμύρια από φόρους και προσαυξήσεις μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι
παθογένειες του συστήματος όμως, έχουν οδηγήσει ουσιαστικά σε “πάγωμα" τη διαδικασία αφού:
- Το ΣΔΟΕ έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία, δηλαδή φορολογικό έλεγχο και έλεγχο τραπεζικών
καταθέσεων, σε σχέση με τα δηλωθέντα ακαθάριστα και καθαρά κέρδη, και έχει στείλει στις
εφορίες την αποκαλούμενη "πληροφοριακή έκθεση εισοδήματος του ν.3888/11".
- Οι εφορίες θα έπρεπε να έχουν ήδη στείλει ερώτημα στο ΥΠ.ΟΙΚ για να δοθεί εντολή ελέγχου,
δηλαδή να κληθεί ο φορολογούμενος να δώσει εξηγήσεις. Αν αυτές δεν κριθούν επαρκείς τότε να
προχωρήσουν σε έκδοση φύλλων ελέγχου για καταλογισμό και να ζητήσει πίσω τα χρήματα που
αναλογούν σε φόρους και προσαυξήσεις.
- Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχουν προχωρήσει οι υποθέσεις. ΄Η οι ΔΟΥ δεν στέλνουν τα
ερωτήματα στο ΥΠ.ΟΙΚ ή αυτό δεν έχει απαντήσει στις ΔΟΥ με αποτέλεσμα να μένουν στα
συρτάρια υποθέσεις εκατομμυρίων.
Ποιους αφορούν
Αυτές οι πάνω από 60 υποθέσεις, αφορούν πολύ γνωστά πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας.
Π.χ:

- Πρόσωπα από τη λίστα Lagarde
- Δυο πολύ γνωστούς δικηγόρους που έχουν και πολιτική ιδιότητα
- Μεγαλογιατρό από τη Γλυφάδα με διαπιστωμένη απόκλιση 8 εκατομμυρίων
- Ιερέα από το Ψυχικό με μη δικαιολογημένες καταθέσεις άνω των 800.000 ευρώ
- Γνωστό σχεδιαστή μόδας του Κολωνακίου με καταθέσεις πάνω από 4,5 εκατομμύρια που δεν
δικαιολογούνται, κ.ά.
Σύμφωνα με πληροφορίες δε για τα έτη 2011-13 οι υποθέσεις που έστειλε το ΣΔΟΕ και ουσιαστικά
δεν έχουν πλήρως προχωρήσει ώστε να μπουν τα λεφτά στο δημόσιο ταμείο ή οι φορολογούμενοι
να αποδείξουν πως νόμιμα κατέχουν τα χρήματα και να ησυχάσουν και οι ίδιοι, ξεπερνούν τις
150.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα στοιχεία από το ΣΔΟΕ για τους 3 συγγενείς του Γ. Παπακωνσταντίνου,
υπόθεση που απασχολεί το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, έχουν σταλεί από τον Ιούνιο
του 2013 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται πλέον από αρμόδιες
πηγές είναι "γιατί δεν δίνει άμεσες εντολές το ΥΠ.ΟΙΚ ή αν δίνει γιατί δεν ολοκληρώνονται οι
έλεγχοι για να μπουν τα χρήματα στο δημόσιο ταμείο;".
Ομηροι
Όπως εξηγούσαν αρμόδιες πηγές αυτή είναι μια σημαντική αγκύλωση που αφαιρεί ουσιαστικά
χρήματα από το δημόσιο ταμείο καθώς πρυτανεύει η γραφειοκρατία. Παράλληλα τίθεται και θέμα
«ομηρίας» των φορολογουμένων οι οποίοι βλέπουν τις υποθέσεις τους να σέρνονται αντί να
επισπευτούν οι διαδικασίες και να εκκαθαριστούν οριστικά. Αν κάποιος προσθέσει σε αυτό την ανεξήγητη για πολλούς- αφαίρεση του δικαιώματος στον φορολογούμενο να προχωρήσει σε
συμπληρωματική δήλωση όσο διαρκεί ο έλεγχος, να δηλώσει δηλαδή τα χρήματα που είχε
αποκρύψει και να πληρώσει τον φόρο του κλείνοντας την υπόθεση, είναι αντιληπτό πως τα λεφτά
πλέον "υπάρχουν" μόνο στα συρτάρια των εφοριών!!!
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

