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Απάντησημε "καρφιά" κατά της φορολογικής πολιτικής του διαδόχου του στο υπουργείο
Οικονομικών δίνει μέσω του Capital.gr o Γιάνης Βαρουφάκης, αναφέροντας: "Τα εισοδήματά μου
αυτά για το 2016 & το 2017 αντίστοιχα ανήλθαν στα 330.197 και 515.611 αντίστοιχα.
Αυτόπου δεν αναφέρει το πόθεν έσχες είναι ο φόρος εισοδήματος που κατέβαλα στον... Ευκλείδη
τις δύο εκείνες χρονιές. Σημειώστε λοιπόν ότι πλήρωσα: 147.592 για τα εισοδήματα του 2016 και
295.926 για του 2017 . Συνολικά, επί ξένων εισοδημάτων μου ύψους 845.808 ευρώ πλήρωσα
φόρο 443.518 ευρώ - μεταφέροντάς τα από το εξωτερικό".
Οίδιος μετά την αίσθηση που προκάλεσε το πόθεν έσχες, ξεκαθαρίζει ότι "η μερίδα του λέοντος
των εισοδημάτων μου (δεδομένου ότι δεν ήμουν βουλευτής) προήλθε από το εξωτερικό και,
συγκεκριμένα, από δύο πηγές: (α) διαλέξεις επί πληρωμή και (β) δικαιώματα επί βιβλίων, άρθρων,
σεναρίων. Η εφορία ονομάζει τα (α) "επιχειρηματική δραστηριότητα" και τα (β) "μερίσματα".".
Διαβεβαιώνει παράλληλα ότι ποτέ δεν μετέφερε εισοδήματα από την Ελλάδα προς το εξωτερικό.
Σεό,τι αφορά τον λογαριασμό στην Ελβετία, επισημαίνει ότι τον έχει χρόνια και τον χρησιμοποιεί
"ώστε να συγκεντρώνονται εκεί τα ξένα εισοδήματά μου πριν τα μεταφέρω στον ελληνικό
λογαριασμό μου για να πληρώνω μεγάλους φόρους στο Δημόσιο. Όπως θα δείτε, το 2018 είχα
καταθέσεις στην Ελβετία περί τα 45 χιλιάδες ευρώ και 205 χιλιάδες δολάρια. Από αυτά,
συμπληρώνοντας κι άλλα ποσά που βρήκα εκποιώντας περιουσία, πλήρωσα στην εφορία
295.926 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, σήμερα οι καταθέσεις μου στην Ελβετία είναι 50 χιλιάδες ευρώ
φετινών εσόδων (που τα κρατώ για φόρους φετινούς)".
Καταλήγοντας, τονίζει ότι "πρέπει να είμαι ο μόνος Έλληνας πολιτικός που κάνει συστηματικά
μεγάλη εισαγωγή συναλλάγματος και δεν έχει κάνει ποτέ εξαγωγή ούτε ενός ευρώ. Άλλη μια φορά,
το μίσος της τρόικας εσωτερικού με τιμά και με ευχαριστεί".
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