Ατομική ηλεκτρονική κάρτα με barcode από το 2011 στην Ελλάδα - Η προφητεία του Ρουσό γίνεται πραγματ
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Οι δικαιολογίες γνωστές: "Να γλυτώσουμε χαρτούρα", "να πατάξουμε την φοροδιαφυγή" κτλ Η αλήθεια είναι οτι θέλουν να πετύχουν των απόλυτο έλεγχο του πολίτη. Πιστεύει
κανένας απο εσάς οτι βελτιώθηκε η γραφειοκρατία με την είσοδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δημόσιο; Πάλι με χιλιάδες χαρτιά(και ευρώ) τρέχουμε όλοι να κάνουμε τις
δουλειές μας. Το μόνο που χρησίμευσαν στην ελληνική γραφειοκρατία οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι για να παίζουν πασιέντζα και να μιλάνε στο facebook οι υπάλληλοι. Η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι για όλους εμάς που παρακολουθούμε την επέλαση των Παγκοσμιοποιητών σε όλα τα επίπεδα, υπάλληλοι και μαριονέτες
των Διεθνών Τραπεζιτών. Για να καταλάβετε γιατί τα λέμε αυτά δείτε το παρακάτω βίντεο με τις αποκαλύψεις που κάνει ο Ααρών Ρουσό, σχετικά με το τι του είχε εκμυστηρευτεί ο
Νικ Ροκφέλερ(εβραϊκής καταγωγής). Οπως θα δείτε απο όσα του είπε ο Ροκφέλερ η ατομική ηλεκτρονική κάρτα αποτελεί μέρος του σχεδίου επιβολής παγκόσμιας κυβέρνησης απο
τους Διεθνείς Τραπεζίτες. Η συνέντευξη έγινε το 2007 τον Ιανουάριο στον Αλεξ Τζόουνς. Ο Ααρόν Ρουσό πέθανε απο καρκίνο τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς...

Δείτε προσεκτικά στο 1:25 του βίντεο που μιλάει για το τσιπάκι(το ίδιο περίπου είναι και η κάρτα) και στο 8:25 που ο Ροκφέλερ του εκμηστηρεύεται ποιός είναι ο απώτερος σκοπός

των Παγκοσμιοποιητών.
Οι δικαιολογίες γνωστές: "Να γλυτώσουμε χαρτούρα", "να πατάξουμε την
φοροδιαφυγή" κτλ Η αλήθεια είναι οτι θέλουν να πετύχουν των απόλυτο έλεγχο του πολίτη. Πιστεύει κανένας απο εσάς οτι βελτιώθηκε η γραφειοκρατία με την είσοδο των
ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δημόσιο; Πάλι με χιλιάδες χαρτιά(και ευρώ) τρέχουμε όλοι να κάνουμε τις δουλειές μας. Το μόνο που χρησίμευσαν στην ελληνική γραφειοκρατία οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι για να παίζουν πασιέντζα και να μιλάνε στο facebook οι υπάλληλοι. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι για όλους εμάς που
παρακολουθούμε την επέλαση των Παγκοσμιοποιητών σε όλα τα επίπεδα, υπάλληλοι και μαριονέτες των Διεθνών Τραπεζιτών. Για να καταλάβετε γιατί τα λέμε αυτά δείτε το
παρακάτω βίντεο με τις αποκαλύψεις που κάνει ο Ααρών Ρουσό, σχετικά με το τι του είχε εκμυστηρευτεί ο Νικ Ροκφέλερ(εβραϊκής καταγωγής). Οπως θα δείτε απο όσα του είπε ο

Ροκφέλερ η ατομική ηλεκτρονική κάρτα αποτελεί μέρος του σχεδίου επιβολής παγκόσμιας κυβέρνησης απο τους Διεθνείς Τραπεζίτες. Η συνέντευξη έγινε το 2007 τον Ιανουάριο
στον Αλεξ Τζόουνς. Ο Ααρόν Ρουσό πέθανε απο καρκίνο τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς...

Οταν λοιπόν ο κ. Παπακωνσταντίνου και Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προωθούν τα μέτρα αυτά στην Ελλάδα, ποιών ανθρώπων τα συμφέροντα εξυπηρετούν; Δεν μας είπαν ποτε ποιοί
σκέφτηκαν και πρότειναν στις κυβερνήσεις το υποδόριο chip και τις ηλεκτρονικές κάρτες. Η δημόσια διαβούλευση τελείωσε αλλά ότι και αν ειπώθηκε σε αυτήν η κυβέρνηση δεν το
λαμβάνει καθόλου υπόψην της, όπως συνέβη και με το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό. Χιλιάδες πολίτες διαμαρτύρονταν και τους βάφτισαν "ακροδεξιούς" για να μην μάθει ο
υπόλοιπος πληθυσμός τι σήμαινε για τον ελληνισμό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ολα αυτά αποτελούν εθνική προδοσία και προδοσία ενάντια στην ανθρωπότητα. Μια μέρα κύριοι
θα δικαστείτε σε Διεθνές Λαϊκό Δικαστήριο για τα εγκλήματά σας αυτά και την συνεργασία σας με τους Παγκοσμιοποιητές.

Ακολουθεί σχετικό άρθρο απο τον ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΡΑΝΟ ΑΜΚΑ, Κάρτα Υγείας, Κάρτα Πολίτη, ‘νέα’ διαβατήρια, ‘νέα’ διπλώματα, οδήγησης, ‘νέες’ βιομετρικές ταυτότητες,
πιστωτικές κάρτες αναγκαστικά για αγορές πάνω από 1.500 ευρώ, να και τώρα η ‘ειδική’ κάρτα με barcode και η ψηφιακή θηλιά ολοένα σφίγγει. Ένας παγκόσμιος τεχνοτρονικός
φασισμός αναδύεται και ο άνθρωπος παρακολουθεί αμέτοχος ή ανήμπορος μπροστά στο κυβερνο- σύστημα, την μετατροπή του σε ένα απρόσωπο αριθμοποιημένο "βιο-αντικείμενο"
και εν δυνάμει κρατούμενο της πλανητικής φυλακής. «Σουτ… Είναι όλα για το καλό σου», του λένε. Μια κάρτα για κάθε καταναλωτή που θα σκανάρεται απλοποιεί τη διαδικασία
καταγραφής των συναλλαγών Σύστημα «barcode» για φορολογουμένους και αποδείξεις ετοιμάζεται να εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η
φοροδιαφυγή αλλά και να απλοποιηθούν, όπως λένε αρμοδίως, οι διαδικασίες καταγραφής των συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων. Οι φορολογούμενοι θα
εκτυπώσουν από το σύστημα ΤΑΧΙS μια ειδική κάρτα η οποία θα φέρει ειδική διαγράμμιση (barcode) και αφού την πλαστικοποιήσουν θα τη χρησιμοποιούν κάθε φορά που θα
αγοράζουν προϊόντα από επιχειρήσεις που έχουν το σύστημα τιμολόγησης με «barcode», όπως ισχύει σήμερα για παράδειγμα στα σουπερμάρκετ, στα πολυκαταστήματα, στα είδη
ηλεκτρονικών ειδών κτλ.

Αυτό αναμένεται να ισχύσει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από το 2011 και όχι από εφέτος. Άλλωστε, οι αποδείξεις που θα συγκεντρώσουν το 2010 οι φορολογούμενοι
για την εξασφάλιση του αφορολόγητου ορίου θα υποβληθούν στην Εφορία σε φάκελο με συστημένη επιστολή. Σκανάρισμα Σε κάθε αγορά που θα πραγματοποιούν οι πολίτες θα
επιδεικνύουν αυτή την κάρτα στο ταμείο και ο υπάλληλος του καταστήματος θα τη σκανάρει μέσω ενός ειδικού μηχανήματος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα
ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού δικτύου τα αρχεία του συστήματος ΤΑΧΙS για το ύψος της συναλλαγής και τα στοιχεία του συναλλασσομένου. Η συγκεκριμένη κάρτα δεν θα
είναι κάρτα πληρωμής, δηλαδή πιστωτική ή χρεωστική, αλλά κάρτα καταγραφής της συναλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο οι φορολογούμενοι που θα πραγματοποιήσουν αγορές με την
επίδειξη της κάρτας με διαγράμμιση barcode δεν θα χρειαστεί να αναγράψουν στη φορολογική τους δήλωση το ποσό των εν λόγω συναλλαγών καθώς το σύστημα ΤΑΧΙS θα γνωρίζει
στο τέλος του χρόνου το συνολικό ποσό των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί. Όμως λόγω του ότι δεν διαθέτουν όλα τα καταστήματα σύστημα barcode στα ταμεία τους, το
υπουργείο Οικονομικών μελετάει όλες οι αποδείξεις που εκδίδονται από επαγγελματίες και επιχειρήσεις να φέρουν ειδική διαγράμμιση με σύστημα barcode.

Οι φορολογούμενοι όταν θα αγοράζουν ένα προϊόν θα μπορούν να λάβουν την απόδειξη με τη διαγράμμιση barcode και στη συνέχεια μέσω του κινητού τους τηλεφώνου να
«σκανάρεται» η απόδειξη προκειμένου να καταχωρισθούν τα δεδομένα σε πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η διαδικασία αυτή, αν και ακούγεται πολύπλοκη, εκτιμούν στο
υπουργείο Οικονομικών ότι θα διευκολύνει μακροπρόθεσμα τους φορολογουμένους να καταγράφουν όλες τις συναλλαγές τους με μεγάλη ακρίβεια και να μη χρειάζεται στο τέλος
του έτους να περνάνε μία μία τις αποδείξεις στις φορολογικές δηλώσεις αλλά να συνδέεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με το ΤΑΧΙS και να γίνεται άμεση μεταφορά των δεδομένων
στους κεντρικούς υπολογιστές του υπουργείου Οικονομικών. Καμία αλλαγή εφέτος Σύμφωνα με σχέδιο διαβούλευσης που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών το μέτρο δεν αφορά τη συλλογή των αποδείξεων αλλά τον τρόπο που αυτές θα καταγράφονται και θα υποβάλλονται στην
Εφορία. Για τις αποδείξεις που θα συγκεντρώσουν εφέτος περίπου 8.500.000 φορολογούμενοι ώστε να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ δεν αλλάζει κάτι καθώς

θα μπορούν να συνυποβάλλουν σε φάκελο με τη φορολογική δήλωση του 2011 τις αποδείξεις που θα συγκεντρώσουν το τρέχον έτος. Συγκεκριμένα προτείνονται οι εξής
εναλλακτικές και αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις: - Η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων της απόδειξης από τις ταμειακές και συναφείς μηχανές. - Η ταυτοποίηση του
φορολογουμένου με τη χρήση κάρτας γραμμωτού κώδικα (barcode). - Η εύκολη σάρωση και εισαγωγή των στοιχείων της απόδειξης με την εκτύπωση σε αυτήν ειδικού γραμμωτού
κώδικα. - Η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων των αποδείξεων από τους φορολογουμένους μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών που έχουν ήδη αναπτυχθεί. Η διαβούλευση θα είναι
ανοιχτή ως την Κυριακή 23 Μαΐου 2010.
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