Βάζουν στο «αρχείο» τη λίστα Λαγκάρντ και «γδέρνουν» μισθωτούς και συνταξιούχους!
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«Συγχωροχάρτι» θα δοθεί από την κυβέρνηση στους μεγάλους φοροφυγάδες του παρελθόντος, οι οποίοι έπαιξαν τον κύριο ρόλο στην χρεοκοπία της χώρας.Το υπουργείο Οικονομικών παραδέχεται ότι σταματά την
έρευνα για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Αφαιρούνται οι υποθέσεις από το ΣΔΟΕ και μεταφέρονται στις εφορίες.
Η απόφαση για «φρένο» στους ελέγχους τεράστιων οικονομικών αδικημάτων δείχνει ότι θέλουν να προστατευθεί το εγχώριο πολιτικό σύστημα, αλλά και κάτι άλλο πιο σημαντικό. Ότι αδιαφοερεί παντελώς η
κυβέρνηση για το αν αρέσουν ή όχι οι αποφάσεις της στο λαό, θεωρεί τον λαό τόσο αδύναμο, ώστε να μπορεί να του επιβάλει ότι θέλει χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις.

Παρά τη δημοσιότητα και τον θόρυβο για τις περίφημες υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ και άλλων παρόμοιων καταλόγων (Λιχτενστάιν, ακίνητα Λονδίνου, Λουξεμβούργου) με εμβάσματα Ελλήνων στο εξωτερικό, αυτές
οδεύουν προς το… αρχείο!
Σύμφωνα με καθημερινή εφημερίδα, το υπουργείο Οικονομικών παραδέχεται ότι σταματά την έρευνα για υποθέσεις φοροδιαφυγής, που αναφέρονται στις συγκεκριμένες λίστες.
Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου, μιλώντας στην εφημερίδα, σημειώνει ότι σε κάθε περίπτωση, πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή στις υποθέσεις φοροδιαφυγής, που αφορούν το παρελθόν και να ασχοληθούμε με τις νέες
υποθέσεις. «Όλες αυτές οι λίστες δεν έβγαλαν τόσο καιρό κανένα αποτέλεσμα και ούτε πρόκειται να βγάλουν», αναφέρεται από την οδό Νίκης.
Και γιατί δεν βγάζουν ρωτάμε εμείς. Τόσο δύσκολο είναι να διασταυρωθούν τα πραγματικά εισοδήματα με τα δηλωθέντα?
Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει να αφαιρέσει τις υποθέσεις αυτές από το ΣΔΟΕ και να τις αναθέσει στις εφορίες, που ήδη έχουν βαρύ φόρτο εργασίας.Κοινώς είναι ένας εύσχημος τρόπος για να τοποθετηθούν οι υποθέσεις
αυτές, στο αρχείο.

Στελέχη του ΣΔΟΕ, σημειώνουν ότι ουσιαστικά με αυτή την απόφαση τους «δένουν» τα χέρια, καθώς διασπάται ο έλεγχος σε πολλές ΔΟΥ, που δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε το προσωπικό, ούτε τη νομική
αρμοδιότητα.
Τονίζουν ακόμα ότι οι υποθέσεις αφαιρούνται από το ΣΔΟΕ, τη στιγμή που είχε γίνει το πρώτο ξεσκαρτάρισμα ονομάτων και θα ακολουθούσε άνοιγμα λογαριασμών σε υποθέσεις, που υπήρχαν ενδείξεις μεγάλης
φοροδιαφυγής.
Το παραδέχονται δηλαδή ότι τους σταματούν την έρευνα πάνω στη στιγμή που θα προέκυπταν «λαβράκια». Και επειδή πάντοτε οι μεγάλες «μπάζες» γίνονταν υπό την ανοχή ή την συνεργασία του πολιτικού συστήματος,
καλύτερα τα πράγματα να μείνουν «σκεπασμένα».
Μεθοδεύσεις στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ αλλά και άλλων υποθέσεων καταγγέλλουν οι εφοριακοί.
Σε ανακοίνωσή της, η συνδικαλιστική παράταξη ΑΣΚΙ των εφοριακών αναφέρει ότι η μεταφορά μεγάλων υποθέσεων από το ΣΔΟΕ στις εφορίες προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά. Και αυτό διότι οι εφορίες αυτή
τη στιγμή είναι διαλυμένες, ενώ παράλληλα διαθέτουν μειωμένη νομική αρμοδιότητα σε σχέση με τις εφορίες.
Τι άλλο να προσθέσουμε εμείς, τα είπαν όλα οι εφοριακοί, το σύστημα νιώθει αρκετά δυνατό να κάνει ότι θέλει χωρίς αντίπαλο, άλλωστε όπως φάνηκε τις τελευταίες ημέρες, και αντιδρώντες πολιτικούς αρχηγούς στη φυλακή
βλέπουμε, και νόμιμο κόμμα να χαρακτηρίζεται «εγκληματική οργάνωση» είδαμε.
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