
ΞΥΠΝΑ Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Στα τέλη Μαρτίου, ο δήµαρχος 
Πειραιά Γιάννης Μώραλης θα 
προκηρύξει διεθνή διαγωνισµό 
για την αξιοποίηση του 
εµβληµατικού Πύργου των 22 
ορόφων, ο οποίος προσελκύει 
έντονο ενδιαφέρον από 
Eλληνες και ξένους επενδυτές

E
ξονυχιστικούς ελέγχους θα πραγµατοποι-
ήσει η εφορία εντός του 2019 σε 336.000 
Ελληνες φορολογούµενους, οι οποίοι πραγ-

µατοποίησαν 1,2 εκατ. συναλλαγές µε τράπεζες 
του εξωτερικού, που αφορούν καταθέσεις, µε-
τοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια και ασφαλι-
στικά συµβόλαια. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ-
∆Ε), στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών 
µε άλλες 62 χώρες, έχει ήδη στα χέρια της στοι-
χεία που αφορούν τα έτη 2016 και 2017, ωστό-
σο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει στοιχεία από το 
2007 και µετά για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
βάσιµες υποψίες φοροδιαφυγής. Πρόκειται για 
µια περίοδο κατά την οποία, εξαιτίας της οικονο-
µικής κρίσης, έφυγαν πολλές καταθέσεις στο εξω-
τερικό. Μόνο για το διάστηµα 2010-2015 υπολο-
γίζεται ότι έκαναν... φτερά καταθέσεις ύψους 60 
δισ. ευρώ, µε τις Αρχές να εκτιµούν ότι περίπου 
20 δισ. ευρώ προέρχονται από φοροδιαφυγή. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, η 
ταυτοποίηση των στοιχείων από την ΑΑ∆Ε βρί-
σκεται σε πολύ ικανοποιητικό ποσοστό, που ξε-
περνά το 80%. Ελεγχοι θα πραγµατοποιηθούν 

και σε όσους απέκτησαν εισοδήµατα στο εξωτε-
ρικό από µισθούς, συντάξεις και εκµίσθωση ακι-
νήτων, ενώ στο στόχαστρο της εφορίας θα βρε-
θούν και οι αµοιβές µελών διοικητικών συµβού-
λιων. Η ταυτοποίηση των πληροφοριών για τα ει-
σοδήµατα που έχει στη διάθεσή της η ΑΑ∆Ε βρί-
σκεται στο 90% και αφορά τα έτη από το 2014 
έως το 2017. Πρόκειται για 170.000 ΑΦΜ κατ’ 

έτος, πολλά από τα οποία όµως επαναλαµβάνο-
νται κάθε χρόνο, µε αποτέλεσµα να µην είναι 
ακόµη εφικτό να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθ-
µός των φορολογουµένων που θα ελεγχθούν. 

Σηµειώνεται ότι η συνεργασία µεταξύ των φο-
ρολογικών διοικήσεων των κρατών αποτελεί ση-
µαντικό παράγοντα στην καταπολέµηση της φο-
ροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. 
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φορολογούµενοι έβγαλαν χρήµατα στο εξωτερικό

Στο µικροσκόπιο των Αρχών όσοι Ελληνες 

ΧΡΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ BLUEGROUND
Ποιος είναι ο Αµερικανός 
επενδυτής και «γκουρού» 
των startuppers του Nasdaq, 
Κέβιν Ράιαν, ο οποίος απέκτησε 
ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο 
της ελληνικής εταιρείας µε 
αντικείµενο τη διαχείριση 
πολυτελών ακινήτων
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336.000 ΑΦΜ 
ελέγχονται 
για φοροδιαφυγή 
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Ισχυρές ενστάσεις προβάλλει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας στην πρόταση που έχει καταθέσει 
η κυβέρνηση για το νέο πλαίσιο που θα αντικαταστήσει 
τον νόμο Κατσέλη. Τι ζητά η Φρανκφούρτη για τα 
επιχειρηματικά δάνεια, την κρατική επιδότηση και τα 
περιουσιακά κριτήρια

Πέντε «αγκάθια» 
για την προστασία

της πρώτης κατοικίας
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