ΓΙΝΑΜΕ TEXAS & CHICAGO

Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2009 18:00

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τη μαφία των φυλακών ήταν μια ακόμα από τις ειδήσεις
που τάραξε τη ζωή της χωράς μας. Και για να μη νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι μεν θλιβερά,
αλλά είναι μακριά από μας ήρθαν καπάκι και μερικές άλλες ειδήσεις.
Για παράδειγμα ολόκληρο οπλοστάσιο ανακάλυψαν αστυνομικοί στο σπίτι 30χρονου
Αλβανού στη Νέα Σμύρνη. Ο 30χρονος συνδημότης μας συνελήφθη για διακίνηση
ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών, καθώς και για εγκατάσταση εργαστηρίου νοθεύσεως
και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών. Κατοικούσε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως
(γείτονας του Δημάρχου δηλαδή) και στο διαμέρισμά του βρέθηκαν δύο υποπολυβόλα, ένα
περίστροφο, 385 σφαίρες, οκτώ ράβδοι εκρηκτικής ύλης, οκτώ πυροκροτητές, ένα
αλεξίσφαιρο γιλέκο, μηχανήματα συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών κλπ, κλπ !!!. Και σαν
να μην έφταναν όλα τα παραπάνω διαβάσαμε στον ημερήσιο τύπο και μια άλλη είδηση,
αυτή τη φορά του οικονομικού εγκλήματος, που ήρθε να συμπληρώσει το καρέ: η ΥΠΕΕ
εντόπισε Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Νέα Σμύρνη που λειτουργούσε χωρίς προσωπικό και
μηχανήματα και έκοψε από το 2004 έως το 2006 εικονικά τιμολόγια αξίας 27,5
εκατομμυρίων ευρώ. Σε 60 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα συνολικά πρόστιμα που θα
επιβληθούν. Οι κυρώσεις επιμερίζονται σε 46 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων και 13 εκατομμύρια ευρώ για μη απόδοση ΦΠΑ. Παραλήπτες των
τιμολογίων ήταν άλλες τεχνικές εταιρείες και αυτές με έδρα τη Νέα Σμύρνη, οι οποίες
λειτουργούσαν σαν υπεργολάβοι σε έργα του δημοσίου. Στον έλεγχο που
πραγματοποιήθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων διαπιστώθηκαν
κινήσεις που κατά την ΥΠΕΕ οδηγούν σε εικονικές συναλλαγές που ουδέποτε γινόντουσαν
στην πράξη!
Στο προσεχές διάστημα η ΥΠΕΕ θα πραγματοποιήσει περαιτέρω ελέγχους σε εταιρείες
που αναλαμβάνουν δημόσια έργα κλπ, κλπ κοινώς δηλαδή τρέχα να τους πιάσεις αν
μπορείς...
Απορία: εμάς τους μικρομεσαίους γιατί μας εντοπίζουν αμέσως αν καθυστερήσουμε την
απόδοση του ΦΠΑ και δεν περνάνε όχι 2 χρόνια, αλλά ούτε 2 μέρες;
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