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1 ΦΠΑ:ΝΑΙ.
Αποδίδει ΦΠΑ
ςτο
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Δθμόςιο

Α/
Α

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΤΟ ΑΕ

ΦΠΑ: ΌΧΙ. Ωσ εξαγωγικι εταιρία δεν προβλζπεται να
κατακζτει ΦΠΑ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο (Νόμοσ ΦΠΑ,
ΠΟΛ.1262/02-08-1993), για τθν εξαγωγι προϊόντων –
εμπορευμάτων, που είναι και θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ
Εταιρείασ. Σο όποιο καταβλθκζν μικροποςό, κα
αναφζρεται ςτθν μθ κφρια δραςτθριότθτα αυτισ.
2 ΦΟΡΟ
ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ : ΟΧΙ. Φόροσ ειςοδιματοσ δεν κα
ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ: υπάρξει διότι δεν κα υπάρξει ποτζ κερδοφορία, κακϊσ ο
ΝΑΙ. Αποδίδει χρυςόσ, χαλκόσ κλπ δεν κα εξαχκοφν ςτθν Ελλάδα, με τθ
ςτο
Ελλθνικό μορφι ράβδων χρυςοφ, κακαροφ χαλκοφ κλπ όπωσ είχε
Δθμόςιο, κατά ςυμφωνθκεί με το Ελλθνικό Κράτοσ. Αυτό κα υλοποιθκεί
τθν κερδοφορία. ςε χϊρεσ "φορολογικοφσ παραδείςουσ" και πάντωσ όχι
ςτθν Ελλάδα. Η τιμι εξαγωγισ του χρυςοφ, χαλκοφ κλπ ςε
μορφι dore, κακαρότθτασ περίπου 85%, κα είναι πολφ
χαμθλι (ι και μθδενικι, με τθ μορφι «μπαηϊν») και δεν
κα ζχει καμιά ςχζςθ με τθν πραγματικι αξία του
εξαγϊγιμου προϊόντοσ. Σα μεγάλα κζρδθ κα εμφανιςτοφν
ςε δικζσ τουσ off-shore εταιρίεσ του εξωτερικοφ. Ζτςι, κα
εμφανιςκοφν ζςοδα μείον ζξοδα = μθδζν ι περίπου μθδζν
ςτο τζλοσ και ςυνεπϊσ θ φορολόγθςθ επί του κζρδουσ κα
είναι μθδενικι ι ελάχιςτθ.
Σο 80% του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ΕΠΑ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ κατά
τθν προθγοφμενθ περίοδο (2007-2013) απορροφικθκαν από τθν «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΧΡΤΟ ΑΕ», αποκόπτοντασ τον υπόλοιπο εμπορικό κόςμο (ελλθνικζσ επιχειριςεισ)
από το δικαίωμα αντίςτοιχων προςλιψεων.
http://www.nellypsarrou.com/index.php?option=com_content&task=view&id=469&
Itemid=80
φμφωνα με μελζτθ του «ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (SOMO)» θ εταιρεία ELDORADO GOLD χρθςιμοποιεί ενδιάμεςεσ
εταιρίεσ – κυρίδεσ (mailbox companies) ςτθν Ολλανδία, για να χρθματοδοτεί τθν
ελλθνικι τθσ κυγατρικι, τθν «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΤΟ ΑΕ», με ομόλογα των οποίων
αγοραςτισ είναι εταιρία του καναδικοφ ομίλου ςτον φορολογικό παράδειςο των

νιςων Μπαρμπζιντοσ. Οι πλθρωμζσ τόκων από τθν «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΤΟ ΑΕ» ςτα
Μπαρμπζιντοσ μζςω Ολλανδίασ μειϊνουν το φορολογθτζο τθσ ειςόδθμα ςτθν
Ελλάδα, μεταφζροντάσ το ςτισ «φορολογικά αποτελεςματικζσ» (δθλ.
αφορολόγθτεσ) ακτζσ τθσ Καραϊβικισ. Εξάλλου, όπωσ ςθμειϊνει ο κ. Ράιτ
(Διευκφνων φμβουλοσ τθσ εταιρίασ ELDORADO GOLD): «…όςον αφορά τον
φορολογικό μασ ςχεδιαςμό και τθ χριςθ ολλανδικϊν εταιριϊν, κάνουμε ό,τι κάνουν
οι περιςςότερεσ πολυεκνικζσ επιχειριςεισ και είναι απολφτωσ νόμιμο.
Προςπακοφμε, όπωσ κάκε επιχείρθςθ και κάκε φυςικό πρόςωπο, να
ελαχιςτοποιιςουμε με νόμιμα μζςα τουσ φόρουσ που κα κλθκοφμε να
πλθρϊςουμε».
Δεν μπορεί να κεωρθκεί «επζνδυςθ» μια δραςτθριότθτα όταν, πζρα από τθν
ολοκλθρωτικι οικολογικι καταςτροφι που κα επθρεάςει άμεςα τθ ηωι των
ανκρϊπων, το φψιςτο αγακό αυτισ τθσ ηωισ, καταςτρζφει επίςθσ δεκαπλάςιεσ
κζςεισ εργαςίασ επαγγελματιϊν που δεν μποροφν να ςυνυπάρξουν με μια
μεταλλευτικι – χθμικι δραςτθριότθτα, όπωσ είναι οι γεωργοί, κτθνοτρόφοι, αλιείσ,
μελιςςοκόμοι, οι αςχολοφμενοι με τον τουριςμό κλπ. υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με
διλωςθ των κατοίκων « θ Χαλκιδικι ςε μια μζτρια από άποψθ παραγωγισ χρονιά,
παράγει 120.000 τόνουσ πράςινθσ ελιάσ (400 εκατ. ευρϊ ετθςίωσ), 10.000 τόνουσ
ελαιόλαδο, παράγει 7,5 εκατ. λίτρα κατςικίςιο και 7,5 εκατ. λίτρα πρόβιο γάλα και
είναι ο πρϊτοσ νομόσ ςτθν Ελλάδα ςε παραγωγι μελιοφ (120.000 κυψζλεσ μζλι). ε
οικονομικά μεγζκθ θ ετιςια παραγωγι ςε προϊόντα αντιςτοιχεί, όπωσ τονίηει ο Γ.
Βλάχοσ (κάτοικοσ Χαλκιδικισ), ςτο 1/3 τθσ ςυνολικισ επζνδυςθσ που θ ELDORADO
λζει ότι κα κάνει ςε 15 χρόνια (1 δισ 200 εκατ. ευρϊ)». Βζβαια, ςτθν ανωτζρω
παράγραφο, δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ τουριςτικι δραςτθριότθτα, που φζρνει τον
Νομό Χαλκιδικισ ςτισ πρϊτεσ κζςεισ τουριςτικϊν προοριςμϊν ςτθν Ελλάδα.
Ζτςι λοιπόν, τθν καταςτροφι τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ θ Εταιρία τθν ονομάηει
εφθχα ωσ «επζνδυςθ» κατά το «Εφξεινοσ» Πόντοσ και Ακρωτιρι «Καλισ Ελπίδασ»,
για να ξεγελά τουσ ανενθμζρωτουσ Ζλλθνεσ.
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