Europæisk
bankskandale:
Massive
skatteunddragelser
for 410 mia. kr.
Glass-Steagall ville have
forhindret det.
Den 23. oktober (EIRNS) – En enorm skandale med store
europæiske “universal-bankers” skatteunddragelse og tyveri af
skatteindtægter kommer gradvist til offentlighedens kendskab i
hele Europa, efter at være blevet et stort spørgsmål i Danmark
.
Skandalen med den mærkelige benævnelse “Cum / Ex” illustrerer
grafisk, hvordan EU og Europa Kommissionen arbejder for de
store banker, og imod landene og deres befolkninger. I dette
tilfælde har banktilsynsmyndigheder i de ledende EU-nationer
set til, at der begås en særdeles kostbar bank-kriminalitet i
mange hundrede varianter over mere end et årti, og har ikke
engang informeret myndighederne i nabolandene. Kriminaliteten
er således fortsat og har bredt sig. Den skønnedes allerede
ved udgangen af 2017 at have kostet europæiske regeringer
minimum 410 mia. kr. siden 2005 – deraf 240 mia. kr. alene i
Tyskland – i tabte skatteindtægter og tyveri af skatindtægter
gennem svigagtige skatterabatter,
En opopdeling af bankerne med en Glass-Steagall-lov ville til
enhver tid have forhindret det. Nu søger Den Europæiske
Centralbanks ‘Fælles Afviklingsmekanisme’ (Single Resolution
Mechanism) at forbyde en Glass-Steagall-bankopdeling for de 19
eurolande i EU.
En “Cum/ Ex” taktik- eller udbytte-arbitrage – er en ordning,
i hvilken finansielle midler af forskellig slags bruges til at

opkøbe aktier, 24 timer eller mindre før der udbetales udbytte
på disse aktier; ved mellemkomst af aktiesælgere der ‘går
kort’, finder leveringen af de købte aktier sted kun 24 timer
(eller mindre) efter udbyttet er betalt. Aktiebeholdningen før
udbetaling kaldes “cum” (fra latin “med”) – med ret til
udbyttebetaling; efter udbetalingsdagen er det “ex,” “uden”
udbytte. Aktiesælgeren, der som ‘short-seller’ “går kort” hen
over selve udbytte-dagen, besidder teknisk set ikke
aktiebeholdningen på udbyttedagen, og skal så ikke beskattes,
men modtager et skatte-betalings-certifikat fra et
clearinghouse, hvis trinene i ordningen ellers er timet
præcist (og det er de). Dette certifikat berettiger til
refusion af skat på kapitalgevinst, en skat, som ingen har
betalt!
Køber

modtager

aktieleveringen

efter

udbytte-dagen,

og

modtager et delvis “kompenserende udbytte” (minus
kapitalgevinstskatten) fra clearingbanken af det selskab, hvis
aktier giver udbytte, alt imens der ikke betales nogen skat,
og til trods for, at aktien ikke har været ejet i udbytteåret.
Ved på sofistikeret vis at indskyde flere ‘kort-salg’ mellem
salg og køb, kan de samme midler få skatten refunderet mange
gange. Investeringsvirksomheder, ledet af tidligere store
bankhandlere, sørger for den præcise sekvens af handlerne.
Komplekse derivater bruges til at fordele super-profitten
mellem spillerne – først og fremmest bankerne.
Hvem driver investeringsvirksomhederne, der foretager Cum /
Ex-transaktioner? Tidligere værdipapirhandlere fra de store
banker. Hvem låner dem pengene til at foretage masse-opkøb af
aktier hen over dagen for udbyttebetaling, for så at skumme
hundredvis af millioner på en enkelt ordning? De store banker.
Hvem er de kort-sælgere, der kommer imellem? De samme banker,
i hvert fald indtil 2015-16, da tingene endelig blev – om ikke
hede – så lidt varme; siden da låner bankerne i stedet pengene
ud til specielle afdelinger i investeringsbanker, der så
fungerer som kort-sælgere. Korrupte advokatfirmaer, normalt

britiske, er bragt ind for at give “juridiske
ekspertudtalelser”, om, at disse ordninger – givet de
forskellige synspunkter blandt forskellige regulatorer – måske
ikke er helt ulovlige.
Denne massive bankkriminalitet, som nu endelig igennem det
sidste år er blevet retsforfulgt af den offentlige anklagers
kontorer i Köln, Düsseldorf og Hannover i Tyskland, er blevet
ledet af handelsplatforme og investeringsafdelinger indenfor
Santander, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley og Goldman
Sachs (som angiveligt forlod ordningerne efter udbytte-sæsonen
2015) og Macquarie Bank Ltd. Forbrydelserne går tilbage til
årtusindskiftet, og blev først udført med midler fra den gode
gamle britiske eurozone-udpost i Dublin. Forbrydelserne kunne
ikke begås uden disse bankers kredit til massive køb af
aktier, eller funktion som – eller leverandør af – aktiernes
’kort-sælgere’, for at få ordningerne til at fungere.
Var universal-bankerne blevet brudt op med Glass-Steagall
loven, kunne de simpelthen ikke ydet givet disse ‘services’
til de fonde, der skaber og uddeler super-profitterne.
Hundredvis af sådanne ordninger undersøges nu af
statsanklagere i Tyskland, og involverer “snesevis af banker.”
Langt nede i sin rapport kom Deutsche Welle frem til en vigtig
pointe: Tysklands ‘BaFin’- regulator og finansministerium
(BFM) kendte i årevis til disse ordninger. “Tyskland siges at
have informeret sine europæiske naboer om cum/extransaktionerne gennem en OECD database, og det alene i 2015,
selvom finansministeriet har kendt til det siden 2002. “BFM
erklærede ikke engang ordningerne for ulovlige før 2016!
Forbrydelserne fortsætter i dag.
Og husk på: Det er disse embedsmænd, der beordrede grækerne
til at “betale deres skatter “i 2015; og hvem er det, der nu
forsøger at beordre Italien til at hæve sine skatter?

