
НАСТАВЉЕНА ВЕЛ ИКА АКЦИЈА СИПА И УИО БИХ,ПРЕТРЕСИ НА 18 ЛОКАЦИЈА

Курир води до Кинеза
БАЊАЛУКА - Припадници

Агенције за истраге и за-
штиту БиХ (СИПА) и ин-
спектори Управе за инди-
ректно опорезивање БиХ у
петак су, у наставку акције
"Курир", претресли објек-
те на 18 локација на по-
дручју Сарајева, Мостара,
Прњавора, Тузле и Брчко
дистрикта, с циљем про-

налажења доказа у поступ-
ку за спречавање пореске
утаје и прања новца.

Како је за "Новости" по-
тврдио Ратко Ковачевић,
портпарол УИО БиХ, реч
је се о истрази против де-
вет кинеских држављана
који су осумњичени да су
од 1. јануара 2013. до 31.

децембра 2015. године,
изнеле из БиХ око три ми-
лиона евра, чиме су оште-
тиле буџет БиХ за више од
430.000 евра неплаћених
пореза.

Осумњиченима се
на терет ставља да су
удруженим деловањем
на подручју БиХ одра-
дили пореску превару и
прање новца, тако што
је више правних лица у
власништву кинеских др-
жављана организовало и
увозило разне врсте робе
из Кине, од чега је најве-

ћи део продаван без еви-
дентирања у пословној
документацији, чиме су
прибавили веће количине
новца без порекла. Новац
су потом посредством ви-
ше сарадника држављана
БиХ нелегално пребаци-
вали у Хрватску, одакле
је преко рачуна послов-
них банака трансферисан
на рачуне сарадника у
Кини, појаснио је Кова-
чевић.

Акција кодног назива
"Курир" почела је крајем
прошле године. ■ С. М.

мдгдцини
ИЗ СИПА су поручили да су у скло-
пу акције "Курир" одрадили пре-
тресе стамбених и пословних
објеката, магацинских простора
и малопродајних и велепродај-
них објеката више правних фир-
ми. Разлог је сумње за пореску
утају и прање новца.

ПР0ВЕРА Припадници агенције СИПА у потрази за доказима

O
va

j d
ok

um
en

t s
lu

ži
 s

am
o 

za
 in

te
rn

u 
up

ot
re

bu
. R

ed
is

tri
bu

ci
ja

 i 
ko

pi
ra

nj
e 

be
z 

sa
gl

as
no

st
i v

la
sn

ik
a 

au
to

rs
ki

h 
pr

av
a 

su
 z

ab
ra

nj
en

i!
Večernje novosti - Republika Srpska 16.04.2016 

SaturdayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 37

Površina: 146 cm2 1 / 1


