
СИПА УХАПСИЛА ЧЕТИРИ ОСОБЕ ЗБОГ МАЛВЕРЗАЦИЈА СА РОБОМ ЗА ВРЕМЕ ПОПЛАВА

ПРЕВАРА ЗБОГ ПОРЕЗА
Да би избегли ПДВ, наиравили лажну докуменшацију о ошшећеној роби

БАЊАЛУКА - Припадници
Агенције за истраге и за-
штиту БиХ (СИПА) у акцији
кодног назива „Сејлор" на
подручју Бањалуке и Мо-
стара ухапсили су четири
особе осумњичене за орга-
низовани криминал.

Према незваничним ин-
формацијама ухапшени су
Драган Талић, Милош Ми-
лутиновић, Жељко Бекић,
сви из Бањалуке и Домагој
Марић из Мостара, а навод-
но је приведен и Иван Пето-
њић, инспектор УИО БиХ.

Из СИПА је саопштено да
су ове особе осумњичене за
кривична дела у вези са по-
реском утајом или прева-
ром, царинском преваром,
противзаконитим посредо-
вањем и злоупотребом по-
ложаја или овлашћења.

- Ове особе сумњиче се да
су као припадници органи-
зоване криминалне групе,
искористивши стање при-
родне несреће у БиХ, чини-
ли одређене малверзације
приликом сачињавања ли-
ста о оштећењу робе у поје-
диним фирмама, тако што
су фалсификовали и сачи-
њавали лажну документа-

цију, како би приказали ве-
ћу штету него што јесте, ра-
ди избегавања плаћања
ПДВ обавеза, а све у циљу
стицања противправне имо-
винске користи - рекла је за

„Новости" Кристина Јозић,
портпарол СИПА.

У оквиру ове акције, која
се спроводи по наредбама
Суда и Тужилаштва БиХ,
претресени су објекти на

шест локација, ради прона-
лажења доказа.

Према незваничним ин-
формацијама, Тужилаштво
БиХ је дошло до сазнања да
је из једне бањалучке фир-
ме измештена велика коли-
чина робе намењене прода-
ји и сачињена је лажна до-
кументација да је роба уни-
штена у складиштима,
услед катастрофалних по-
плава, које су пре два месе-
ца захватиле БиХ. ■

С. МИШЉЕНОВИЋ
В. МИТРИЋ

"ОКРЊИЛИ" БУУЕТ БиХ
РОБА у вредности од четири милиона КМ, тајно је измештена на
друге локације, како би се продала и уновчила, а уз помоћ неког
запосленог у УИО, сачињена је лажна документација да је роба
оштећена и уништена у поплавама, како би се избегло плаћање
ПДВ и дажбина у износу од око 1,5 милиона КМ. За ту суму оште-
ћен је буцет БиХ.

ХАПШЕЊЕ Један од осумњичених за утају у „наручју" Сиповаца


