
Миленко Чичић из Лакгаша
осуђен за утају пореза
Власнику
"Калдере" година
затвора и 100.000
марака казне

САРАЈЕВО - Оснивач и
шасник препузеђа "Калде-
ра компани" из Лакташа
Миленко Чичић осуђен је
јуче у Супу БиХ на годину
затвора и 100.000 марака
казне због утаје 300.000
марака пореза.

Суц је ову казну изрекао
након прихватања спора:у-
ма о признању кривице
који је Чичић претходно
склопио са Тужилаштвом
БиХ.

Према пресуди, новчану
казну од 100.000 марака
власник "Калдере" дужан
је да плати у року од шест
мјесеци. Осим тога, у на-
редних 30 дана има обаве-
зу да плати трошкове
кривичног поступка од 450
и судски паушал 200 мара-
ка.

Како су рекли су Суду
БиХ, од Чичића је трајно
одузето и 299.977 марака,
колико је утајено пореза.

Лакташки бизнисмен
опгужен је да је као вла-
сник, директор и одговор-
но лице у "Калдера
компани" од августа 2010.
до марта 2011. године из-
бјегао да плати обавезе
које су прописане порес-
ким законом БиХ. Он је
давао лажне податке о по-
словању, чиме је настала
шгета.

ПросториЈе предузећа
"Калдера" у јуну ове годи-
не претресли су припадни-
ци Агенције за истраге и
заштиту (СИПА) када су

гсузели одређену докумен-
тацију због пореске утаје.

Претрес је извршен у
склопу акције "Панама",
која се води још од августа
2011. године због незако-
нитог увоза кафе у БиХ.
Истрагом је утврђено да је
кафа приликом царињења
у БиХ лажно декларисана
као соја или глина с
циљем избјегавања пла-
ђања пореза. У овој акци-
ји ухапшено је више лица
међу којима је био и "краљ
кафе" Иван Ћук.

СИПА је такође у марту
2013. године извела дио
акцијс "Панама" у Посу-
шју, Кисељаку и Исто-
чном Сарајеву, гдје је
претресено више објеката
на 18 локација због орга-
низовања групе због кри-
јумчарења или
распарчавања неоца-
рињене робе, царинске
преваре, пореске утаје и
прање новца, а што се
односи на незаконит увоз
и промет акцизне робе.
Тада је приведено и испи-
тано 11 лица. Међу приве-
денима је био и радник
Управе за индиректно
опорезивање.

С.А

>ЧИЧИЋУОДУЗЕТО
300.000 КМ
КОЛИКОЈЕ

УТАЈЕНО ПОРЕЗА
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utorakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 12

Površina: 99 cm2 1 / 1


