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Basel/Weil am Rhein.

Vid gränsen i Basel beslagtogs förra året 12,8 miljoner euro i smuggelpengar.
Runt 30 000 personbilar och 5 000 lastbilar passerar dagligen den tysk-schweiziska gränsen i Basel. Här
beslagtogs förra året 12,8 miljoner euro i smuggelpengar.
Söder om gränsen ligger Basel och Schweiz. På den norra sidan Tyskland och staden Weil am Rhein.
Gränsövergången är en av EU:s yttre gränser, eftersom Schweiz inte är med i EU.
Här, längs den livligt trafikerade A5, letar tullarna inte bara efter droger och vapen. En stor del av
beslagen är kontanter.
– Vi gör stickprover och kollegorna vet vad de ska titta efter. Igår tog vi en med 103 000 euro i bilen,
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säger Markus Ückert, tullare på tyska sidan.
Alplandet med den hårda banksekretessen lockar till sig pengar från hela världen. Många, från kriminella
pengatvättare till svenska idrottsstjärnor, har konton i Schweiz där skattemyndigheten har mycket
begränsad insyn.
Men för att undgå skatten i hemlandet och kunna använda pengarna måste ägarna hämta ut dem i
kontanter – och få dem över gränsen.
– Smugglare är påhittiga och försöker gömma pengar på alla möjliga ställen. Men vår personal är
välutbildad och kan lätt plocka isär till exempel en airbag för att se om det finns sedlar i den.
Markus Ückert berättar om ihåliga käppar, specialsydda västar och andra försök att gömma
smuggelpengar.
– Vi ser nya påhitt hela tiden, men vet att de flesta helst vill transportera pengarna tätt inpå kroppen.
Framförallt märker vi att folk försöker smuggla allt större summor. Tidigare var 30 000 euro vanligt.
Idag ligger de flesta fynden på minst 50 000 euro, säger han.
Kollegan Tobias Bühler säger att han under sina 26 år vid gränsen har sett det mesta. Kontanter lämnar
inte elektroniska spår, men tullens hundar kan lukta sig till sedlar.
– De tränas på samma sätt som droghundar. Och även om de bara får öva med euro kan de lukta sig till
alla slags valutor. Pengar stinker helt enkelt, säger Tobias Bühler och vinkar in en franskregistrerad bil.
Även svenskar fastnar då och då vid gränsövergången.
– Vi tar folk från hela Europa. Nu i sommartider kommer svenskar som hämtat ut pengar från sina
konton i Schweiz under semestern vid Medelhavet. Just svenskar har ofta missat att Schweiz faktiskt inte
tillhör EU, säger Markus Ückert.

Stora summor ska deklareras
Den som för in summor på mer än 10 000 euro i EU är skyldig att deklarera det vid gränsen.
Vid gränsövergången i Basel anmälde sig förra året 400. De flesta var värdetransporter. Under samma tid
beslagtog tullen 12,8 miljoner euro, en fördubbling jämfört med 2008.
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Visa äldst först

miklos halasz 1 dag sedan
2 people gillar det här.

Ha inte reseneren kontanter då släps intye in i landet , ofta tullarna få extra betalt om de beslagtar pengar utan anledning o de delar på det .i
danmoark de gö¨r so i ala fall . hur en du gör är det fel bara de tjänar på det .
Gilla

Svara

matthiasn 1 dag sedan som svar till miklos halasz
4 people gillar det här.

Jag förstår absolut ingenting av det du skriver.
Gilla

Svara
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