
Ана Брнабић: Ако “Јужне вести” мисле да Пореска не ради добро, могу да се жале – ја имам поверење у државне органе
петак, 10 август 2018 11:50

Коментаришући наводни дуг Јужних вести  који им је утврдила Пореска управа
позивајући се на Закон о јавном информисању и Уредбу Владе, премијерка Ана Брнабић
је у Прокупљу рекла да има поверење у државне органе и да Јужне вести могу да се
жале.

  

Премијерка је рекла да није улазила у појединачне случајеве, па ни у контролу
најчитанијег онлајн медија на југу Србије, али је рекла “да није ништа чудно” што је
контрола трајала више месеци, као и да се запослени у Пореској управи “баве јако
значајним и ужасно тешким послом”.

  

  

Она је игнорисала чињеницу да у финансијској контроли нису нађене неправилности,
већ да се наводни дуг огледа кроз законе и уредбе које нису баш у опису посла пореских
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инспектора, а посебно је парадоксална чињеница да се приватни медији кажњава по
уредби која се односи на јавни сектор.

  

„Или су нашли неправилности или нису нашли. Ако су нашли онда Пореска управа мора
да поступа у складу са законом, ако нису нашли онда ништа не могу да ураде. Ако ви
мислите да та неправилност коју су нашли није у складу са законом, онда можете да се
жалите и да искористите све правне институционалне механизме и да се борите против
такве одлуке“, истакла је Брнабић.

  

Додала је и да има пуно поверење у Пореску управу, као и да људи у Србији нису
навикли да поштују законе своје земље и плаћају порезе.

  

„Мислим да радници морају да се пријављују, да порези морају да се плаћају и да онај ко
не пријављује раднике и не плаћа порезе мора да буде кажњен. Ако то није случај са
Јужним вестима онда је све ОК и свака част, али можете да се жалите“, поручила је
премијерка.

  

Јужне вести су искористиле сва расположива правна средства и предмет је тренутно
пред Управним судом, али и поред тога што процес траје Министарство финансија
покренуло је процедуру принудне наплате и пре коначне одлуке суда.

  

Иначе, Брнабићева је већ била упозната са интензивним пореским контролама Јужних
вести, јер јој је представник Мисије ОЕБС Харлем Десир још пре неколико месеци указао
на проблеме овог портала. Она је тада позвала Пореску да оконча контроле уколико
нема разлога за то.

  

Међутим, уместо обуставе, контроле су се интензивирале, па је на предмету Јужних
вести, према незваничним информацијама, у једном тренутку радило чак 12 инспектора.

  

Подсетимо, иако ни после интензивне шестомесечне контроле нису у пословању Јужних
вести пронашли ни један једини прекршај, позивајући се на уредбу која се односи
искључиво на јавни сектор, порески инспектори су утврдили да овај портал наводно
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дугује милионски износ.

  

( Јужне вести )

  

Видети још:

  

Јужне вести: Позивајући се на уредбу која се односи искључиво на јавни сектор,
порески инспектори утврдили да наводно дугујемо милионски износ
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