
Директор Пореске управе Црне Горе: Дуг Митрополије црногорско-приморске се мери вишемилионском цифром, покренули смо контролу са циљем да утврдимо неплаћене пореске обавезе
субота, 22 фебруар 2020 20:45

 Директор Пореске управа Црне Горе Миомир Мугоша изјавио је да је та институција
покренула контролу у Митрополији црногорско-приморској и свим верским заједницама у
тој земљи с циљем да се, како је рекао, утврди тачност обрачунатих, пријављених и
наплаћених пореских обавеза.

  
  

(3/3) Ako MCP ne plati poreski dug dobrovoljno zakonska obaveza @CgUprava  je da dug
naplati prinudno – sredstvima sa računa MCP ili od njene imovine. Naravno, ne od vjerskih
objekata već od nekretnina kojima MCP raspolaže na atraktivnim lokacijama. 
pic.twitter.com/IVy2swpHZd

  — Vlada Crne Gore (@VladaCG) February 22, 2020    

 Влада Црне Горе објавила је на Твитеру изјаве Мугоше у којима он наводи да
Митрополија црногорско-приморска располаже с највећом имовином у тој земљи, а да се
њен порески дуг мери вишемилионском цифром, преноси Н1.

  

„Митрополија Црногорско-приморска је највећа верска организација у Црној Гори
из разлога што користи највећи број верских објеката, располаже с највећом
имовином, има највећи број привредних друштава, има највише отворених
жиро-рачуна у више послових банака преко којих је у протеклих неколико година
прометовано више десетина милиона евра“, казао је Мугоша.

  

Он је констатовао да је „када је у питању поштовање пореских обавеза са аспекта
обавезне пријаве верских службеника, степен пореске дисциплине врло низак“.

  

„У прилог томе говори и податак да је до 2010. године МЦП пријавила 38 свештеника, а
да је након тога само је за неколико свештеника уплатила доприносе и то за одређени
број оних који су стекли право за одлазак у пензију“, рекао је Мугоша.

  

Према његовим речима, порески дуг за пријављених 38 свештеника Митрополије
црногорско-приморске до 2010. године је премашио 300.000 евра.
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https://twitter.com/CgUprava?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/IVy2swpHZd
https://twitter.com/VladaCG/status/1231180369891930112?ref_src=twsrc%5Etfw
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„А након тога, до 2020. године није предата ниједна пријава, а због непотпуних и
нетачних података Пореска управа није могла ни обрачунати пореску обавезу. То значи
да на данашњи дан Пореска управа не може утврдити тачан порески дуг ове верске
организације, а можемо само говорити да је он вишемилионски“, додао је.

  

Због тога је, наводи, Пореска управа Црне Горе покренула контролу у МЦП и свим
верским заједницама с циљем да се утврди тачност обрачунатих, пријављених и
наплаћених пореских обавеза.

  

„Ако МЦП не плати порески дуг добровољно, законска обавеза Пореске управе је
да предузме мере принудне наплате, које се односе на средства која се налазе на
рачунима МЦП, а уколико се не може на тај начин наплатити дуг, Пореска управа је
обавезна да наплату изврши од имовине, и то не од оних које се односе на верске
објекте, већ од некретнина којима МЦП располаже на атрактивним локацијама у
Подгорици и приморју“, нагласио је Мугоша.

  

Видети још:

  

Митрополија црногорско-приморска: Пореска управа Црне Горе се укључила у
дезинформисање јавности, "вишемилионски дуг" је измишљен само ради хајке против
Цркве

  

(Н1)
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