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 Митрополија црногорско-приморска са жаљењем констатује да се и Пореска управа
Црне Горе укључила у дезинформисање јавности у оквиру хајке која се води против
Цркве, објавила је Светигорапрес.

  

"Директор Пореске управе Миомир Мугоша је изнео читав низ непроверених и
неутврђених података, који, имајући у виду време и начин на који су саопштени, ни мало
не доприносе истини и смиривању опште ситуације у црногорском друштву, у којој се
налазимо не кривицом Цркве", наведено је у саопштењу.

  

Представници Митрополије одазвали су се, 11. фебруара позиву Пореске управе ради
утврђивања тачног стања у вези пореских обавеза на име пензијског, инвалидског и
здравственог осигурања парохијских свештеника. 

  

Пореска управа је располагала податком да се у том погледу дугује 339.000 евра, а на
састанку је утврђено да је реч о нетачној суми.
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Утврђено је, такође, и једногласно констатовано да се проблем јавио не због
неодговорности Митрополије и свештенства да извршавају своје обавезе, него због
техничке немогућности Пореске управе да утврђује пореске обавезе за свештена лица и
верске службенике од 2011. године.

  

"На последњем састанку је договорено и то да се, у случају јавних саопштења,
самокритично укаже на објективне околности које се искључиво тичу Пореске управе
која, мора се признати, није радила свој посао из разлога техничке природе, а за шта
кривицу никако не може сносити Митрополија, нити било која друга верска заједница,
које су све у истом проблему", стоји у саопштењу Митрополије Црногорско Приморске.

  

Митрополија је оценила да је "вишемилионски дуг" је измишљен само ради хајке против
Цркве.

  

"Жалосно је, али истинито да Мугоша јавности није изнео податке о проценама Пореске
управе о дуговањима за остале верске заједнице, о чему је на састанку управо он
говорио, поменувши самоиницијативно и експилицитно једну верску заједницу, чије име
ми, из поштовања, нећемо помињати. Све то говори да није у питању избегавање
пореских обавеза Цркве него о системском проблему за који одговорност искључиво
сноси државна власт", наведено је у саопштењу.

  

Видети још:

  

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

  

(Фонет)
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