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У циљу ефикасног, благовременог и квалитетног
остваривањасвојихзадатакаифункција,сведржа
веданасуспостављајупорескисистемкојитребада
обезбедипотребнасредствазафункционисањедржа
ве уопште.Избегавањеплаћањаутврђенихпорезаи
другихјавнихдажбинаодстранепорескихобвезника,
директнодоводиупитањеостваривањебројнихдр
жавнихфункција.Стогасвесавременедржавепред
виђају веома разуђен систем различитих деликата :
кривичнихдела,привреднихпреступаипрекршајаза
којасупредвиђенеразличитеврстесанкцијазафизич
каилиправналицаодноснопредузетникекојисенађу
уулозиучинилацаовихделиката.Наовајсеначин,с
једнестране,тежизаконитомиефикасномутврђи
вању казнене одговорности учинилаца пореских де
ликатаодстраненадлежнихдржавнихорганаи , с
другестране,овајсистемтребапревентивнодаде
лује у правцу подизања опште пореске дисциплине у
друштву. Предмет овога рада заправо представља
теоријскаипрактичнаанализапојма,карактеристи
ка и облика испољавања пореске утаје као основног
фискалног,порескогкривичногделаиједногоднајзна
чајнијихобликапорескеевазије.Уобрадиовакоодре
ђеногпредметаистраживањааутори су користили
правнодогматскиитеоријскопрактичниметоди,од
носнометодианализесадржајаиметоддескрипције.
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Кључне речи: порез, јавне дажбине, избегавање, не
пријављивање,закон,кривичнодело,одговорност,ка
зна

1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Pо ре ска кри вич на де ла по себ но по ре ска ута ја1) (енг. - tax eva-
sion, франц. - fra u de fi sca le,, итал. – omes so ver sa men to di im-

po ste, нем.- ste u er be tru) пред ста вља ју из у зет но те шка, про тив прав-
на и опа сна по на ша ња по је ди на ца и гру па од но сно прав них ли ца 
(пред у зе ћа, уста но ва или дру гих ор га ни за ци ја) ко ји ма се кр ше њем 
про пи са не по сред но или по сред но угро жа ва ју фи нан сиј ски ин те-
ре си це ле дру штве не за јед ни це, и то пр вен стве но кроз на но ше ње 
ве ли ких ште та фи скал ном си сте му и си сте му јав них при хо да уоп-
ште2), а по том и кроз на но ше ње не по сред не или по сред не ште те 
свих бу џет ским ко ри сни ци ма. Она пред ста вља ју по себ ну вр сту 
при вред них кри вич них де ла3), и то кри вич них ко ја се мо гу си сте-
ма ти зо ва ти у под гру пу де ла про тив јав них, др жав них фи нан си ја4). 
Ова се де ла че сто на зи ва ју и фи нан сиј ска кри вич на де ла5).

Ка да се има у ви ду огро ман зна чај ко ји фи скал ни си стем, ње-
го во уред но, бла го вре ме но, пот пу но и ква ли тет но оства ре ње има 
за по сто ја ње, одр жа ње па и раз вој др жа ве од но сно дру штва он да 
је по све ја сно од ко ли ке је ва жно сти да се др жа ва ши ро ком ле пе-
зом раз ли чи тих ме ра, сред ста ва, на чи на и по сту па ка пред у зе тих 
од стра не раз ли чи тих су бје ка та на свим ни во и ма су прот ста ви раз-
ли чи тим об ли ци ма и ви до ви ма не пла ћа ња, при кри ва ња, не при ја-
вљи ва ња или из бе га ва ња пла ћа ња по ре за, до при но са и дру гих про-
пи са них оба ве за ко је пред ста вља ју јав не да жби не, од но сно јав ни 
при ход6).
1) B. Mat ko vić, Uta ja po re za, Ra ču no vod stvo, re vi zi ja i fi nan si je, Za greb, broj 11/2007. go di ne, 

str. 115-117
2) Vi še : M. An đel ko vić, D. Jo va še vić, Iz be ga va nje pla ća nja po re za, Niš, 2006. go di ne, str. 101-

121
3) B. Pa vi šić, V. Gro zda nić, P. Ve ić, Ko men tar Ka zne nog za ko na, Za greb, 2007. go di ne, str. 

636-637 
4) P. No vo se lac, Go spo dar ska ka zne na dje la, Zbor nik ra do va, Ak tu el na pi ta nja ka zne nog za ko-

no dav stva, Za greb, 2001. go di ne, str. 3-31 
5) J. Ko va če vić Čo lo vić, Ka zne no prav ne sank ci je za fi nan sij ska kri vič na dje la, Hr vat ska go spo-

dar ska re vi ja, Za greb, broj 4/1999. go di ne, str. 446-453
6) M. Ha dži mu sić, Od go vor nost i sank ci o ni sa nje su bje ka ta zbog ne iz vr še nja po re skih oba ve za, 

Prav na mi sao, Sa ra je vo, broj 1-2/2005. go di ne, str. 51-53
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На рав но кр ше њем про пи са у обла сти фи скал ног си сте ма7) 
мо гу да се про у зро ку ју и раз ли чи те по сле ди це. За ви сно од вр сте 
по вре де од но сно про у зро ко ва не по сле ди це у по гле ду оби ма и ин-
тен зи те та по вре де или угро жа ва ња за шти ће них дру штве них вред-
но сти, за кон је пред ви део и раз ли чи те санк ци је за ви сно од то га да 
ли се у кон крет ном слу ча ју ра ди о кри вич ном де лу или не кој дру гој 
вр сти де лик та8). Нај о па сни ји и нај те жи об ли ци кр ше ња по ре ских 
за ко на ко ји ма се и на но се нај те же по сле ди це од но сно нај ве ће ште-
те дру штве ној за јед ни ци пред ста вља ју по ре ска кри вич на де ла9).

Осно ву по ре ских кри вич них де ла без об зи ра о ком об ли ку или 
ви ду ис по ља ва ња се ра ди у кон крет ном слу ча ју чи не раз ли чи те 
по јав не ма ни фе ста ци је по ре ске ева зи је (лат. бе жа ње, из бе га ва ње) 
по себ но ка да се има у ви ду да ева зи ја по ре за пред ста вља ујед но и 
нај зна чај ни ји об лик си ве еко но ми је. Си ва еко но ми ја се прак тич-
но мо же по ја ви ти у ве о ма раз ли чи тим обла сти ма де лат но сти као 
што су: про из вод ња и про мет ро бе и услу га, тр жи ште ра да и рад ни 
од но си, гра ђе ви нар ство, стам бе но-ко му нал на де лат ност, про мет 
не по крет но сти10). Но, са аспек та др жав них ин те ре са си гур но је да 
су нај зна чај ни ји они об ли ци си ве еко но ми је ко ји се по јав но ма ни-
фе сту ју у сфе ри на ру ша ва ња, угро жа ва ња или по вре ђи ва ња фи-
скал ног (по ре ског) си сте ма11). Ов де се упра во на пр вом ме сту ја вља 
по ре ска ева зи ја са раз ли чи тим об ли ци ма ис по ља ва ња. Ева зи ја по-
ре за или раз ли чи ти об ли ци и ви до ви од но сно на чи ни из бе га ва ња 
утвр ђи ва ња, раз ре за и на пла ћи ва ња по ре за и дру гих про пи са них 
да жби на пред ста вља ју штет ну, про тив прав ну и опа сну де лат ност 
по је ди на ца и гру па ко ји ма се угро жа ва ју основ ни фи скал ни ин те-
ре си дру штва12).

На и ме, по ре ски об ве зни ци до жи вља ва ју по рез као сво је вр сни 
тро шак ко ји са мо по гор ша ва њи хо ву ма те ри јал ну си ту а ци ју јер 
пла ћа ње по ре за и дру гих да жби на не по сред но ути че на сма њи ва-

7) B. Đe rek, Ka zne na od go vor nost za po vre de po re znih za ko na, Fi nan cij ska te o ri ja i prak sa, 
Za greb, broj 1/2003. go di ne, str. 83-112

8) I. Kov čo Vu ka din, Go spo dar ski kri mi na li tet – kri mi no lo ška obi ljež ja, Hr vat ski lje to pis za 
ka zne no pra vo i prak su, Za greb, broj 2/2007. go di ne, str. 435-493

9) D. Jo va še vić, T. Ha šim be go vić, Si stem po re skih de li ka ta, Be o grad, 2004. go di ne, str. 68-81
10) Z. Po gar čić, No va ka zne na dje la iz pod ruč ja go spo dar skog po slo va nja, Ra ču no vod stvo, re vi-

zi ja i fi nan si je, Za greb, broj 12/2003. go di ne, str. 141-147
11) D. Kos, Ka zne no prav na od go vor nost za kri vič na dje la go spo dar skog kri mi na li te ta, Hr vat ski 

lje to pis za ka zne no pra vo i prak su, Za greb, broj 2/2000. go di ne, str. 381-398
12) B. Ga čić, Ne ki no vi po jam ni ob li ci pri vred nog kri mi na li te ta, Prav na mi sao, Sa ra je vo, broj 

9-10/1981. go di ne, str. 39-41
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ње њи хо ве еко ном ске сна ге и ку пов не мо ћи. Сто га они из бе га ва ју 
пла ћа ње по ре за у ве ћем или ма њем из но су или бар по ку ша ва ју да 
ума ње ње гов те рет. Сви ти раз ли чи ти об ли ци из бе га ва ња пла ћа ња 
по ре за пред ста вља ју за пра во са мо нај те же и нај о па сни је об ли ке 
и ви до ве ис по ља ва ња по ре ске ева зи је13). По се бан об лик ове ева-
зи је је сте из бе га ва ње пла ћа ња по ре за на при хо де од не за ко ни тих 
рад њи14). Опре де ље ње по ре ских об ве зни ка да у пот пу но сти или 
де ли мич но из бег ну пла ћа ње по ре за и дру гих до при но са за ви си у 
пр вом ре ду од ин тен зи те та от по ра пла ћа њу по ре за. Тај ин тен зи тет 
от по ра за ви си од ви ше еле ме на та ко ји се мо гу све сти на сле де ће: 
1) ви си на по ре ског оп те ре ће ња, 2) на ме на тро ше ња сред ста ва при-
ку пље них по ре зом, 3) по ре ски об лик и 4) ми шље ње јав но сти да ли 
је по рез пра ви чан или не15) .

Да кле, раз ли ку ју се два об ли ка по ре ске ева зи је - за ко ни та и не-
за ко ни та. За ко ни та ева зи ја по сто ји у слу ча ју ка да се по је дин ци као 
по ре ски об ве зни ци исти на кре ћу у оп штим окви ри ма ко ји су по-
ста вље ни на осно ву за ко на или дру гих оп штих про пи са из обла сти 
фи скал ног или по ре ског си сте ма, али при то ме на раз ли чи те на чи-
не по ку ша ва ју да из бег ну у пот пу но сти или де ли мич но пла ћа ње 
по ре за и дру гих про пи са них до при но са. Ов де се прак тич но ра ди 
о раз ли чи тим об ли ци ма ко ри шће ња по ре ских под сти ца ја (у ви ду 
осло бо ђе ња или олак ши ца код утвр ђи ва ња, раз ре за или пла ћа ња 
по ре за) или ка да се ко ри сте по сто је ће прав не пра зни не у по ре ским 
и дру гим за ко ни ма и про пи си ма упра во због ви со ког сте пе на ап-
страк ци је, уоп ште но сти или не до ре че но сти од но сно ви ше знач но-
сти упо тре бље них ре чи, из ра за или пој мо ва или не са вр ше но сти је-
зи ка упо тре бље ног од стра не за ко но дав ца. Ово је на ро чи то слу чај 
у оним си сте ми ма ка да се због бр зих и на глих ра ди кал них про ме на 
у сфе ри при вред ног по сло ва ња у зе мљи или ино стран ству и са ми 
по ре ски про пи си че сто ме ња ју ка ко би се при ла го ди ли но вим дру-
штве ним, прав ним и при вред ним окви ри ма16).

На и ме, за ко ни та или ка ко је још на зи ва ју по је ди ни ауто ри до-
пу ште на по ре ска ева зи ја17) об у хва та по ступ ке по мо ћу ко јих по ре-
ски об ве зник из бе га ва пла ћа ње по ре за пот пу но или де ли мич но на 
13) B. Mat ko vić, Uta ja po re za, Ra ču no vod stvo, re vi zi ja i fi nan si je, Za greb, broj 11/2007. go di ne, 

str. 115-117
14) D. Gnja to vić, Fi nan si je i fi nan sij sko pra vo, Be o grad, 1999. go di ne, str. 139
15) D. Po po vić, Na u ka o po re zi ma i po re sko pra vo, Be o grad, 1997. go di ne, str. 450-451
16) T. Naj am šić, Ka zne na dje la po re zne na ra vi Prav ni vje snik, Za greb, broj 9/1999. go di ne, str. 

33-41
17) B. Jel čić, Na u ka o fi nan si ja ma i fi nan sij sko pra vo, Za greb, 1990. go di ne, str. 183-184
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је дан од сле де ћих на чи на: 1. про ме ном ме ста пре би ва ли шта или 
бо ра ви шта, 2. сма ње њем или од у ста ја њем од по тро шње опо ре зи-
ва них про из во да или услу га и 3. про на ла же њем пра зни на (ру па) 
у за ко ну. Са мим мо мен том до спе ло сти по ре ски об ве зник па да у 
ду жнич ку доц њу за пла ћа ње свог по ре ског ду га. А та до спе лост 
пред ста вља свој ство по ре ског ду га да му је на сту пио рок ис пу ње-
ња - ко ји је ина че од ре ђен у за ко ну и чи јим про пу шта њем се чи ни 
штет но и про тив прав но по на ша ње18) .

Дру ги об лик по ре ске ева зи је пред ста вља не за ко ни та или не до-
пу ште на ева зи ја. Не за ко ни том ева зи јом по је ди нац као по ре ски об-
ве зник до ла зи под удар за ко на и ка зне не ре пре си је. На и ме, у овом 
слу ча ју до ла зи до кр ше ња про пи са у ве ћој или ма њој ме ри при 
че му се на но се не по сред не, ди рект не ште те дру штве ној за јед ни ци. 
Ов де се да кле ра ди о про тив прав ним, про тив за ко ни тим, не до пу-
ште ним и ка жњи вим де лат но сти ма упра вље ним ди рект но про тив 
по ре ског (фи скал ног) си сте ма зе мље. Ова се не за ко ни та ева зи ја 
мо же ја ви ти у два ви да ко ји су и нај ка рак те ри стич ни ји за мо дер не 
прав не и дру штве не си сте ме19).

Пр ви об лик не до пу ште не по ре ске ева зи је је по ре ска ута ја, по-
ре ска де фра у да ци ја или ута ја по ре за и до при но са од но сно из бе га-
ва ње пла ћа ња по ре за о че му ће у на ред ним из ла га њи ма би ти ви-
ше ре чи. Дру ги об лик не за ко ни те по ре ске ева зи је је кри јум ча ре ње 
или кон тра бан да раз не ро бе, про из во да или услу га пре ко гра ни ца 
јед не или ви ше др жа ва. Но, ови раз ли чи ти об ли ци не за ко ни те по-
ре ске ева зи је рет ко се ка да пред у зи ма ју са мо стал но из дво је но од 
оста лих про тив прав них ак тив но сти њи хо вих но си ла ца. Нај че шће 
је пак слу чај да се и ове де лат но сти из во де у јед ном ни зу ка жњи вих 
по на ша ња при че му учи ни лац, је дан или ви ше њих, кон стант но 
вр ше ка жњи ва, за бра ње на де ла ко ја се у за ко ну од ре ђе на би ло као 
кри вич на де ла, би ло као при вред ни пре сту пи или при вред ни пре-
кр ша ји20).

На и ме, не за ко ни та ева зи ја об у хва та раз ли чи те по ступ ке по ре-
ских об ве зни ка ко ји су усме ре ни на из бе га ва ње пла ћа ња по ре за, а 
ко ји ма се кр ши за кон. Да би ута ји ли по рез об ве зни ци на не до зво-
љен на чин при кри ва ју це лу или пак је дан део сво је имо ви не или 

18) O. Bu hler, G. Stric kdrodt, Ste u rr recht, Band 1, All ge me i ner Ste ur recht, Wi es ba den,1960. 
go di ne, str. 365

19) B. Škof, Uta ja po re za na do da nu vri jed nost i nje zi no ka žnja va nje, Fi nan cij ska prak sa, Za-
greb, broj 4/1996. go di ne, str. 426-431 

20)  T. Naj am šić, Ka zne na dje la po re zne na ra vi, Po re zni vje snik, Za greb, broj 9/1999. go di ne, str. 
33-41
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објек та опо ре зи ва ња. Циљ ута је по ре за је сте сма ње не по ре ског ду-
га. Сто га се у те о ри ји мо же раз ли ко ва ти за ви сно од објек та пре ма 
ко ме се пред у зи ма рад ња по ре ске ута је, пот пу на или не пот пу на 
ута ја по ре за21). Не за ко ни та по ре ска ева зи ја или ута ја по ре за или 
из бе га ва ње пла ћа ња по ре за је ка жњи ва. Све са вре ме не др жа ве па 
и све др жа ве од свог по стан ка су се на раз ли чи те на чи не и раз ли чи-
тим ме ра ма су прот ста вља ле овим ка жњи вим де лат но сти ма по ре-
ских об ве зни ка. У тој бор би за ефи ка сни јим спро во ђе њем по ре ске 
ди сци пли не при ме њу ју се раз ли чи те пре вен тив не, али и ре пре сив-
не ме ре. При то ме ва жну уло гу у пре вен ци ји не за ко ни тог из бе га-
ва ња пла ћа ња по ре за игра и сво ђе ње по ре ског те ре та у ра зум не 
окви ре чи ме се убла жа ва ју фак то ри ко ји до при но се по ве ћа њу ин-
тен зи те та от по ра пла ћа њу по ре за22) .

Ина че у те о ри ји се мо гу на ћи и та ква ми шље ња пре ма ко ји ма 
је не за ко ни та по ре ска ева зи ја23) је дан од кључ них узро ка по сто ја ња 
си ве еко но ми је. Овај за пра во по јам об у хва та све про тив за ко ни те 
при вред не ак тив но сти ко је су усме ре не на сти ца ње еко ном ске ко-
ри сти за ли це ко је оба вља те ак тив но сти, а не ште ту др жа ве и ли-
ца ко ја на ле га лан на чин оба вља ју при вред не де лат но сти. Ов де се 
да кле ра ди о оба вља њу еко ном ске ак тив но сти ми мо ре ле вант них 
прав них про пи са или про тив њих. Си ву еко но ми ју у ли те ра ту ри 
не ки ауто ри још на зи ва ју и као нео по ре зо ва на, не фор мал на, цр на, 
под зем на или не зва нич на еко но ми ја. Но, без об зи ра ко ји од на ве-
де них тер ми на ко ри сте по је ди ни ауто ри, го то во су сви са гла сни да 
се ов де ра ди о ак тив но сти ма са ко ји ма не што ни је у ре ду или ни је 
у ре ду не што у ве зи са ин фор ма ци ја ма о овим ак тив но сти ма24) . 

2.ПОЈАМИЕЛЕМЕНТИКРИВИЧНОГДЕЛА
ПОРЕСКЕУТАЈЕ

Ме ђу кри вич ним де ли ма про тив при вре де по свом зна ча ју, 
при ро ди и ка рак те ру из два ја ју се по ре ска кри вич на де ла. Њих има 
ви ше вр ста. Основ но кри вич но де ло ове вр сте је по ре ска ута ја. То 
је кри вич но де ло ко је је пред ви ђе но у чл. 229. Кри вич ног за ко ни-

21)  D. Jo va še vić, M. Ga jić Gla moč li ja, Po re ska uta ja, Be o grad, 2008. go di ne, str. 178-189
22)  In ter na ti o nal Bu re au of Fi scal Do cu men ta tion : In ter na ti o nal Tax Avo i den ce and Eva sion, 

Am ster dam, 1981. go di ne, str. 21
23)  S. Ma dža re vić Šuj ster, Pro cje na po re zne eva zi je u Hr vat skoj, Fi nan cij ska te o ri ja i prak sa, 

Za greb, broj 1/2002. go di ne, str. 117.144
24)  W. Be ge er, V. H. K. Tu i nen, The Sta ti sti cal Re pre sen ta tion of the In for mal Eco nomy, Qu ar-

terly Jo ur nal of the Cen tral Bu re au of Sta ti stics, Vol. 1, Broj 3/1986. go di ne, str.77
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ка Ре пу бли ке Ср би је. На овај је на чин 1. ја ну а ра 2006. го ди не (са 
сту па њем на сна гу но вог Кри вич ног за ко ни ка) за ме ње но кри вич но 
де ло ''Из бе га ва ње пла ћа ња по ре за'' ко је је би ло пред ви ђе но у чл. 
172. За ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји (а, 
ко ји је 1. ја ну а ра 2003. го ди не уки нуо од ред бу чл. 154. Кри вич ног 
за ко на Ре пу бли ке Ср би је – кри вич но де ло по ре ске ута је). Оста ла 
по ре ска кри вич на де ла су и да ље пред ви ђе на у спо ред ном кри вич-
ном за ко но дав ству – За ко ну о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми-
ни стра ци ји. 

На и ме, из бе га ва њем за кон ске оба ве зе пла ћа ња од ре ђе ног нов-
ча ног из но са у ко рист др жа ве на но си се ште та дру штве ним ин те-
ре си ма, угро жа ва ју се фон до ви и уста но ве со ци јал не за шти те од-
но сно функ ци о ни са ње свих бу џет ских ин сти ту ци ја и по сло ва. Но, 
тек ка да се ра ди о из бе га ва њу ове по ре ске оба ве зе у ве ћем оби му 
или у те жим слу ча је ви ма ис пу ње ни су усло ви за по сто ја ње по ре-
ског кри вич ног де ла. Сви дру ги ма ње зна чај ни, раз ли чи ти слу ча-
је ви по ре ске не ди сци пли не и по ре ске ева зи је пред ста вља ју исти на 
про тив прав но и ка жњи во по на ша ње, али у об ли ку дру гих вр ста 
при вред них де ли ка та (при вред ни пре сту пи и пре кр ша ји). Основ но 
фи скал но кри вич но де ло у на шем прав ном си сте му је по ре ска ута-
ја. Ово се де ло у не ким прав ним си сте ми ма на зи ва и ''ута ја по ре за'' 
или ''ута ја по ре за и дру гих да ва ња'' и сл. Ово кри вич но де ло у на-
шем прав ном си сте му је по сле 1. ја ну а ра 2006. го ди не пред ви ђе но 
у чл. 229. Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је. 

Де ло се, ина че, са сто ји у да ва њу ла жних по да та ка о сво јим за-
ко ни то сте че ним при хо ди ма, пред ме ти ма или дру гим чи ње ни ца ма 
ко је су од ути ца ја на утвр ђи ва ње оба ве за или у не при ја вљи ва њу 
истих у слу ча ју оба ве зне при ја ве или у при кри ва њу по да та ка ко ји 
се од но се на утвр ђи ва ње по ре ске оба ве зе у на ме ри да се за се бе 
или дру гог у пот пу но сти или де ли мич но из бег не пла ћа ње по ре за, 
до при но са или дру гих про пи са них да жби на ако ви си на из бег ну те 
оба ве зе пре ла зи из нос од сто пе де сет хи ља да ди на ра25). Ово де ло 
свој на зив ду гу је чи ње ни ци да се њи ме од стра не учи ни о ца де ла 
вр ши про тив прав но при сва ја ње оног из но са оба ве зе чи је се пла-
ћа ње на овај на чин из бе га ва од но сно ко ји оста је код учи ни о ца26). 

25)  D. Mi loš, Kri vič no de lo po re ske uta je, Prav na mi sao, Sa ra je vo, broj 9-10/1981. go di ne, str. 
49-63

26)  M. Ra do va no vić, M. Đor đe vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, Be o grad, 1975. go di ne, str. 
250-251; B. Če jo vić, V. Mi la di no vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, Niš, 1995. go di ne, str. 
295
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Ти ме је до та да по сто је ће кри вич но де ло : ‘’Из бе га ва ње пла ћа ња 
по ре за’’ пред ви ђе но у чла ну 172. За ко на о по ре ском по ступ ку и по-
ре ској ад ми ни стра ци ји27) пре ста ло да по сто ји. 

1.Објектзаштите

Из на пред на ве де ног за кон ског опи са кри вич ног де ла по ре-
ске ута је про из и ла зи да се ов де ра ди о кри вич ном де лу sui ge ne ris. 
Но, у те о ри ји кри вич ног пра ва има ми шље ња да се ов де ра ди о 
спе ци фич ном об ли ку кри вич ног де ла пре ва ре, до ду ше о де лу од 
пре ва ре где се пре вар ном рад њом оште ћу је дру штво у це ли ни28). 
Ово де ло да ље ка рак те ри ше и блан кет на дис по зи ци ја што зна чи 
да упот пу ња ва ње са др жи не би ћа ово га де ла за ви си од дру гих про-
пи са из обла сти фи скал ног и по ре ског си сте ма, а ко ји од ре ђу ју по-
јам, вр сте и са др жи ну по је ди них по ре за и дру гих јав них да ва ња 
(до при но са и јав них да жби на), об ве зни ке ових да ва ња као и ро ко-
ве пла ћа ња истих29). На и ме, ова вр ста дис по зи ци је до пу шта да се 
при ро да и са др жи на фи скал них оба ве за у сми слу објек та за шти те 
овог кри вич ног де ла утвр ђу је на осно ву ван кри вич них про пи са30) .

Објект за шти те је код овог кри вич ног де ла фи скал ни си стем, 
си стем јав них при хо да ко ји чи ни основ при вред ног си сте ма зе мље. 
Но, у прав ној те о ри ји се мо гу про на ћи и схва та ња31) пре ма ко ји ма 
је објект за шти те код овог кри вич ног де ла ду жност пла ћа ња по ре-
за, до при но са и дру гих да ва ња. На и ме, као јав на да ва ња се сма тра-
ју : по ре зи, ца ри не, так се и до при но си. 

Објект на па да је ал тер на тив но од ре ђен. То мо же би ти : по рез, 
до при нос и дру ге про пи са не да жби не (ко је пред ста вља ју јав ни 
при ход). При то ме ни је од зна ча ја да ли се ове оба ве зе од но се на 
фи зич ка или прав на ли ца. Фак тич ко је пи та ње да ли се у кон крет-
ном слу ча ју ра ди о овој вр сти фи скал не оба ве зе и то се утвр ђу је с 
об зи ром на про пи се ко ји ма су та кве оба ве зе утвр ђе не32).

По што у окви ру на шег фи скал ног си сте ма има ви ше вр ста по-
ре за, под овим се пој мом у сва ком слу ча ју под ра зу ме ва део до хот ка 
или имо ви не ко ји дру штве на за јед ни ца од у зи ма од фи зич ких или 
27) Slu žbe ni gla snik Re pu bli ke Sr bi je, Be o grad, broj 80/2002, 84/2002, 23/2003 , 70/2003 i 

55/2004
28) Z. Sto ja no vić, O. Pe rić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, Be o grad, 2000. go di ne, str. 244
29) D. Ocvirk, Skri ve ni tran sfe ri do bi ti, Po re zni vje snik, Za greb, broj 3/2001. go di ne, str. 53-62
30) Lj. Jo va no vić, V. Đur đić, D. Jo va še vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, Be o grad, 2006. go di ne, 

str. 256-258
31) B. Pa vi šić, V. Gro zda nić, P. Ve ić, Ko men tar Ka zne nog za ko na, op. cit. str. 636
32) Lj. La za re vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, Be o grad, 1993. go di ne, str. 229
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прав них ли ца (пред у зе ћа, уста но ва и дру гих ор га ни за ци ја) од но-
сно пред у зет ни ка за по кри ће сво јих рас хо да не да ју ћи при то ме 
по ре ском об ве зни ку не ку не по сред ну про тив чи нид бу или про тив-
да ва ње33). Др жа ва за пра во по рез у сми слу де ла до хот ка или де ла 
имо ви не узи ма од сво јих по да ни ка на осно ву вла сти не вр ше ћи 
не ку не по сред ну про тив чи нид бу. По рез је пре ма то ме ви ше стру ко 
зна чај на ка те го ри ја34) јер се по мо ћу ње га као ин стру мен та оства-
ру ју да љи или ви ши ци ље ви у име и за по тре бе це ле дру штве не 
за јед ни це и пред ста вља из ра зи то ефи ка сан ме ха ни зам со ци јал не 
по ли ти ке35). Но, по рез се мо же де фи ни са ти и као нов ча на да ва ња 
или при ход ко ји се об ра чу на ва ју од при хо да раз ли чи тих по ре ских 
об ве зни ка и ко ји се ко ри сти за под ми ре ње утвр ђе них јав них из да-
та ка. По рез је, на и ме, део имо ви не или до хот ка ко ји се узи ма од 
фи зич ких или прав них ли ца за по кри ва ње рас хо да дру штве но по-
ли тич ке за јед ни це36). 

Слич на је функ ци ја и уло га до при но са и дру гих про пи са них 
да жби на ко је пред ста вља ју јав ни при ход у на шем прав ном си сте-
му. И ова да ва ња слу же за за до во ље ње за јед нич ких и оп ште дру-
штве них по тре ба37). До при но си38) су та ко да ва ња ко ја се на осно ву 
за ко на и дру гих про пи са пла ћа ју из за ра да фи зич ких или прав них 
ли ца од но сно пред у зет ни ка, а ра ди за до во ља ва ња ра зних дру штве-
них по тре ба у обла сти ма дру штве них де лат но сти (као што су со-
ци јал на, деч ја и здрав стве на за шти та, обра зо ва ње, про све та, кул-
ту ра, на у ка, при вре ме на не за по сле ност или не спо соб ност за рад и 
при вре ђи ва ње). У ли те ра ту ри се та ко и до при но си мо гу од ре ди ти 
као нов ча на да ва ња ко ја се пла ћа ју за ко ри шће ње од ре ђе них услу га 
или ра ди оства ри ва ња од ре ђе них пра ва39). Или су она вр ста да ва ња 
ко ја се на осно ву за ко на или дру гих про пи са из лич них до хо да ка 
пла ћа ју ра ди за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба у ра зним обла-
сти ма дру штве них де лат но сти40).
33) De jan Po po vić, op. cit. str. 450-451
34) R. Su če vić, Ulo ga po re za i dru gih da va nja, Pra vo i po re zi, Za greb, broj 3/1997. go di ne, str. 

52-55
35) B. Škof, Uta ja po re za na do da tu vri jed nost i nje zi no ka žnja va nje, Fi nan cij ska prak sa, Za greb, 

broj 4/1996. go di ne, str. 425-431
36) Lj. La za re vić, B. Vuč ko vić, V. Vuč ko vić, Ko men tar Kri vič nog za ko ni ka Cr ne Go re, Ce ti nje, 

2004. go di ne, str. 660
37) Z. Sto ja no vić, O. Pe rić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, op. cit. str. 244
38) Do pri no si su sve svr ste oba ve za pre ma dru štve noj za jed ni ci – pre su da Vr hov nog su da Sr bi je 

Kž. 32/78 
39) B. Pa vi šić, V. Gro zda nić, P. Ve ić, Ko men tar Ka zne nog za ko na, op. cit. str. 636
40)  Lj. La za re vić, B. Vuč ko vić, V. Vuč ko vić, Ko men tar Kri vič nog za ko ni ka Cr ne Go re, op. cit. 

str. 660
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Ме ђу овим до при но си ма у прак си се да нас по себ но из два ја-
ју до при но си со ци јал ног оси гу ра ња на во де ћи при то ме да се ово 
кри вич но де ло мо же учи ни ти и у од но су на дру ге да жби не ко је 
пред ста вља ју јав ни при ход (у сми слу објек та за шти те код овог 
кри вич ног де ла). Упра во на овој чи ње ни ци се и за сни ва тврд ња да 
се ов де ра ди о блан кет ном би ћу кри вич ног де ла. Ова ква фор му ла-
ци ја блан кет не дис по зи ци је код кри вич ног де ла по ре ске ута је је и 
уне та у на ше за ко но дав ство ре фор мом из 1977. го ди не. Али та да 
су под пој мом „до при но си“ у сми слу објек та на па да би ле об у хва-
ће не ве о ма раз ли чи те и број не јав не да жби не по ред оних из сфе ре 
со ци јал ног оси гу ра ња ка кав је слу чај да нас. По сле ус по ста вља ња 
но вог фи скал ног си сте ма у на шој ре пу бли ци 1992. го ди не под пој-
мом до при но си се сма тра ју са мо до при но си со ци јал ног оси гу ра ња 
ко ји су за јед но са по ре зи ма и дру гим да жби на, а ко је пред ста вља ју 
јав ни при ход објект на па да овог кри вич ног де ла. То дру гим ре чи ма 
зна чи да из бе га ва ње пла ћа ња дру гих јав них при хо да (као што су 
так се, ца ри не, на кна де ра зних вр ста) - не пред ста вља објект на па да 
у сми слу овог кри вич ног де ла већ се у кон крет ном слу ча ју за ви сно 
од пред у зе те рад ње из вр ше ња и дру гих окол но сти слу ча ја мо же 
ра ди ти о дру гом кри вич ном де лу или пак дру гој вр сти де ли ка та.

У при лог пред њих схва та ња го во ри и на ша суд ска прак са41) 
где се под пој мом дру ги про пи са ни до при но си под ра зу ме ва ју све 
вр сте оба ве за пре ма дру штве ној за јед ни ци. При то ме пре ма ста-
ву Вр хов ног су да Ср би је42) при ли ком од лу чи ва ња о оп ту же њу због 
кри вич ног де ла по ре ске ута је ни је нео п ход но да се из нос ута је не 
по ре зе прет ход но утвр ђу је у управ ном по ступ ку од стра не по ре-
ских ор га на.

Област фи скал ног пра ва и пра ва јав них при хо да и јав них рас-
хо да нам пру жа са зна ња о мно штву за кон ских ма те ри јал но прав них 
про пи са ко ји утвр ђу ју по је ди не ви до ве и об ли ке по ре ских и дру гих 
јав них да ва ња за ви сно од вр сте де лат но сти од но сног дру гог ви да и 
из во ра опо ре зи ва ња као и с об зи ром на свој ство по ре ског об ве зни-
ка43). У сва ком слу ча ју ва жно је по себ но ис та ћи да је за пра вил ну 
при ме ну кри вич ног за ко на и ква ли фи ка ци ју кон крет ног чи ње нич-
ног ста ња од зна ча ја и од лу ка44) Вр хов ног су да Ср би је пре ма ко јој 
не ма кри вич ног де ла по ре ске ута је у слу ча ју ка да је ор ган упра ве 
41)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 32/78
42)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 1815/73
43)  S. Ma dža re vić, Šuj ster, pro cje na po re zne uta je u Hr vat skoj, Fi nan sij ska te o ri ja i 

prak sa, Za greb, broj 1/2002. go di ne, str. 117-144 
44)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 1323/84
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дру штве них при хо да у мо мен ту до но ше ња ре ше ња о утвр ђи ва њу 
по ре ске оба ве зе рас по ла гао ве ро до стој ним по да ци ма ко ји су ука-
зи ва ли на ла жност по да та ка у под не тој по ре ској при ја ви од стра не 
по ре ског об ве зни ка па и по ред то га сво је ре ше ње за сну је на под-
не тој45).

2.Радњаизвршењакривичногдела

Из за кон ског опи са кри вич ног де ла по ре ске ута је про из и ла зи 
да оно има два об ли ка ис по ља ва ња. То су основ ни и те жи, ква ли-
фи ко ва ни об лик. Основ ни об лик овог кри вич ног де ла се за ви сно 
од пред у зе те рад ње из вр ше ња се мо же по ја ви ти у три ви да ви да46). 
То су: 1) да ва ње ла жних по да та ка о при хо ди ма, 2) не при ја вљи ва-
ње при хо да у слу ча ју оба ве зне при ја ве и 3) при кри ва ње по да та ка 
на дру ги на чин. С об зи ром да се ов де ра ди о спе ци фич ном об ли ку 
кри вич ног де ла пре ва ре47) не рет ко се у кри вич но прав ној те о ри ји 
мо же на ћи схва та ње48) да је рад ња овог кри вич ног де ла нај ши ре 
узе то пре вар на де лат ност. У сво јој кон кре ти за ци ји она се мо же ма-
ни фе сто ва ти ал тер на тив но на два на чи на: као ак тив на, по зи тив на 
де лат ност (чи ње ње) - de lic ta co mis si va и као па сив на, не га тив на 
де лат ност (не чи ње ње, про пу шта ње ду жно сти на чи ње ње) - de lic ta 
omis si va. При то ме се да ва ње ла жних по да та ка о при хо ди ма сма тра 
за ак тив ну рад њу из вр ше ња овог кри вич ног де ла, а не при ја вљи ва-
ње при хо да се узи ма као па сив на де лат ност учи ни о ца де ла док се 
рад ња при кри ва ња мо же пред у зе ти и чи ње њем и не чи ње њем49) .

а) Да ва ње ла жних по да та ка о за ко ни то сте че ним при хо ди ма, 
пред ме ти ма или дру гим чи ње ни ца ма ко је су од ути ца ја на утвр ђи-
ва ње по ре ске оба ве зе по сто ји у слу ча ју ка да се чи ње ни це у ве зи 
за ко ни то сте че них при хо да, пред ме та или дру ге чи ње ни це не и сти-
ни то, не тач но при ка зу ју у од но су на ствар но, објек тив но по сто је ће 
ста ње при че му је бит но да се ра ди о по да ци ма о при хо ди ма или 
пред ме ти ма ко ји су за ко ни то сте че ни50). Код овог об ли ка кри вич-

45)  G. Mr šić, Ka zne na dje la pro tiv si gur no sti plat nog pro me ta i po slo va nja – po se ban osvrt na 
ka zne no dje lo uta je po re za i dru gih da va nja, Hr vat ska prav na re vi ja, Za greb, broj 10/2006. 
go di ne, str. 88-96

46)  D. Jo va še vić, Ko men tar Kri vič nog za ko na SR Ju go sla vi je, Be o grad, 2002. go di ne, str. 34-37
47)  D. Jo va še vić, Lek si kon kri vič nog pra va, Be o grad, 2006. go di ne, str. 689
48)  Z. Sto ja no vić, O. Pe rić, Ko men tar Kri vič nog za ko na Re pu bli ke Sr bi je i Kri vič ni za kon Re-

pu bli ke Cr ne Go re sa ob ja šnje ni ma, Be o grad, 1996. go di ne, str. 244-245 
49)  D. Jo va še vić, Ko men tar Kri vič nog za ko na Re pu bli ke Sr bi je sa sud skom prak som, Be o grad, 

2003. go di ne, str. 556
50)  D. Mi loš, Kri vič no de lo po re ske uta je, Prav na mi sao, Sa ra je vo, broj 9-10/1981. go di ne, str. 

49-63
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ног де ла учи ни лац исти на фор мал но по сту па по од ре ђе ној за ко ном 
пред ви ђе ној по ре ској оба ве зи да при ја ви чи ње ни це ко је су зна чај-
не за утвр ђи ва ње ви си не ова кве оба ве зе, али ову сво ју оба ве зу не 
ис пу ња ва и у ма те ри јал ном сми слу јер чи ње ни це не при ка зу је у 
пра вом, ствар ном, исти ни том ста њу51). При то ме ово кри вич но де-
ло по сто ји без об зи ра да ли је прет ход но из нос ута је не оба ве зе по-
ре за утвр ђен у управ ном по ступ ку од стра не над ле жног по ре ског 
ор га на52).

На и ме, ови се при хо ди при ка зу ју у ма њим из но си ма од ствар-
но, ре ал но по сто је ћих и оства ре них, од но сно пред ме ти се при ка-
зу ју у ма њој вред но сти или ма њем оби му и то за пе ри од ко ји под-
ле же опо ре зи ва њу или се пак при ка зу ју ве ћи рас хо ди од ствар них 
или се не тач но, не и сти ни то при ка зу ју дру ге чи ње ни це и по да ци 
ко ји су од зна ча ја за утвр ђи ва ње ви си не за ко ном про пи са не оба-
ве зе по ре за, до при но са со ци јал ног оси гу ра ња или дру гих про пи-
са них до при но са (дру ге чи ње ни це и по да ци мо гу да се од но се на 
не при ја вљи ва ње тач ног бро ја за по сле них ли ца или бро ја чла но ва 
до ма ћин ства или бро ја де це на шко ло ва њу, чи ње ни це за по сле но-
сти брач ног дру га, вре ме на ка да на ста је од ре ђе на оба ве за пла ћа ња 
или ме ста на стан ка та кве оба ве зе и сл.)53).

На чи ни ова квог ла жног при ка зи ва ња од луч них чи ње ни ца мо гу 
би ти у ре ал ном жи во ту ве о ма раз ли чи ти. Та ко се мо гу ума њи ва ти 
оства ре ни при хо ди у це ли ни или са мо од ре ђе ни при хо ди или са мо 
при хо ди из од ре ђе них из во ра или са мо они при хо ди оства ре ни у 
од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду или у од ре ђе ном ме сту или дру гом 
под руч ју, мо гу се да ље ума њи ва ти оства ре ни фи нан сиј ски ре зул-
та ти или се пак мо гу уве ћа ва ти тро шко ви по сло ва ња и сл. Бит но 
је да се ово да ва ње ла жних по да та ка у сми слу рад ње из вр ше ња 
кри вич ног де ла по ре ске ута је од но си на ва жне, од луч не чи ње ни це 
ко је су од зна ча ја за утвр ђи ва ње ви си не по ре ских и дру гих оба ве за. 
Да ва ње ла жних по да та ка о чи ње ни ца ма ко је не ма ју ути цај на утвр-
ђи ва ње по ре ске оба ве зе или ње не ви си не од но сно на утвр ђи ва ње 
дру гих про пи са них оба ве за или до при но са или њи хо ву ви си ну не 
пред ста вља рад њу из вр ше ња овог кри вич ног де ла54). 

51)  Lj. La za re vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, op. cit. str. 229
52)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. 1815/73
53)  M. Jer ko vić, Ka zne na od go vor nost za po vre de po re znih pro pi sa, Po re zni vje snik, Za greb, 

broj 5/2000. go di ne, str. 5-13
54)  I. Si mić, M. Pe tro vić, Kri vič ni za kon Re pu bli ke Sr bi je – prak ti čan pri me na, Be o grad, 2002. 

go di ne, str. 154-156
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За по сто ја ње де ла је пот пу но ире ле вант но и на ко ји на чин и 
у ком об ли ку се по ре ска при ја ва са ова ко при ка за ним и пре зен-
ти ра ним по да ци ма и чи ње ни ца ма под но си над ле жном по ре ском 
ор га ну. Та при ја ва мо же би ти усме на или пи сме на (што је че шћи 
слу чај) или се пак мо же ра ди ти о пре до ча ва њу, под но ше њу на увид 
по ре ским ор га ни ма по слов них књи га и дру ге до ку мен та ци је ве за-
не за по сло ва ње са ла жним, пре пра вље ним, кри во тво ре ним по да-
ци ма чак и ка да се ове књи ге или до ку мен та ци ја под но се на зах тев 
по ре ског ор га на или са мо и ни ци ја тив но од стра не по ре ског об ве-
зни ка. Де ло по ре ске ута је ће у овом об ли ку по сто ја ти и у слу ча ју 
ка да се ла жни по да ци на зах тев над ле жног по ре ског ор га на или 
пак на ини ци ја ти ву са мог учи ни о ца де ла да ју на кнад но као до пу на 
ра ни је под не те по ре ске при ја ве или у по ступ ку кон тро ле при хо да 
(ре дов не или ван ред не од но сно ин спек циј ске кон тро ле) или чак и 
ако су ти ла жни по да ци и чи ње ни це пре зен ти ра ни као до пу на уз 
пра те ћу до ку мен та ци ју ко ја се под но си уз по ре ску при ја ву55). Не 
по сто ји на про тив кри вич но де ло по ре ске ута је у слу ча ју ка да је 
ор ган упра ве дру штве них при хо да у мо мен ту до но ше ња ре ше ња о 
утвр ђи ва њу по ре ске оба ве зе рас по ла гао ве ро до стој ним по да ци ма 
ко ји су ука зи ва ли на ла жност по да та ка у под не тој по ре ској при ја ви 
од стра не по ре ског об ве зни ка па и по ред то га ре ше ње за сну је на 
та квој при ја ви56) .

По ре ска ута ја57) се мо же из вр ши ти са мо да ва њем ла жних по-
да та ка у по гле ду за ко ни то сте че них при хо да и пред ме та. То зна чи 
да ли це ко је не под не се при ја ву о при хо ди ма ко ји по ти чу од вр-
ше ња кри вич них де ла, при вред них пре сту па, пре кр ша ја или дру ге 
не за ко ни те, про тив прав не де лат но сти (нпр. оба вља ња са мо стал не 
де лат но сти од стра не ли ца ко је не ма одо бре ње за исто од стра не 
над ле жног ор га на, рад на „цр но“, де лат но сти у обла сти си ве еко-
но ми је) не чи не ово кри вич но де ло58). Не при ја вљи ва ње при хо да 
сте че них на не ле га лан, про тив за ко нит на чин не узи ма се као основ 
за по сто ја ње кри вич ног де ла по ре ске ута је јер је оп ште у сво је но 
схва та ње на ше суд ске прак се да би та ква ли ца у ова квој си ту а ци ји 
мо ра ла се бе да при ја ве као из вр ши о ца не ког од на ве де них кри вич-
них де ла а што сам за кон не тра жи (чак шта ви ше учи ни лац кри-

55)  gru pa auto ra : Ko men tar Kri vič nog za ko na Re pu bli ke Sr bi je, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, 
Be o grad, 1995. go di ne, str. 553

56)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 1196/85
57)  Lj. Jo va no vić, D. Jo va še vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, Be o grad, 2002. go di ne, str. 212
58)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 44/98
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вич ног де ла има пра во да при кри ва или на дру ги на чин из бе га ва 
утвр ђи ва ње сво је од го вор но сти за из вр ше но кри вич но де ло што је 
об у хва ће но ње го вим пра вом на од бра ну)59) .

Слич но је ста но ви ште за у зе то и на са ве то ва њу пред став ни ка 
кри вич них оде ље ња Вр хов ног су да Ју го сла ви је, Вр хов ног вој ног 
су да и вр хов них су до ва ре пу бли ка и по кра ји на ко је је одр жа но 9. 
де цем бра 1965. го ди не. Пре ма овом схва та њу гра ђа нин ко ји је от-
кри вен у вр ше њу кри вич них де ла или пре кр ша ја од но сно у нео-
вла шће ном вр ше њу не ке при вред не де лат но сти па од стра не над-
ле жног ор га на бу де по зван да под не се при ја ву о при хо ди ма ко је 
је оства рио из та кве де лат но сти не чи ни кри вич но де ло по ре ске 
ута је ако се на по зив овог ор га на не ода зо ве или не под не се по-
ре ску при ја ву или у под не тој по ре ској при ја ви на ве де не и сти ни те 
по дат ке јер би у овим слу ча је ви ма оба ве за на под но ше ње по ре ске 
при ја ве од но сно исти ни те и пот пу не при ја ве са свим по треб ним и 
исти ни тим по да ци ма и чи ње ни ца ма ко је су од ути ца ја на утвр ђи-
ва ње и раз рез по ре за и дру гих про пи са них до при но са или оба ве за 
у ства ри пред ста вља ла ду жност учи ни о ца на са мо оп ту жи ва ње, са-
мо об ви ња ва ње за учи ње но кри вич но де ло, при вред ни пре ступ или 
при вред ни пре кр шај.

б) Дру ги вид ис по ља ва ња рад ње из вр ше ња овог кри вич ног де-
ла је сте не при ја вљи ва ње над ле жним по ре ским др жав ним ор га ни-
ма за ко ни то сте че ног при хо да, пред ме та од но сно чи ње ни ца ко је су 
од ути ца ја на утвр ђи ва ње по ре за, од но сно про пу шта ње из вр ши о ца 
да из вр ши сво ју оба ве зу при ја вљи ва ња ко ја про из и ла зи из по зи-
тив них по ре ских про пи са60). Ово де ло по сто ји у слу ча ју ка да ли це 
ко је има за ко ни ти при ход или за ко ни то стек не пред мет ко ји под-
ле же опо ре зи ва њу не под не се по ре ску при ја ву у слу ча ју оба ве зне 
при ја ве или у под не ту при ја ву не уне се не ки од из во ра при хо да 
ко ји ула зи у основ за опо ре зи ва ње или ње го ву ви си ну или не уно-
си дру ге чи ње ни це ко је су од зна ча ја а утвр ђи ва ње оба ве за пре ма 
дру штве ној за јед ни ци. То зна чи, да кри вич но де ло по ре ске ута је у 
овом об ли ку по сто ји са мо у слу ча ју ка да за кон пред ви ђа оба ве зу 
при ја вљи ва ња од ре ђе них при хо да или дру гих чи ње ни ца у од ре ђе-
ном ро ку, па про пу шта њем ове за кон ске оба ве зе се за пра во оства-
ру је и рад ња из вр ше ња61). Пре ма вр сти пред у зе те де лат но сти ово 

59)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 1384/73 i pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 196/83
60)  B. Če jo vić, V. Mi la di no vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, op. cit. str. 296
61)  M. Ra do va no vić, M. Đor đe vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, op. cit. str. 251
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се де ло мо же из вр ши ти на два на чи на: 1) про пу шта њем да се бла-
го вре ме но у про пи са ном ро ку под не се по ре ска при ја ва о за ко ни то 
сте че ним при хо ди ма, пред ме ти ма или дру гим чи ње ни ца ма ко је су 
од зна ча ја за утвр ђи ва ње ви си не по ре ске оба ве зе од стра не ли ца 
ко је је по за ко ну или дру гом под за кон ском про пи су оба ве зно да 
то учи не и 2) про пу шта њем да се у бла го вре ме но под не ту по ре ску 
при ја ву уне се не ки од из во ра при хо да или ње го ва ви си на, а ко ји 
под ле жу опо ре зи ва њу62) .

Да кле, код овог дру гог ви да ис по ља ва ња по сма тра ног кри вич-
ног де ла учи ни лац је ли це ко је уоп ште не под но си по ре ску при ја ву 
иако по сто ји та ква оба ве за или пак у под не ту при ја ву не уно си по-
дат ке о чи ње ни ца ма ко је се од но се на од ре ђе ни основ за опо ре зи-
ва ње или утвр ђи ва ње до при но са (нпр. у под не тој по ре ској при ја ви 
се не на ве ду сви из во ри при хо да, или се не на ве де од ре ђе но вре-
ме оства ри ва ња тих при хо да или се не на ве де ви си на свих оства-
ре них по је ди нач них при хо да већ се не ки од њих из о ста вља ју или 
ума њу ју по из но су). Овај об лик кри вич ног де ла не ће по сто ја ти ако 
учи ни лац ни је при ја вио не ку чи ње ни цу ко ја не ма ути ца ја на утвр-
ђи ва ње по ре за или дру гих про пи са них јав них да ва ња или иако је 
при ли ком под но ше ња ова кве при ја ве дао ла жне по дат ке ко ји ме ђу-
тим не мо гу уоп ште да ути чу на сма ње ње или по ве ћа ње ње го вих 
оба ве за. При то ме, та ко ђе не за ко ни то сте че ни при хо ди не мо гу би-
ти пред мет ова квог при ја вљи ва ња јер ни ко ни је ду жан да при ја ви 
сво је не за ко ни то по сло ва ње63).

За раз ли ку од прет ход ног ви да кри вич ног де ла ко је се вр ши 
ак тив ном де лат но шћу, чи ње њем ов де се рад ња вр ши упра во про-
пу шта њем ду жно сти чи ње ња ко ја је утвр ђе на за ко ном или дру гим 
про пи си ма, да кле не га тив ном, па сив ном де лат но шћу64). За по сто-
ја ње овог де ла је бит но да по сто ји за кон ска оба ве за за учи ни о ца 
да под не се оба ве зну при ја ву, а пред у зи ма њем рад ње овог де ла он 
за пра во про пу шта да по сту пи по та квој оба ве зи65). Ина че на ша суд-
ска прак са оби лу је број ним при ме ри ма раз ли чи тих по јав них ма ни-
фе ста ци ја об ли ка и ви до ва кон крет ног ис по ља ва ња рад ње из вр ше-
ња кри вич ног де ла по ре ске ута је без об зи ра да ли се ра ди о да ва њу 

62)  D. Jo va še vić, Lek si kon kri vič nog pra va, op. cit. str. 687
63)  Lj. La za re vić, B. Vuč ko vić, V. Vuč ko vić, Ko men tar Kri vič nog za ko ni ka Cr ne Go re, op. cit. 

str. 661
64)  D. Jo va še vić, T. Ha šim be go vić, Si stem po re skih de li ka ta, Be o grad, 2004. go di ne, str. 45-69
65)  Š. Pa vlo vić, Ka zne na od go vor nost za po re znu uta ju, Pra vo i po re zi, Za greb, broj 10/2003. 

go di ne, str. 13-16
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ла жних по да та ка о при хо ди ма или о не при ја вљи ва њу при хо да у 
слу ча ју по сто ја ња оба ве зне при ја ве66). 

в) По след њи вид ис по ља ва ња рад ње из вр ше ња кри вич ног де-
ла по ре ске ута је је при кри ва ње на дру ги на чин по да та ка ко ји се од-
но се на утвр ђи ва ње оба ве зе пла ћа ња по ре за и дру гих про пи са них 
до при но са и да жби на67). И ов де је рад ња из вр ше ња при кри ва ње, 
пре ћут ки ва ње, та је ње, чи ње ње не до ступ ним по да та ка ко ји би ука-
зи ва ли на по сто ја ње или ви си ну, број , вред ност или вр сту пред ме-
та и дру гих при хо да ко ји под ле жу опо ре зи ва њу чи ме се из бе га ва 
утвр ђи ва ње по сто ја ња ове оба ве зе у пот пу но сти или де ли мич но од 
стра не над ле жних др жав них ор га на68). Ова се рад ња мо же пред у-
зе ти раз ли чи тим де лат но сти ма ко ји ма се за пра во ства ра ефек тив на 
си ту а ци ја да над ле жни др жав ни ор га ни не мо гу уоп ште да до ђу до 
са зна ња о по да ци ма ко ји ука зу ју на по сто ја ње, вр сту и обим при-
хо да од но сно дру ге за ко ном тра же не чи ње ни це или да не мо гу да 
до ђу до са зна ња у од ре ђе ном вре ме ну или а од ре ђе ном ме сту или 
у од но су на од ре ђе не при хо де и сл. 

3.Осталаобележјакривичногдела

За по сто ја ње кри вич ног де ла по ре ске ута је по ред пред у зе те 
рад ње из вр ше ња по треб но је ис пу ње ње још не ко ли ко ку му ла тив-
но пред ви ђе них усло ва69). Пр во, би ло ко ја од за ко ном пред ви ђе них 
рад њи из вр ше ња мо ра би ти пред у зе та са мо у по гле ду при хо да и 
пред ме та ко ји су за ко ни то сте че ни. То је и ло гич но јер се не за ко-
ни то, про тив прав но сте че на имо ви на и дру ги пред ме ти од но сно 
при хо ди не мо гу опо ре зи ва ти70). 

Дру го, учи ни лац при пред у зи ма њу сво је рад ње из вр ше ња мо-
ра по сту па ти са од ре ђе ним су бјек тив ним еле мен том - а то је на-
ме ра да у пот пу но сти или де ли мич но он сам или не ко дру го ли-
це из бег не пла ћа ње по ре за, до при но са или дру гих про пи са них 
да жби на71). Да кле ова на ме ра као су бјек тив ни еле ме нат на стра ни 

66)  D. Jo va še vić, Obe lež ja kri vič nog de la po re ske uta je, Pra vo, te o ri ja i prak sa, No vi Sad, broj 
1/2002. go di ne, str. 7-22

67)  Š. Pa vlo vić, Kri vič na od go vor nost za po re znu uta ju, Pra vo i po re zi, Za greb, broj 10/2003. 
go di ne, str. 13-16

68)  J. Ju ra nić, Ka zne no dje lo po re zne uta je, Za greb, 1965. go di ne, str. 78-92
69)  B. Đe rek, Ka zne na od go vor nost za po vre de po re znih za ko na, Fi nan sij ska te o ri ja i prak sa, 

Za greb, broj 1/2003. go di ne, str. 83-112
70)  M. Đor đe vić, Đ. Đor đe vić, Kri vič no pra vo, Be o grad, 2005. go di ne, str. 230-231
71)  M. Kri le tić, No vo sti u Ka zne nom za ko ni ku u sve zi sa pra njem nov ca, uta jom po re za i dr., 

Ra ču no vod stvo, re vi zi ja i fi nan si je, Za greb, broj 6/1996. go di ne, str. 68-70
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учи ни о ца мо ра по сто ја ти у вре ме пред у зи ма ња рад ње из вр ше ња и 
то упра во код оног ли ца ко је у по ре ску при ја ву уно си не и сти ни те 
по дат ке или не под но си по ре ску при ја ву у ро ку или та кву при ја ву 
не под но си ком плет ну у по гле ду свих по треб них по да та ка и чи ње-
ни ца ко је су од зна ча ја за пра вил но, за ко ни то и пот пу но утвр ђи-
ва ње ви си не по ре ске оба ве зе од но сно дру гих про пи са них оба ве за 
или јав них да жби на или пак при кри ва по дат ке ко ји се од но се на 
утвр ђи ва ње по ре ске оба ве зе. 

И ко нач но, тре ће, за по сто ја ње овог де ла по треб но је да ви-
си на ова ко из бег ну те оба ве зе пре ђе од ре ђе ни за ко ном про пи са ни 
из нос од 150.000 ди на ра. Да кле, из ме ђу ова ко из бег ну те оба ве зе у 
утвр ђе ном из но су или ви ше од то га и пред у зе те рад ње из вр ше ња 
овог де ла мо ра по сто ја ти узроч но-по сле дич на ве за. Ви си на из бег-
ну те оба ве зе ис под за ко ном пред ви ђе ног из но са пред ста вља по ре-
ски пре кр шај72) за ко ји су пред ви ђе не пре кр шај не ка зне и за штит не 
ме ре ко је у од го ва ра ју ћем пре кр шај ном по ступ ку из ри че над ле жни 
ор ган упра ве јав них при хо да73) .

То да ље зна чи да ви си на ова ко из бег ну те оба ве зе пла ћа ња 
пред ста вља објек тив ни услов ин кри ми на ци је од но сно за ко но дав-
ни мо тив ка жња ва ња. Без ис пу ње ња овог усло ва не ма ни кри вич-
ног де ла већ евен ту ал но мо же по сто ја ти не ко дру го ка жњи во де ло 
(при вред ни пре ступ или пре кр шај). С дру ге стра не сам из нос ута-
је ног по ре за или дру гих про пи са них оба ве за и до при но са мо же да 
бу де од зна ча ја не са мо за суд ску ин ди ви ду а ли за ци ју ка зне (при-
ли ком од ме ра ва ње вр сте и ме ре ка зне) већ и за са му ква ли фи ка ци-
ју де ла. На и ме по треб но је да на ве ден из нос ута је ног по ре за или 
дру гог до при но са пред ста вља из нос у јед ној ка лен дар ској (па и по-
слов ној од но сно по ре ској го ди ни) при че му ни је од зна ча ја ко ли ки 
је из нос ута је ног по ре за или до при но са по јед ном ис плат ном до ку-
мен ту или дру гом пи сме ну са мом за се бе узе том74) .

Но, у те о ри ји кри вич ног пра ва на ла зи мо и сле де ће гле ди ште75) 
. На и ме, да би по сто ја ло кри вич но де ло по ре ске ута је по треб но је 
пре ма овим ауто ри ма да из нос оба ве зе чи је се пла ћа ње из бе га ва 
пре ла зи за ко ном про пи са ни из нос. Из ова кве за кон ске фор му ла-
ци је „чи је се пла ћа ње из бе га ва“ про из и ла зи да за по сто ја ње овог 

72)  D. Jo va še vić, Po re ski pre kr ša ji, Eko no mi ka, Be o grad, broj 4-5/2001. go di ne, str. 124-128
73)  D. Jo va še vić, Lek si kon kri vič nog pra va, Be o grad, 2006. go di ne, str. 469
74)  pre su da Vr hov nog su da Ju go sla vi je Kž. 68/66
75)  gru pa auto ra : Ko men tar Kri vič nog za ko na Re pu bli ke Sr bi je, op. cit. str. 554
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кри вич ног де ла ни је нео п ход но да је учи ни лац ус пео у сво јој на ме-
ри да из бег не пла ћа ње по ре ске и дру ге про пи са не оба ве зе76). Сто га 
ће ово кри вич но де ло по сто ја ти ако је на ме ра из бе га ва ња пла ћа-
ња по ре за, до при но са или дру гих да жби на ко је пред ста вља ју јав ни 
при ход по сто ја ла код учи ни о ца не за ви сно од то га да ли је пла ћа ње 
тих оба ве за из бег ну то или ни је та ко да уко ли ко је пла ћа ње оба ве за 
из бег ну то, та окол ност ни је од лу чу ју ћа за по сто ја ње кри вич ног де-
ла77). Ме ђу тим, окол ност да је пла ћа ње по ре за, до при но са и дру гих 
про пи са них да жби на ко је пред ста вља ју јав ни при ход из бег ну то 
као и ко ли ки је из нос из бег ну те оба ве зе или ма ње пла ће не оба ве зе 
мо же да бу де од зна ча ја за оце ну те жи не по сле ди це овог кри вич ног 
де ла и у том сми слу да бу де од ути ца ја на од ме ра ва ње ка зне. При 
то ме је без зна ча ја ко ја се од на ве де них оба ве за из бе га ва и да ли 
се учи ње ним де лом ишло за тим да се из бег не пла ћа ње са мо јед не 
или ви ше оба ве за ко ју су у за ко ну или дру гом про пи су на ве де не78).

Ута је ни из нос по ре за код осу де за кри вич но де ло по ре ске ута је 
не мо же да се сма тра као оште ће ње на ста ло услед из вр ше ња кри-
вич ног де ла ни ти се оп ту же ни пре су дом мо же оба ве за ти да из нос 
ута је ног по ре за пла ти по осно ву имо вин ско прав ног зах те ва по ста-
вље ног од стра не скуп шти не оп шти не79) .

По сле ди ца кри вич ног де ла по ре ске ута је се, пре ма јед ном 
схва та њу, са сто ји у про у зро ко ва њу ште те ор га ни ма, слу жба ма и 
по сло ви ма од ин те ре са за це лу дру штве ну за јед ни цу чи јем фи нан-
си ра њу упра во и слу жи бла го вре ме на, ефи ка сна и пот пу на на пла та 
по ре за, до при но са и дру гих про пи са них да жби на ко је пред ста вља-
ју јав ни при ход. Пре ма дру гом схва та њу, по сле ди ца овог де ла се 
са сто ји у са мом не у пла ћи ва њу бла го вре ме но и у за ко ном пред ви-
ђе ном из но су по ре за, до при но са и дру гих про пи са них јав них да ва-
ња у ко рист дру штве не за јед ни це80). 

Де ло је свр ше но код рад ње да ва ња ла жних по да та ка о чи ње ни-
ца ма или при кри ва ња по да та ка ка да је ре ше ње о утвр ђи ва њу по ре-
за или до при но са по ста ло ко нач но у по ступ ку ње го вог до но ше ња 
од стра не над ле жног ор га на упра ве јав них при хо да. Све до тог мо-

76)  Z. Vuk šić, Po re zna uta ja, Hr vat ska prav na re vi ja, Za greb, broj 10/2003. go di ne, str. 56-65 
77)  D. Jo va še vić, Obe lež ja kri vič nog de la po re ske uta je, Pra vo, te o ri ja i prak sa, No vi Sad, broj 

1/2002. go di ne, str. 7-22
78)  B. Jel čić, B. Đe rek, Z. Še pa ro vić, Ka zne na od go vor nost za po vre de po re znih pro pi sa, Za-

greb, 1984. go di ne, str. 65-79
79)  pre su da Vr hov nog su da Sr bi je Kž. I 901/73
80)  B. Če jo vić, V. Mi la di no vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, op. cit. str. 296
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мен та по сто ји по ку шај ко ји с об зи ром на ви си ну про пи са не ка зне 
за основ но кри вич ном де ло ни је ка жњив. Но, у прав ној те о ри ји се 
мо же про на ћи и та кво схва та ње пре ма ко ме је ово де ло свр ше но 
да ва њем ла жних по да та ка од но сно не под но ше њем оба ве зне при ја-
ве или не на во ђе њем у при ја ви свих прав но ре ле вант них по да та ка 
или при кри ва њем од ре ђе них чи ње ни ца81). Код по ре за и до при но са 
ко ји се на пла ћу ју по од бит ку, де ло је свр ше но у мо мен ту до спе ло-
сти по ре ског ду га, а код по ре за где је сам за кон од ре дио вре ме ње-
го вог пла ћа ња, де ло је свр ше но ис те ком за ко ном од ре ђе ног ро ка. 
Ка да се ово де ло вр ши пре пу шта њем под но ше ња по ре ске при ја ве, 
оно је свр ше но ка да над ле жни по ре ски ор ган у ро ку ко ји је про пи-
сан за утвр ђи ва ње од ре ђе не вр сте по ре за и дру гих до при но са ни је 
до нео ре ше ње о то ме 82). 

У по гле ду да ва ња од го во ра на пи та ње ка да по сто ји свр ше но 
кри вич но де ло по ре ске ута је у кри вич но прав ној ли те ра ту ри на-
ла зи мо и дру га чи ја ста но ви шта . Пре ма овим ауто ри ма де ло је 
свр ше но ка да је учи ни лац дао ла жне по дат ке о сво јим за ко ни то 
сте че ним при хо ди ма, пред ме ти ма и дру гим чи ње ни ца ма од но сно 
ка да ни је при ја вио свој за ко ни то сте че ни при ход, пред ме те и дру ге 
чи ње ни це у вре ме ну ка да је то тре ба ло учи ни ти83). Зна чи ов де се 
не тра жи да је учи ни лац из бе гао (пот пу но или де ли мич но) пла ћа-
ње по ре за или од го ва ра ју ћих до при но са. За то ако над ле жни по ре-
ски ор ган ни је по ве ро вао под не тој при ја ви па сам до ђе до пра вог 
ста ња на осно ву ко јег раз ре же по рез, ове чи ње ни це мо гу ути ца ти 
на ин ди ви ду а ли за ци ју ка зне, а не и на по сто ја ње кри вич ног де ла. 
Али не по сто ји ово кри вич но де ло у слу ча ју ка да је над ле жни ор-
ган у мо мен ту до но ше ња ре ше ње о утвр ђи ва њу по ре ске или дру ге 
оба ве зе рас по ла гао ве ро до стој ним по да ци ма па и по ред то га сво ју 
од лу ку за сну је на не и сти ни то под не тој по ре ској при ја ви од стра не 
об ве зни ка.

Из вр ши лац кри вич ног де ла по ре ске ута је је сва ко оно ли це 
ко је да је ла жне по дат ке или при кри ва та кве по дат ке од но сно ко-
је про пу шта да бла го вре ме но под не се по ре ску при ја ву , а би ло је 
ду жно да то учи ни. Нај че шће се у овој уло зи ја вља сам по ре ски 
об ве зник, али то мо гу би ти и дру га ли ца: за кон ски за ступ ник или 
пу но моћ ник тог ли ца или ли ца ко ја у ње го во име и за ње гов ра-
81)  Lj. La za re vić, Kri vič no pra vo, Po seb ni deo, op. cit. str. 230
82)  M. Klja je vić, op. cit. str. 10
83)  D. Jo va še vić, Po re ska eva zi ja i po re ska kri vič na de la, Bez bed nost, Be o grad, broj 4/2005. 

go di ne, str. 541-561 
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чун под но се по ре ску при ја ву, во де по слов не књи ге и дру гу до ку-
мен та ци ју, из ра ђу ју за вр шне и пе ри о дич не ра чу не пред у зе ћа или 
дру гог прав ног ли ца. То мо же да бу де и ли це ко је са мо фор мал но 
под ту ђим име ном оба вља по слов ну де лат ност ко ја га оба ве зу је на 
под но ше ње по ре ске при ја ве и пла ћа ње од го ва ра ју ћих до при но са 
дру штве ној за јед ни ци.

Али у из вр ше њу овог кри вич ног де ла спе ци фич ног об ли ка 
пред у зи ма ња рад ње из вр ше ња, мо гу ће је да се на стра ни учи ни-
о ца ја ви не са мо не по сред ни из вр ши лац ко ји је пред у зи мао јед ну 
или ви ше за ко ном пред ви ђе них де лат но сти већ и дру га ли ца ко ја 
уче ству ју у овим де лат но сти ма по ма жу ћи или до при но се ћи ово ме, 
ства ра ју ћи му по вољ не усло ве да сво ју рад њу или оства ри уоп ште 
или оства ри у це ло сти или је оства ри бр же, ефи ка сни је и јед но-
став ни је. У слу ча ју ка да се ра ди о си ту а ци ји у ко јој прав но ли це 
(пред у зе ће, уста но ва или дру га ор га ни за ци ја) пред у зе том де лат но-
шћу свог од го вор ног или слу жбе ног ли ца из бег не пла ћа ње по ре-
за или дру гих про пи са них до при но са чи ме су ис пу ње ни усло ви 
за по сто ја ње овог кри вич ног де ла из ре пу блич ких за ко на, прав но 
ли це од го ва ра за учи ње ни при вред ни пре ступ (за што му се мо гу 
из ре ћи нов ча на ка зна и за шти те ме ре), а са мо од го вор но или слу-
жбе но ли це се ја вља као учи ни лац кри вич ног де ла по ре ске ута је.

У по гле ду кри вич не од го вор но сти за кон тра жи по сто ја ње ди-
рект ног уми шља ја на стра ни из вр ши о ца кри вич ног де ла. Тај уми-
шљај ква ли фи ку је : 1 ) свест учи ни о ца да да је ла жне по дат ке или 
да при кри ва пра ве по дат ке од но сно свест да про пу шта под но ше ње 
при ја ве у про пи са ном ро ку, 2) хте ње да упра во пред у зи ма ова кве 
сво је де лат но сти чи ње ња или не чи ње ња и 3) на ме ра учи ни о ца да 
на овај на чин у пот пу но сти или де ли мич но из бег не пла ћа ње по ре-
за и дру гих про пи са них оба ве за за се бе или не ко дру го ли це.

За ово де ло за кон је про пи сао ку му ла тив но ка зну за тво ра до 
три го ди не и нов ча ну ка зну. 

Ово је из у зе так од пра ви ла пре ма ко ме је за ко но да вац за сва-
ко кри вич но де ло ал тер на тив но про пи сао јед ну или ви ше ка зни84). 
Но, по ред ка зни учи ни о цу овог кри вич ног де ла се мо гу из ре ћи и 
не ке дру ге кри вич не санк ци је као што су85): 1) ме ра без бед но сти 

84)  D. Jo va še vić, Si stem ka zni u no vom kri vič nom za ko no dav stvu Re pu bli ke Sr bi je, Pra vo, te-
o ri ja i prak sa, No vi Sad, broj 2/2007. go di ne, str. 99-117

85)  J. Ši mo vić, T. Ro gić Ju ga rić, S. Cin do ri, Uta ja po re za u Re pu bli ci Hr vat skoj i mje re za nje-
zi no spr je ča va nje, Hr vat ski lje to pis za ka zne no pra vo i prak su, Za greb, broj 2/2007. go di ne, 
str. 591-617
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за бра не вр ше ња по зи ва, де лат но сти и ду жно сти (пред ви ђе на у чл. 
85. Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је) или 2) ме ра без бед но-
сти од у зи ма ња пред ме та (из чл. 87. Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке 
Ср би је) или 3) имо вин ско-прав на ме ра у сми слу чл. 91-93. Кри вич-
ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је чи јом се при ме ном мо же се из ре ћи 
од у зи ма ње имо вин ске ко ри сти ко ја је при ба вље на из вр ше њем кри-
вич ног де ла као по себ но кри вич но прав на ме ра sui ge ne ris.

3.КВАЛИФИКОВАНИОБЛИККРИВИЧНОГДЕЛА

По ред основ них ви до ва ис по ља ва ња кри вич ног де ла по ре-
ске ута је, за ко но да вац по зна је и те же, ква ли фи ко ва но де ло. Оно 
је пред ви ђе но у чл. 229. ст. 2 и 3. Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке 
Ср би је. Те же де ло за ко је је за кон про пи сао стро жи је ка жња ва ње 
мо же се ја ви ти у два ви да.

Пр ви те жи об лик овог кри вич ног де ла за ко ји је за пре ће на ка-
зна за тво ра од јед не до пет го ди на и ку му ла тив но нов ча на ка зна86) 
по сто ји у слу ча ју ако из нос по ре ске оба ве зе чи је је пла ћа ње не ком 
од за ко ном пред ви ђе них де лат но сти пре шао из нос од ми ли он и 
пет сто хи ља да ди на ра. Нај те же по ре ско кри вич но де ло по сто ји ако 
је учи ни лац би ло ко јом сво јом де лат но шћу, јед ном или ви ше њих, 
ус пео да из бег не пла ћа ње по ре за у ви си ни ко ја пре ла зи из нос од 
се дам ми ли о на и пет сто хи ља да ди на ра. За ово је де ло про пи са на 
ка зна за тво ра од јед не до осам го ди на и нов ча на ка зна87).

Ква ли фи ка тор на окол ност за по сто ја ње овог те жег об ли ка 
кри вич ног де ла је сте ви си на из бег ну те оба ве зе од но сно ви си на на-
не те ште те ор га ни ма и слу жба ма ко је се фи нан си ра ју из на пла ће-
них јав них при хо да. Та вред ност мо ра би ти утвр ђе на с об зи ром на 
вре ме пред у зи ма ња рад ње из вр ше ња основ ног об ли ка кри вич ног 
де ла и она мо ра би ти у узроч но по сле дич ној ве зи са пред у зе том 
рад њом из вр ше ња. И ко нач но та ква ли фи ка тор на окол ност мо ра 
би ти об у хва ће на уми шља јем учи ни о ца88). На и ме, по што се ов де ра-
ди о кри вич ном де лу ква ли фи ко ва ном те жом по сле ди цом, то зна чи 
да је за ње го во по сто ја ње по треб но да је учи ни лац све стан (да зна) 
да сво јом рад њом упра во вр ши ута ју по ре за или дру гих оба ве за у 

86)  D. Jo va še vić, Si stem imo vin skih kri vič nih sank ci ja u ju go slo ven skom kri vič nom pra vu, Na-
u ka, bez bed nost, po li ci ja, Be o grad, broj 2/2002. go di ne, str. 59-73 

87)  D. Jo va še vić, Nov ča na ka zna u ju go slo ven skom kri vič nom pra vu, Prav ni zbor nik, Pod go ri-
ca, broj 1-2/2001. go di ne, str. 230-248

88)  M. Ke sner Škreb, Iz bje ga va nje i uta ja po re za, Fi nan sij ska prak sa, Za greb, broj 3/1995. go-
di ne, str. 267-268
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ве ћем из но су, али се при то ме не тра жи да је баш у пот пу но сти и 
све стан од ре ђе не ви си не ута је ног по ре за, до при но са или дру гих 
да жби на ко је пред ста вља ју јав ни при ход. 

По ред на ве де ног схва та ња, мо ра мо ре ћи, у те о ри ји кри вич ног 
пра ва ипак има не сла га ња у ве зи са пи та њем од ре ђи ва ња при ро де 
и ка рак те ра ква ли фи ко ва ног об ли ка кри вич ног де ла по ре ске ута је. 
Та ко пре ма јед ном схва та њу ов де се ра ди о кри вич ном де лу ква-
ли фи ко ва ном на ро чи том окол но шћу (ка ко смо то већ прет ход но 
из ло жи ли). Учи ни лац при то ме тре ба да је све стан да вр ши ута ју 
по ре за у ве ћем из но су, али у кон крет ном слу ча ју се не зах те ва и да 
по сто ји свест о тач но од ре ђе ној ви си ни по ре за ко ји се на овај на-
чин та ји. Ми смо ипак ми шље ња да се ов де ра ди о де лу ква ли фи ко-
ва ном те жом по сле ди цом јер од ви си не ута је ног по ре за у кон крет-
ном слу ча ју за ви си и обим и ин тен зи тет про у зро ко ва не по сле ди це 
по јав не фи нан си је од но сно по си стем ре дов ног, ква ли тет ног и за-
ко ни тог фи нан си ра ња бу џет ских ко ри сни ка и дру гих јав них услу-
га. Но, суд ска прак са у по гле ду овог ква ли фи ко ва ња не до зво ље ног 
по на ша ња учи ни о ца ни је увек би ла и је дин стве на. У по чет ку је 
прак са би ла нео д луч на, да би се по след њих го ди на ис кри ста ли сао 
став да из ме ђу основ ног и ква ли фи ко ва ног об ли ка по ре ске ута је 
не по сто ји ква ли та тив на раз ли ка јер оба об ли ка де ла са др же за-
пра во иден тич на обе леж ја би ћа. Раз ли ка из ме ђу ових об ли ка де ла 
је за пра во кван ти та тив не при ро де, да кле у ви си ни ута је ног по ре за, 
до при но са и дру гих про пи са них да ва ња. 

4.ЗАКЉУЧАК

По чет ком де ве де се тих го ди на у на шој зе мљи је из ве де на пр ва 
те ме љи та ре фор ма це ло куп ног фи скал ног си сте ма (си сте ма јав-
них при хо да и јав них рас хо да), а по том по чет ком 2001. го ди не је 
из ве де на дру га та ква ре фор ма. То је био и им пе ра тив вре ме на и 
при ли ка у ко ји ма жи ви мо али и по тре ба дру штва-др жа ве да ефи ка-
сни јим ме ха ни зми ма и сред стви ма обез бе ди функ ци о ни са ње свих 
дру штве них слу жби у ци љу за до во ља ва ња оп штих и за јед нич ких 
по тре ба. С дру ге стра не, та кав фи скал ни си стем је зах те вао и аде-
кват ну прав ну за шти ту. Сто га је у прав ним про пи си ма пред ви ђен 
низ не до зво ље них, про тив прав них, за бра ње них по на ша ња за ко ја 
су пред ви ђе не и од го ва ра ју ће вр сте и ме ре санк ци ја. Та не до зво ље-
на по на ша ња се мо гу кла си фи ко ва ти на: кри вич на де ла, при вред-
не пре сту пе89) и пре кр ша је, а сва су об у хва ће на збир ним на зи вом 
89)  Slu žbe ni list SRJ broj 74/99, 4/2000, 9/2000, 69/2000 i 70/2001
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по ре ски де лик ти или по ре ска де ли квен ци ја. Ме ђу овим по ре ским 
де лик ти ма се по себ но из два ја ју по ре ска кри вич на де ла, а ме ђу њи-
ма је нај зна чај ни је де ло по ре ска ута ја. 

Но, си гур но је да стро гост про пи са них и од лу ком су да из ре че-
них ка зни и дру гих кри вич них санк ци ја не мо гу да по стиг ну зна-
чај ни ји ре зул тат у прав цу спре ча ва ња и су зби ја ња свих об ли ка и 
ви до ва про тив прав ног по на ша ња по ре ских об ве зни ка или дру гих 
ли ца у обла сти фи скал ног си сте ма у ве зи са из бе га ва њем у це ли ни 
или де ли мич но пла ћа ња про пи са них по ре за, до при но са со ци јал-
ног оси гу ра ња и дру гих да жби на ко је пред ста вља ју јав ни при ход. 
Том основ ном ци љу по ред ре пре си је тре ба сва ка ко да до при не се и 
по ве ћа ње оп ште по ре ске ди сци пли не с јед не стра не код по ре ских 
об ве зни ка и с дру ге стра не ор га ни дру штве не за јед ни це, а по себ-
но ор га ни по ре ске упра ве, по ре ске по ли ци је, ор га ни уну тра шњих 
по сло ва и др. тре ба да ши ро ком ле пе зом оп штих и по себ них пре-
вен тив них ме ра деј ству ју у прав цу пред у пре ђи ва ња ова квих по на-
ша ња. 

На рав но и по бољ ша ње оп штих еко ном ско-со ци јал них усло ва 
у це лом дру штву у ве ли кој ме ри ће ство ри ти по год ну кли му за сма-
ње ње кри вич них де ла по ре ске ута је и бро ја њи хо вих из вр ши ла-
ца од но сно ви си не ута је них оба ве за пре ма дру штве ној за јед ни ци 
иако ће још увек оста ти је дан ма ли број не са ве сних по је ди на ца 
ко ји ће и на овај на чин по ку ша ти да стек ну про тив прав ну имо вин-
ску ко рист за се бе или дру гог, а на ште ту оп штих и за јед нич ких 
ин те ре са це ло куп не дру штве не за јед ни це.
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KeyWords:tax,publicimpost,avoidance,notfilingatax
return,law,criminaloffense,responsibility,penalty


	p-revija-4-2009-crop
	1-00sadr
	1-0
	1-1


