КРИВИЧНО ДЕЛО ПОРЕСКА УТАЈА
(Чл.229 ст.1 КЗ-а)
За оцену постојања објективног обележја кривичног дела пореска утаја из
чл.229 ст.1 КЗ-а, које обележје се односи на износ пореза чије се плаћање избегава
(да прелази износ од 150.000,00 динара), битна је сума утајеног пореза у једној
календарској години која представља фискалну, односно календарску годину.
Из образложења:
За оцену постојања објективног обележја кривичног дела пореска утаја из чл.
229.ст.1. КЗ-а, које обележје се односи на износ пореза чије се плаћање избегава (да
прелази износ од 150.000,00 динара), битна је сума утајеног пореза у једној
календарској години која представља фискалну,односно пословну годину. Чланом
41.ст.3. Закона о пореском поступку и пореској админитрацији прописано је да се
збирна пореска пријава за порез по одбитку подноси Пореској управи једном месечно и
то у року од 5 дана по истеку месеца, посебно за сваку исплату извршену у претходном
месецу, а ставом 5 истог члана предвиђено је да се појединачна пријава за порез по
одбитку за сваког пореског обвезника односно плаца, означена њиховим ПИБ-ом,
подноси једном годишње, најкасније до 31. јануара за претходну годину. Како се у
смислу цитиране одредбе појединачна пореска пријава подноси једном годишње,
најкасније до 31. јануара за претходну годину, радња извршења кривичног дела се може
односити на једну календарску годину која представља фискалну, односно пословну
годину, те је неопходно да износ пореза чије се плаћање избегава за једну календарску
годину прелази износ од 150.000,00 динара, због чега није могуће да се сабирају
појединачни износи пореских обавеза чије се плаћање избегава у две календарске
године, како се то на терет стављало оптужним предлогом ОЈТ Сомбор бр. Кт. 955/11 од
27.02.2013.године БС.Обзиром да је првостепени суд правилно утврдио одлучне
чињенице да је у конкретном случају окривљеном стављено на терет необрачунавање,
односно да није дао налог да се изврши обрачун и уплата пореза и доприноса у
временском периоду од 19.08.2008.године до 13.08.2009.године за исплату у готовини
новчаног износа оснивачима, а затим за временски период од 31.10.2009.године до
31.12.2009.године за исплату зараде радницима које је вршено у роби за период од
07.08.2009.године до 09.12.2009.године пореза на доходак грађана, чији је збирни износ
159.496,88 динара, а да у конкретном случају порези и доприноси за сва три основа за
2009.годину укупно износе 102.097,76 динара, те за 2008.годину порези и доприноси
износе 45.880,90 динара, очигледно је да означени износи за сваку од порескихфискалних година појединачно не прелазе износ од 150.000,00 динара, услед чега је
првостепени суд правилно закључио да нису испуњена објективна обележја бића
кривичног дела из чл. 229.ст.1. КЗ, односно да дело за које је окривљени БС оптужен по
Закону није кривично дело, те га је правилно применом члана 423.ст.1. тачка 1. ЗКП-а
ослободио од оптужбе.
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