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ПОРЕСКА УТАЈА  
У КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ БИХ4

САЖЕТАК: Пореска утаја је кривично дело бланкетног 
карактера. То подразумева да постоје законски акти којима се 
употпуњава диспозиција овог кривичног дела и којима је регу-
лисано плаћање пореских обавеза, својство пореског обвезни-
ка, права и обавезе пореских обвезника, врсте и надлежности 
појединих порескопрекршајних органа. Објект заштите је по-
рески систем државе. Као учинилац овог кривичног дела поја-
вљује се свако физичко или правно лице које има својство по-
реског обвезника. Кривичноправна радња пореске утаје може 
бити извршена чињењем или нечињењем. Да би постојало ово 
кривично дело неопходно је да се оствари посебна материја-
лноправна претпоставка – објективни услов инкриминације. 
Ово кривично дело има и своје квалификаторне околности, а то 
је висина обавезе чије се плаћање избегава које је обухваћено 
садржајем кривице учиниоца. 

Основно обележје пореске утаје је незаконито деловање, 
односно директно кршење законских одредби које је подложно 
прописаним санкцијама и на темељу којег је порески обвезник 
„забринут” због могућности откривања. Пореска кривична де-
ла, посебно пореска утаја (енглески – tax evasion, француски 
– fraude fiscale, немачки – steuerbetrug) представљају изузетно 
социјално-опасна понашања појединаца и група, односно пра-
вних лица којима се кршењем прописа непосредно или посред-
но угрожавају финансијски интереси целе друштвене заједнице 
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и то првенствено кроз наношење великих штета целокупном 
државном финансијском систему.

Кључне речи: пореска утаја, порез, порески систем, порес-
ка давања, доприноси, пореско законодавство, кривични закон

1. Појам

Пореска утаја није новијег датума. Она је стара колико и држава, 
али је у наше време често у средишту пажње многих медија, у целом 
свету. Спектакуларни су проблеми славних личности који се ради утаје 
пореза, прецизније речено избегавања плаћања пореза, од матичне држа-
ве морају скривати по разним и далеким земљама. Али утајом се не баве 
само славни и богати, већ она постаје врло раширен феномен који се рас-
простире на готово све слојеве у друштву. Постоје разни начини модали-
тета утаје пореза. На пример, двоструко вођење пословних књига – једне 
књиге се показују пореским органима, а у другима се бележи стварни 
промет; или рад на црно, који се плаћа готовином а чији се износи не 
уносе у пореску пријаву. 

Утаја пореза у свим земљама односи поприлично велики удео 
друштвеног производа. У приступу пореској утаји и пореском избега-
вању држава има велики и тешки задатак одлучити између виших порес-
ких прихода и социјалног мира који осигурава тзв. сива економија.1 

Главна опасност која прети Босни и Херцеговини, поред трговине 
људима и опојних дрога, је привредни криминал. Привредни криминал 
је посебно био актуелан захваљујући нејединственом економском прос-
тору, који је трајао све до почетка 2006. године, тј. до увођења ПДВ-а, 
подељеној надлежности босанско-херцеговачких органа за спровођење 
закона, те распрострањеном кривичном делу преваре у вези са личним 
документима. Главни механизам за раширену утају јавних прихода пред-
стављала су фиктивна предузећа (тзв. фантомска предузећа), која је било 
релативно једноставно регистровати. Босна и Херцеговина је постала 
атрактивно подручје кроз које се обавља илегални промет у региону. 
Недавни напори органа БиХ у области пореза и регистрације предузећа 
усмерени ка унапређењу унутрашње повезаности и јединствености по-
реског система и регистрације предузећа, донели су позитивне резултате.

Проблем пореске утаје је и данас јако актуелан у БиХ. Ради лакшег 
праћења даљег излагања о овоме феномену кратко ћемо се осврнути на 

1 Марина Кеснер-Шкреб: Избегавање и утаја пореза, Финансијска пракса, 1995, стр. 
267–268.
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порески систем који је тренутно успостављен на подручју Босне и Хер-
цеговине. У надлежности државе БиХ су индиректни порези, и то порез 
на додатну вредност (ПДВ), царина, акциза као посебан порез, порез на 
промет и путарина који су регулисани посебним законима и предста-
вљају приходе државе, и уплаћују се на јединствени рачун Управе за ин-
директно опорезивање. БиХ трансферише – расподељује приходе на ен-
титете и Брчко Дистрикт БиХ. Са увођењем пореза на додатну вредност 
од 01.01.2006. године престала је примена тзв. пореза на промет произ-
вода и услуга, односно дошло је до његовог укидања јер је ПДВ заменио 
порез на промет производа и услуга. У надлежности ентитета (ФБиХ и 
РС) и Брчко Дистрикта БиХ остали су тзв. директни порези односно по-
рез на доходак који је у принципу сублимирао скоро све директне порезе. 
Иако постоје службе које се баве убирањем ових пореза, Управа за инди-
ректно опорезивање која је надлежна за прикупљање ПДВ-а и Пореске 
управе ентитета ФБиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта, јако тешко 
се излази на крај са потенцијалним утајивачима пореза због техничких и 
кадровских потешкоћа. Такође, треба нагласити да се БиХ налази у про-
цесу транзиције што говоре и ове реформе пореског система, а то је чес-
то погодно тло за привредни криминал, корупцију, утају пореза уз исто-
времено појављивање нових облика кривичних дела из области пореза. 

Дефинишући појам пореске утаје, нужно је претходно упозорити на 
могућност терминолошке конфузије, често истицане у пореској литера-
тури. Узрок томе лежи делом у лингвистици, односно употреби пореске 
утаје (пореске евазије), избегавања пореза, умањивања пореза и пореског 
планирања као синонима, али и крхкости међусобних граница с обзиром 
на то да сви наведени појмови у резултату имају исти циљ – смањење 
пореске обавезе, односно повећавање или барем задржавање постојеће 
економске снаге пореског обвезника.

Темељна разлика између наведених појмова лежи управо у закони-
тости деловања пореског обвезника. Тако, с једне стране остаје појам по-
реске евазије, тј. утаје. Њено је основно обележје незаконито деловање, 
директно кршење законских одредби. У том ће се смислу даље у раду и 
користити појам пореске утаје. С друге стране, појам избегавања поре-
за може имати више значења која често зависе од контекста. У најши-
рем смислу, избегавање плаћања пореза означава свако деловање порес-
ког обвезника усмерено ка умањивању или избегавању пореске обавезе, 
али то деловање остаје у законском оквиру или боље речено на његовој 
ивици – неприхватљиво смањење пореске обавезе коју је пореско законо-
давство намеравало обухватити, али из неких разлога није односно таква 
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интерпретација законских одредаба која омогућује пореске погодности 
које законодавац није предвидео и које су супротне интенцијама законо-
давца. За додатну илустрацију пореске утаје и избегавања плаћања по-
реза може нам послужити и изјава непознатог аутора који наводи да је 
разлика између избегавања плаћања пореза и пореске утаје у дебљини 
затворског зида. Тиме је вероватно настојао истакнути незакониту срж 
пореске утаје насупрот законској ивици избегавања плаћања пореза, али 
без превелике моралне разлике.2

2. Кривичноправни аспект

Кривично дело пореска утаја из члана 210. Кривичног закона БиХ 
(КЗБиХ) се налази у глави XVIII, те спада у групу Кривичних дела про-
тив привреде и јединства тржишта и кривична дела из области цари-
на. У КЗ Федерације БиХ пореска утаја (члан 273) је смештена у главу 
XXIII и спада у групу Кривичних дела из области пореза. У КЗ Репу-
блике Српске (члан 287) ово кривично дело носи назив „Утаја пореза и 
доприноса” (члан 287) и смештено је у главу XXIV у групу Кривичних 
дела против привреде или платног промета. У Кривичном закону Брчко 
Дистрикта пореска утаја (члан 267) се налази у глави XXIII и спада у 
групу Кривичних дела из области пореза. 

Објект кривичноправне заштите код пореске утаје је порески 
систем у БиХ којим су обухваћена давања везана за плаћање пореза и 
доприноса социјалног осигурања која држави служе за подмирење ње-
них расхода. Тиме је, пре свега, обухваћена заштита давања која пред-
стављају порез или допринос социјалног осигурања у смислу њиховог 
законитог разреза и несметане наплате. Под порезом се подразумева део 
прихода или имовине који држава на основу власти одузима од физичких 
или правних лица за подмирење својих расхода, с тим да физичком или 
правном лицу не врши неку директну противчинидбу. Основне каракте-
ристике пореза су да га разрезују државни органи, да не представља до-
бровољно већ принудно давање и да за то порески обвезник не добија 
икакву непосредну противчинидбу од државе.3

2 Шимовић, Ј., Рогић-Лугарић, Т., Циндори, С.: Утаја пореза у Републици Хрватској, 
Изворни знанствени рад 25. листопад 2007.

3 Томић, З.: Кривично право – посебни део, Правни факултет Универзитета у Сараје-
ву, Сарајево, 2007, стр. 223.
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3. Посебни елементи (биће) кривичног дела

Законски појам у КЗБиХ, КЗФБиХ и КЗ БД – Пореска утаја  
(члан 210. КЗ БиХ, члан 273. КЗ ФБиХ и члан 267. КЗ БД, с тим да у КЗ 
ФБиХ и КЗ БД у ставу првом садржи навод „Ко за себе или другога...”)

(1) Ко избегне плаћање давања прописаних пореским законодав-
ством Босне и Херцеговине или доприноса социјалног осигурања, не 
дајући захтеване податке или дајући лажне податке о својим стеченим 
опорезивим приходима или о другим чињеницама које су од утицаја на 
утврђивање износа оваквих обавеза, а износ обавезе чије се плаћање из-
бегава прелази износ од 10.000 КМ, казниће се новчаном казном или каз-
ном затвора до три године.

(2) Ко учини кривично дело из става 1. овога члана, а износ обавезе 
чије се плаћање избегава прелази 50.000 КМ, казниће се казном затвора 
од једне до десет година.

(3) Ко учини кривично дело из става 1. овог члана, а износ обавезе 
чије се плаћање избегава прелази 200.000 КМ, казниће се казном затвора 
најмање три године. 

Законски појам у КЗ РС – Утаја пореза и доприноса
(члан 287. КЗ РС)

(1) Ко избегне плаћање пореза прописаних пореским законодав-
ством Републике Српске или доприноса здравственог или пензијског 
осигурања прописаних у Републици Српској не дајући тражене податке 
или дајући лажне податке о свом стеченом опорезивом приходу или о 
другим чињеницама које су од утицаја на утврђивање оваквих обавеза, 
а износ обавезе чије се плаћање избегава прелази 10.000 КМ, казниће се 
новчаном казном или казном затвора до три године.

(2) Ко почини кривично дело из става 1. овог члана, а износ обавезе 
чије се плаћање избегава прелази 50.000 КМ, казниће се казном затвора 
од једне до десет година.

(3) Ко почини кривично дело из става 1. овог члана, а износ обавезе 
чије се плаћање избегава прелази 150.000 КМ, казниће се казном затвора 
од три до петнаест година.

Из наведених законских инкриминација се види да се ради о избе-
гавању потпуног или делимичног плаћања пореских давања, доприно-
са социјалног осигурања. Ово кривично дело има одређене елементе и 
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кривичног дела преваре (начин радње избегавања је и свесно довођење 
другога у заблуду) и кривичног дела утаје. Кривично дело је бланкет-
ног карактера, садржи бланкетну диспозицију која упућује на примену 
других прописа. Објект кривичноправне заштите су обавезе, давања 
везана за плаћање пореза и доприноса социјалног осигурања. Кривич-
ноправна радња дела је избегавање плаћања пореских давања, односно 
доприноса.4 

Начин извршења радње је одређен алтернативно и то: (1) избега-
вање плаћања пореских давања и доприноса социјалног осигурања неда-
вањем захтеваних података; и (2) избегавање плаћања пореских давања и 
доприноса социјалног осигурања давањем лажних података. Код оба на-
чина радње извршења потребно је да се ради о подацима о законито сте-
ченим опорезивим приходима или о другим чињеницама које су од ути-
цаја на утврђивање износа пореских обавеза, односно износа доприноса. 

Код првог начина радње извршења ради се о нечињењу. Учини-
лац не даје одређене податке о својим приходима или податке о другим 
чињеницама које су од утицаја на утврђивање износа пореских обавеза и 
износе доприноса. Да би се радило о овом облику радње извршења по-
требно је да је одговарајућим законским и другим прописима предвиђена 
обавеза пријављивања наведених чињеница. У овом случају се пореска 
пријава не подноси и поред прописане законске обавезе подношења или 
се у пореској пријави или другом одговарајућем акту не уносе одређени 
тражени, захтевани подаци одлучни за утврђивање износа пореских да-
вања, односно износа обавезе плаћања доприноса. 

Код другог начина радње извршења учинилац формално подноси 
пореску пријаву или други сличан акт надлежном органу али у њој не 
наводи истините податке, већ лажне податке на основу којих ће бити ос-
лобођен плаћања пореских обавеза или доприноса у целини или дели-
мично. Давање лажних података пре свега односи се на добит пореског 
обвезника (добит се приказује мањом, односно расходи већим од ствар-
них) или на приходе који подлежу обавези опорезивања, али лажни пода-
ци се могу односити и на друге чињенице које су у одређеном случају с 
обзиром на одређену врсту пореза или доприноса, релевантне за исправ-
но одређивање висине пореске обавезе (на пример, број запослених за 
које треба платити допринос, број чланова породице који живе заједно, 
школовање деце, запосленост брачног друга, време од када настаје оба-
веза), с тим да давање лажних података пореским органима о чињени-
цама које немају утицаја на утврђивање и разрез одређеног пореза или 

4 Коментар КЗ ФБиХ.
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доприноса неће представљати кривично дело. Лажни подаци треба да 
су дати, предочени, надлежном органу за разрез пореза односно допри-
носа, при чему је ирелевантан начин давања лажних података, иако ће 
се најчешће радити о подношењу писмене пореске пријаве и писмених 
извештаја, али се дело може извршити и давањем усмених изјава на за-
писник и слично или стављањем на увид књиговодствене и сличне до-
кументације. Евентуално давање лажних података о чињеницама које 
су небитне за утврђивање пореске обавезе од стране пореског обвезни-
ка неће представљати ово кривично дело. У погледу времена извршења 
радње односно давања лажних података сматра се да је радња свршена у 
тренутку самог давања лажних података надлежном пореском органу, тј. 
кад су подаци стигли у писменом облику у орган односно кад су подаци 
усмено дати, при чему, евентуално накнадно подношење пореске пријаве 
с тачним истинитим подацима, након што су већ дати лажни подаци не 
утиче на постојање кривичне одговорности учиниоца. Кривично дело је 
свршено кад је избегнуто плаћање пореских давања односно доприноса 
социјалног осигурања (законодавац користи израз „ко избегне”, а не „ко 
избегава”).5

4. Објективни услов инкриминације и квалификаторне околности

Постоји још један битан услов за постојање овог кривичног дела, а 
то је да износ обавезе чије се плаћање избегава прелази 10.000 КМ. Ради 
се о материјалноправној претпоставци кажњивости, односно објектив-
ном услову инкриминације. У питању је износ обавезе плаћања пореза, 
односно доприноса која би постојала за учиниоца да подаци нису лажни, 
односно да су пријављени подаци истинити и захтевани. С обзиром да 
објективни услов инкриминације, као елемент законског бића кривичног 
дела, није део кривичноправне радње кривичног дела, нити представља 
последицу кривичног дела у кривичноправном смислу, не мора бити 
обухваћен свешћу учиниоца. Оно што посебно треба истаћи је чињеница 
да износ избегнутих обавеза, давања прелази 10.000 КМ у свакој кален-
дарској години (што подразумева период од 1. јануара – 31. децембра). 

Сада с разлогом можемо поставити теоретско и практично питање 
– Да ли законодавац предвиђа у једној календарској години по врсти по-
реза или пореза кумулативно, тј. да ли се две врсте пореза у овом случају 
збрајају или нема збрајања него се мора остварити објективни услов ин-
криминације појединачно тј. 10.000 КМ по врсти пореза? 

5 Ibidem.
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Уколико се ради о више врста обавеза, односно износа чије плаћање 
се истом приликом хтело избећи неком од прописаних радњи извршења, 
а оне произлазе из истог основа (на пример, порез и допринос за пензиј-
ско и инвалидско осигурање) за утврђивање да ли је остварен објективни 
услов инкриминације не узимају се износи појединачних обавеза посеб-
но, већ се они сабирају. 

По тумачењу неких теоретичара субјективну страну овог кривич-
ног дела чини намера за избегавање плаћања пореза, доприноса и других 
дажбина, потпуно или делимично. То значи да је кривично дело доврше-
но самим предузимањем радњи извршења тј. законски опис не садржи 
последицу, стога није потребно да је учинилац избегао обавезу плаћања 
пореза на доприносе и других прописаних дажбина. У кривичном за-
конодавству БиХ дело се сматра свршеним када је избегнуто плаћање 
пореских давања или доприноса социјалног осигурања, тј. услов за 
постојање дела је да се ради о избегавању плаћања давања прописаних 
законодавством БиХ или доприноса социјалног осигурања. Учинилац 
кривичног дела може бити свако физичко лице које је дужно поднети од-
говарајуће податке о стеченим опорезивим приходима и о другим чиње-
ницама које су од утицаја на утврђење пореских обавеза, односно обаве-
за плаћања доприноса. Иако законски опис кривичног дела изазива од-
ређене двосмислености у погледу учиниоца кривичног дела, теоретича-
ри мисле да учинилац дела, с обзиром на природу кривичног дела, опис 
кривичног дела, његов положај у систематици кривичних дела у закону, 
може бити и лице која у име другога подноси пријаву с лажним подаци-
ма или лице које води послове друге особе, па је та особа у обављању 
тог посла дужна поднети пријаву. Учинилац може бити и лице које под 
туђим именом обавља пословну делатност која га обавезује на подноше-
ње пријаве, а међу те особе улази нпр. и тајни ортак ортачке заједнице 
који је у договору с осталим ортацима саставио и поднео лажну пријаву.6 

Уколико су у питању правна лица као порески обвезници односно 
обвезници доприноса, учинилац кривичног дела биће физичко лице у 
правном лицу које поступа у име правног лица, односно то ће најчешће 
бити одговорно лице у правном лицу. Кривично дело се може извршити 
само с намером. 

У ставу 2. и 3. су предвиђени тежи, квалификовани облици кривич-
ног дела пореске утаје одређени с обзиром на висину износа давања, 
обавезе чије се плаћање избегава. Кривично дело из става 2. постојаће 
у случају да износ обавезе чије се плаћање избегава прелази 50.000 КМ. 
Није битно о којој врсти обавезе се ради, да ли о неплаћању прописаних 

6 Бачић, Ф., Павловић, Ш.: Казнено право – посебни дио, Загреб, 2001, стр. 373.
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пореских давања или неплаћању доприноса социјалног осигурања. У 
ставу 3. предвиђен је најтежи облик кривичног дела пореске утаје. Дело 
ће постојати под условом да износ обавезе чије се плаћање избегава пре-
лази 200.000 КМ. Разлика у одредбама између КЗ БиХ, КЗФБиХ и КЗБД 
са једне стране, и КЗРС с друге стране изражена је кроз квалификатор-
ну околност става 3. свих КЗ-а у БиХ. У КЗРС квалификаторна окол-
ност је изражена као висина обавезе преко 150.000 КМ, док је у КЗБиХ,  
КЗФБиХ и КЗБД преко 200.000 КМ. Друга разлика се огледа у запреће-
ном општем максимуму казне која у овом ставу у РС износи 15 година 
затвора, а КЗБиХ, КЗФБиХ и КЗБД имају запрећен општи максимум 20 
година где би се с правом могло поставити питање права на једнакост 
свих грађана у БиХ које гарантује Устав. Такође, због става 2. и 3. поста-
вља се питање правне природе ових износа односно износа избегнутих 
обавеза (50.000 КМ и 200.000 КМ, односно 150.000 КМ), тј. да ли се ради 
о објективном услову инкриминације као код кривичног дела из става 
1. или је у питању посебно додатно законско обележје кривичног дела, 
које онда као такво треба бити обухваћено намером учиниоца. Имајући 
у виду језичко тумачење и стилизацију одредбе више аргумената иде 
у прилог тврдњи да се ради о објективном услову инкриминације као 
и код кривичног дела из става 1, у којем случају ова околност не мора 
бити обухваћена намером учиниоца. Међутим, имајући у виду висину 
запрећене казне и криминалнополитичке разлоге требало би узети да се 
код кривичних дела из става 2. и 3. овог члана ради о кривичним делима 
квалификованим посебном околношћу, тј. да је у питању кривично дело 
из става 1. с додатним обележјем описаним у ставовим 2. и 3, што значи 
да ова околност треба бити обухваћена намером учиниоца (пресуда Суда 
БиХ X-К-07/481).7

Постоје и супротна становишта која сматрају да се и код облика 
кривичног дела пореске утаје из ставова 2. и 3. ради о објективном усло-
ву инкриминације који не мора бити обухваћен намером учиниоца.8

У пракси различити ставови изазивају низ питања: Је ли могућа 
конструкција продуженог кривичног дела пореске утаје? Шта се под-
разумева под појмом прописаних пореских обавеза? Је ли могућа њи-
хова кумулација, односно је ли суд у кривичном поступку овлашћен да 
испитује законитост решења пореских органа и да утврђује чињенице од 
којих зависи висина пореских обавеза и висина пореских доприноса?

7 Бачић, Ф., Шепаровић, З.: Казнено право – посебни дио, Загреб, 1997, стр. 297. 
8 Катушић-Јерговић, С.: Прилог разматрању господарског криминалитета према из-

мјенама казненог закона, ХЉКПП, vol. 10, бр. 2/03.
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5. Конструкција продуженог кривичног дела

Због конструкције продуженог кривичног дела судска пракса наво-
ди да је продужено кривично дело један од случајева привидног реалног 
стицаја кривичноправних радњи, кад се због одређених сједињавајућих 
фактора више истоврсних и поновљених радњи извршења спајају у јед-
но кривично дело, с тим да свако од тих дела која улазе у његов склоп 
мора и само за себе садржати сва битна (посебна) обележја тога кривич-
ног дела. Теоријски, продужено кривично дело треба да садржи обавез-
не елементе за постојање конструкције продуженог кривичног дела и то: 
идентитет личности учиниоца, истоврсност дела, иста лица – учиниоци, 
исти начин извршења, умишљај као облик кривице.9

У складу с тим код продуженог кривичног дела пореске утаје, што 
треба да обухвати континуирано утајивање пореза кроз више узастопних 
година, утаја пореза у свакој од тих година мора само за себе садржајно 
обухватити сва битна обележја тог кривичног дела, па тако поред осталог 
и услов да је избегавана обавеза плаћања пореза у свакој години већа од 
законом утврђеног износа (према КЗ БиХ у износу већем од 10.000 КМ). 

Према владајућој судској пракси (пресуда Суда БиХ X-КЖ-06/276) 
код овако конструисаног продуженог кривичног дела пореске утаје из-
носи пореских обавеза чије се плаћање избегава из сваке године могу 
се сабирати, па је тако на тај начин могуће и извршење квалификованог 
облика дела из става 2. Док по једнима суд у кривичном поступку није 
овлашћен, нити дужан преиспитивати законитост решења о разрезу по-
реза надлежног органа, нарочито да ли је правилно утврђена пореска ос-
новица и висина пореске обавезе (судска пракса), други заузимају супро-
тно становиште сматрајући да је суд дужан и овлашћен испитивати не 
само законитост решења пореских органа, него и све чињенице од којих 
зависи висина пореске основице и висина пореске обавезе јер се једино 
тако са сигурношћу може разликовати које је чињенице дао или прећу-
тао порески обвезник ради утаје пореза или доприноса, а које је дао и 
прећутао без те намере, а од тога, даље, зависи има ли уопште кривичног 
дела и о којој квалификацији се ради. На крају ваља истаћи став ради 
постављања имовинскоправног захтева поводом овог кривичног дела. У 
кривичном поступку не може се досудити захтев одговарајуће терито-
ријално-политичке заједнице (нпр. општине) да се учинилац кривичног 
дела пореске утаје обавеже кривичном пресудом на плаћање утајеног по-
реза будући да тај захтев не представља имовинскоправни захтев у сми-

9 Петровић, Б., Јовашевић, Д.: Кривично право БиХ – опћи дио, Правни факултет Уни-
верзитета у Сарајеву, 2005, стр. 190–191.
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слу одредби ЗКП БиХ. У случају да је окривљени оглашен кривим због 
кривичног дела пореске утаје, а право на разрез пореза је по управним 
прописима застарело, суд је дужан од окривљеног одузети имовинску ко-
рист прибављену кривичним делом тако што ће га обавезати на плаћање 
новчаног износа који одговара висини утајеног пореза.10

6. Елементи кривичноправне одговорности

У погледу кривице она је јединствено регулисана у свим кривич-
ним законима у БиХ те подразумева постојање умишљаја (директног 
или евентуалног)11, а неки аутори (види Томић, З.) сматрају да је за кри-
вичну одговорност потребан умишљај и то директни, тј. хтење на стра-
ни учиниоца дела, а с друге стране аутори тврде да је учинилац свестан 
остваривања прихода који сходно позитивном законодавству подлежу 
обрачуну пореза и доприноса односно других чињеница које су од ути-
цаја на утврђивање таквих обавеза, те да има свест и вољу (хтење или 
пристајање) да не даје тражене податке о таквом приходу или таквим 
чињеницама или да има свест и вољу (хтење или пристанак) да даје лаж-
не податке о таквом приходу или о таквим чињеницама. Код квалифика-
торне околности када је реч о ставовима који говоре о 50.000 и 200.000 
КМ, односно 150.000 КМ, висина ове обавезе чије се плаћање избегава 
мора бити обухваћена кривицом учиниоца у смислу да је његовим умиш-
љајем обухваћена свест да избегава плаћање већег износа пореске оба-
везе тако да он то управо хоће или на то пристаје, док је у погледу самог 
конкретног износа довољан и нехат.12

7. Закључак

У систему пореских деликата, утаја пореза је најтежи и најопаснији 
облик пореске евазије, односно избегавања плаћања пореза и других 
прописаних дажбина који привлаче посебну пажњу, не само органа кри-
вичног правосуђа, већ и опште јавности и који су изложени са теоријског 
и практичног аспекта. 

10 Види: Коментар КЗ ФБиХ.
11 Хуремагић, Пенко, Тегелтија: Приручник за кривично гоњење кривичних дјела из 

области привредног криминала и корупције, Council of Europe, Сарајево, 2006, стр. 64.
12 Томић З.: Кривично право – посебни дио, Правни факултет Универзитета у Сараје-

ву, Сарајево, 2007, стр. 226. 
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Имајући у виду деривативност пореза као једну од главних каракте-
ристика тог финансијског инструмента која имплицира да се порези из-
воде из економске снаге појединца, јасно је да питање постојања пореске 
утаје није новост. Могло би се рећи да пореска утаја кроз историју запра-
во мења свој садржај, облик и величину, складно здравственом стању 
државе. Разматрајући проблематику пореске утаје, посебну пажњу смо 
посветили дефинисању њеног појма. Нужно је разграничити питање по-
реске утаје од избегавања плаћања пореза, умањивања пореза и пореског 
планирања. 

Основно обележје пореске утаје је незаконито деловање односно 
директно кршење законских одредби које је подложно прописаним санк-
цијама и на темељу којег је порески обвезник „забринут” због могућ-
ности откривања. 

Осим анализирања последица пореске утаје, у данашње време по-
себно се нужним показује и потреба анализе узрока појаве и чиниоца 
њеног повећавања или смањивања. Према њиховим заједничким карак-
теристикама све узроке пореске утаје класификујемо у три групе: (1) пи-
тање институционалне инфраструктуре; (2) правни систем; (3) социоеко-
номски узроци. Поставља се и питање – Да ли је и у којој мери узроке 
пореске утаје могуће тражити у појединачним саставним деловима (тј. 
посебним законским елементима пореске утаје) или је стварни узрок, 
ипак, резултат њиховог међусобног деловања. Претходнo питање посеб-
но добија на тежини уколико се узме на знање да је идентификовање уз-
рока први корак правовременом спречавању динамике и стопе извршења 
пореске утаје. 

Пореска кривична дела, посебно пореска утаја (енглески – tax 
evasion, француски – fraude fiscale, немачки – steuerbetrug) представљају 
изузетно социјалноопасна понашања појединаца и група, односно правних 
лица којима се кршењем прописа непосредно или посредно угрожавају 
финансијски интереси целе друштвене заједнице и то првенствено кроз 
нано-шење великих штета целокупном државном финансијском систему. 

Подсетимо се реченице античког философа Платона: „У држави у 
којој постоји порез частан ће човек платити већи порез од нечасног чове-
ка иако су остварили исти доходак”.
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S u m m a r y

Tax evasion is a criminal act of formal character. It means that there are legal acts 
which complete the disposition of this criminal act, and through which paying taxes, the 
characteristics of the tax payers and their rights and obligations, then the kinds and compe-
tence of certain tax violation organs are regulated. The protection object is the tax system 
of certain country. As a doer of this criminal act there appears any person characterized as a 
tax payer. The criminal act of tax evasion can be done by doing or non-doing. In order this 
criminal act to be existed, it is necessary to make a certain material-legal assumption - an ob-
jective condition of incrimination. This criminal act has its qualificatory circumstances too, 
and that is a level of obligation whose paying is tried to be avoided and which is included 
into the content of the doer`s guilt.

The main characteristic of the tax evasion is illegal acting, that is violating legal regu-
lations directly which can be sanctioned and because of which a tax payer is ”worried” to be 
revealed. Criminal acts concerning taxes, especially tax evasion (in French - fraude fiscale, 
in German - steuerbetrug) represent extremely socially dangerous kinds of behaviour of an 
individual or groups. These are all legal participants such as companies, institutions or other 
organizations whose violating regulations endanger financial interests of the whole socie-
ty directly or indirectly. In this way they make great damage to the whole social financial 
system.

Keywords: tax evasion, tax, tax system, tax giving, contributions, tax legislature,  
criminal law


