
 

18. 

ПРЕПОРУКА Утврђивање лимита за кривично дело пореске утаје у процентуалном износу у односу на  промет 

или пореска давања, а не у динарском износу 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 Министарство правде;  

 Министарство финансија. 

пропис који треба 

изменити 
 Кривични законик ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр. и 72/2009);  

 Закон о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС” бр. 80/2002; 

84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 и 72/09). 

начин спровођења Подношење Влади  

 Нацрта закона о изменама Кривичног законика ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 

107/2005 - испр. и 72/2009),и 

 Нацрта закона о изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени 

гласник РС” бр. 80/2002; 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 и 72/09) 

којим ће се предвидети измена члана 229. Кривичног и члана 173а. Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији ради прописивања лимита за постојање евентуалног пореског кривичног дела 

уместо у фиксном динарском износу, у проценту од укупног промета или пореских давања пореског 

обвезника у календраској години. 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

Подносилац иницијативе  Савет страних инвеститора 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 
ОПИС ПРОБЛЕМА 

У случајевима да износ дугованог пореза или износ неоснованог пореског кредита/износа за повраћај, премашује 150.000 динара 

одговорно лице у правном лицу може бити кривично гоњено, сходно члану 173а. Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији и члану 229. Кривичног законика. Наведене законске одредбе не узимају у обзир величину пореског обвезника и 

обим његових трансакција у одређеном периоду. Код средњих и великих предузећа износ од 150.000 динара пореза у великом броју 

случајева представља занемарљиви износ њихових укупних пореских давања и нематеријални износ у случају ревизије. Наведене 

одредбе закона које регулишу пореска кривична дела треба прилагодити обиму трансакција пореских обвезника и лимит за 

постојање евентуалног пореског кривичног дела треба утврдити у проценту од укупног промета или укупних пореских давања 

пореског обвезника у календарској години.У супротном, порески обвезници се не третирају на истоветан начин, а одговорна лица у 

великим пореским обвезницима, се због грешке која се може третирати као занемарљива у односу на укупне обавезе таквих лица, 

излажу кривичном гоњењу. Важеће решење дестимулише велике стране улагаче, који и ове околности цене приликом доношења 

одлуке да ли ће извршити улагање у Србију или не.  

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Побољшање пословног окружења за стране инвеститоре. Предложено решење би омогућило рационалнији рад тужилаштва и 

судова, јер се кривични поступци не би водили у случајевима када постоје незнатне штетне последице и када вођење таквих 

поступака није у складу са општом сврхом кривичних санкција. 



 


