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Věc: Pokyn autobusovým dopravcům bez sídla v Chorvatské republice 
 

 

§ 20 odstavcem 1 zákona o dani z přidané hodnoty (Sbírka zákonů CHR č. 73/13, 99/13 - 

Rozhodnutí ÚSCHR, 148/13 a 153/13 - Rozhodnutí USCHR) je stanoveno, že místem provozování 

služeb osobní dopravy je místo, kde se doprava uskutečňuje, přiměřeně ujetým vzdálenostem. Proto 

jsou zahraniční daňoví poplatníci, kteří na území Chorvatské republiky provozují pravidelnou nebo 

příležitostnou zahraniční nebo vnitrostátní osobní silniční dopravu provozovanou autobusy, 

minibusy, dodávkami nebo taxi službu, povinni se zaregistrovat pro účely DPH v Chorvatské 

republice před zahájením provozování služby osobní dopravy. 

 

Zahraniční daňoví poplatníci, kteří mají sídlo v Evropské unii, mohou v Chorvatské republice 

jmenovat daňového zástupce, zatímco daňoví poplatníci, kteří mají sídlo mimo Evropskou unii, 

musí jmenovat daňového zástupce. Daňový zástupce musí být v tuzemsku registrován jako plátce 

DPH a musí být zplnomocněn k přebírání písemností, podávání daňových přiznání k DPH a 

provádění všech úkonů v souvislosti se stanovením a platbou DPH daňového poplatníka. 

 

Za účelem registrace pro účely DPH v Chorvatské republice jsou zahraniční dopravci provozující 

osobní dopravu na území Chorvatské republiky povinni: 

 

• požádat o přidělení daňového identifikačního čísla (číslo "PDV ID"), 

• získat identifikační číslo OIB a 

• jmenovat daňového zástupce (povinně pro daňové poplatníky se sídlem mimo Evropskou unii). 

 

 

1. REGISTRACE 

 

Za účelem přidělení daňového identifikační čísla musí daňový poplatník předložit: 

 

a) Žádost o stanovení a přidělení identifikačního čísla (OIB) a 

b) Formulář P-PDV (Přihláška k registraci pro účely DPH). 

 

Daňový poplatník za účelem přidělení identifikačního čísla OIB musí předložit: 

 

a) Žádost o stanovení a přidělení identifikačního čísla OIB 

 

- v chorvatském jazyce: Žádost 



 

- v anglickém jazyce: PIN Request, a 

 

- v německém jazyce: PIN Beantragen. 

 

b) Zakladatelskou listinu (rozhodnutí nebo výpis z příslušného rejstříku, který musí být v 

chorvatském jazyce nebo musí být do chorvatského jazyka přeložen tlumočníkem se soudním 

ověřením). 

 

Je-li zahraniční daňový poplatník osobou samostatně výdělečně činnou, respektive živnostníkem, 

pak musí Daňové správě předložit následující: 

 

1. Žádost o stanovení a přidělení čísla OIB a 

2. Cestovní pas - originál k náhledu a kopie se přiloží k žádosti. 

 

Výjimečně v případě, že zahraniční osoba samostatně výdělečně činná, respektive živnostník nemá 

pas, musí k žádosti přiložit: 

 

- evropský průkaz totožnosti (občané Evropské unie) nebo 

- identifikační doklad ze země občanství s dokladem o příslušnosti k občanství. 

 

Pokud žádost jménem zahraniční osoby (právnické nebo fyzické) podává zmocněnec, k výše 

uvedené dokumentaci (kopie dokladů) musí předložit rovněž plnou moc. 

 

Plná moc musí být vydána pro řízení o stanovení a přidělení identifikačního čísla OIB. Plná moc 

musí být napsána v chorvatském jazyce nebo do chorvatského jazyka přeložena, neboť je v 

Chorvatské republice úředním jazykem chorvatský jazyk. Plná moc je uchována na příslušném 

územním pracovišti Finančního úřadu a musí být ověřena notářem pouze výjimečně, pokud existuje 

pochybnost o její důvěryhodnosti. Je-li plná moc vydána na notáře, advokáta, orgán veřejné moci, 

banku, ověření plné moci není nutné. Je-li žádost podána fyzickou osobou za zahraniční osobu, 

ověření plné moci nutné je. 

 

Doklady potřebné pro stanovení a přidělení čísla OIB zahraničním osobám lze stáhnout na adrese: 

 

- v angličtině: 

http://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Documents/oib 20dokumentacija%% 20% 20-en (2). pdf, a 

- v němčině: 

http://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Documents/oib% 20dokumentacija_de.pdf. 

 

Na Daňovou právu, Finanční úřad pro Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, Oddělení daní zahraničních 

osob (vracení DPH) je podávána žádost o stanovení a přidělení DPH a Formulář P-DPH. 

 

K uvedeným formulářům je nutné předložit i následující dokumenty: 

a) doklad o registraci osoby (zakladatelskou listinu nebo výpis z příslušného rejstříku), 

b) potvrzení daňové správy státu, v němž má sídlo, o registraci daňového poplatníka, 

c) prohlášení nebo jiný důkaz, že má v úmyslu obchodovat v Chorvatské republice 

d) ověřenou plnou moc k zastupování (v případě, že obchoduje prostřednictvím daňového 

zástupce). 

 

Uvedené dokumenty musí být v chorvatském jazyce, respektive přeloženy do chorvatského jazyka s 

ověřením překladu. 

 



Jmenoval-li zahraniční daňový poplatník provozující mezinárodní silniční osobní dopravu 

daňového zástupce, v tom případě podává daňový zástupce jménem daňového poplatníka potřebné 

žádosti a další dokumenty za účelem registrace pro účely DPH. 

 

Po ověření předložených formulářů a dokumentů Finanční úřad nejpozději do 8 dnů přiděluje plátci 

daňové identifikační číslo PDV ID. 

 

 

2. PODÁVÁNÍ SOUHRNNÉHO HLÁŠENÍ K DPH 

 

Uvedení daňoví poplatníci, jimž bylo přiděleno chorvatské daňové identifikační číslo PDV ID, jsou 

zapsáni v registru plátců DPH a jsou v Chorvatské republice povinni podávat měsíční souhrnná 

hlášení k DPH (formulář DPH) od okamžiku vydání daňového identifikačního čísla. S výjimkou 

zahraničních daňových poplatníků provozujících příležitostnou mezinárodní silniční osobní dopravu 

na území Chorvatské republiky, kteří jsou povinni podávat měsíční souhrnná hlášení k DPH pouze 

za ta účetního období, v nichž takové služby prováděli. Jsou v každém případě povinni podat roční 

přiznání k DPH (PDV-K formulář), bez ohledu na počet měsíců, v nichž provozovali uvedené 

služby v jednom kalendářním roce. V souladu s ustanoveními § 2, bod 4 Nařízení (ES) č. 

1073/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro 

přístup na mezinárodní trh služeb autobusové dopravy, kterou je pozměněno a doplněno Nařízení 

(ES) č. 561/2006, příležitostná doprava znamená dopravní služby, které nejsou zahrnuty do definice 

služeb linkové dopravy, včetně zvláštní linkové dopravy, a jejichž hlavním rysem je to, že se jimi 

dopravují skupiny cestujících vytvořené z podnětu zákazníka nebo samotného dopravce. 

 

Měsíční souhrnná hlášení k DPH se podávají do 20. dne každého měsíce za předcházející měsíc a 

roční přiznání k DPH (PDV-K formulář) do konce února za předcházející rok. Souhrnné celní 

prohlášení (formulář ZP) a Žádost o pořízení zboží a služeb obdržených z ostatních členských států 

Evropské unie (formulář PDV-S) se podávají do 20. dne každého měsíce za předcházející měsíc za 

předpokladu, že daňový poplatník provozuje dodávky zboží a služeb v rámci Evropské unie, 

respektive získává zboží a přijímá služby v rámci Evropské unie. Uvedené dokumenty musí být 

podány elektronicky prostřednictvím portálu e-Porezna. Informace o tom, jak se stát uživatelem 

elektronických služeb Daňové správy, jsou k dispozici na webové stránce: 

http://www.porezna-uprava.hr/HR_ePorezna/Stranice/novi_korisnik.aspx. 

 

Podrobnější informace o užívání služeb portálu ePorezna, dále pokyny, žádosti, formuláře jakož i 

formuláře plné moci jsou k dispozici na webové stránce FINA: http://rdc.fina.hr/. 

 

Informace o přidělování digitálních certifikátů pro obchodní subjekty jsou k dispozici na webové 

stránce: http://www.fina.hr/Default.aspx?art=10744. 

 

Další užitečné odkazy: 

 

- ePorezna - často kladené dotazy. 

 

Je třeba podotknout, že za účelem elektronického podání formulářů je nezbytné, aby daňovému 

poplatníkovi a osobě, na jejíž jméno bude digitální certifikát, již bylo uděleno identifikační číslo 

OIB. 

 

Pokud daňový poplatník provozující mezinárodní silniční osobní dopravu jmenoval daňového 

zástupce, pak uvedené formuláře jménem daňového poplatníka podává jeho daňový zástupce. 

 

 



3. ZPŮSOB VÝPOČTU DAŇOVÉHO ZÁKLADU 

 

Základ daně je náhrada, kterou poplatník obdrží úměrně k počtu kilometrů ujetých v Chorvatské 

republice. 

 

 

4. ODPOČET DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

 

Daňový poplatník má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu za dodávky zboží a 

služeb, které jsou mu účtovány druhými plátci DPH v Chorvatské republice pro účely svého 

podnikání. K využití nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu je povinen při každé 

dodávce, která mu je provedena, dodavateli předložit své chorvatské PDV ID číslo. Odpočet daně je 

povolen například za došlé účty a faktury týkající se platby mýtného (dálnice, tunely nebo mosty), 

za pohonné hmoty, nečekané opravy vozidla apod. 

 

 

 

 

NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA 

ŘEDITELKA 
 


