
HORVÁTORSZÁGBAN SZÉKHELLYEL NEM RENDELKEZŐ, IDŐKÖZÖNKÉNTI 
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁST VÉGZŐK ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE 

 
 
A Horvát Köztársaság területén székhellyel nem rendelkező, Horvátország területén 
időközönkénti személyszállítást végzők esetén ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn, függetlenül, 
hogy a személyszállítás Horvátországba vagy Horvátországon keresztül más országba 
történik. 
 
A fenti ÁFA fizetési kötelezettséggel kapcsolatos részletes útmutató az alábbi linkeken 
olvasható, angol, illetve horvát nyelven, mely tájékoztatóban megtalálhatóak a horvát nyelven 
beküldendő nyomtatványok angol, illetve német nyelvű fordítási segédletei: 
 
https://www.porezna-
uprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/Uputa%20stranim%20poreznim%20obv
eznicima_en.pdf 
 
https://www.porezna-
uprava.hr/PdviEu/Documents/Uputa%20stranim%20poreznim%20obveznicima.pdf 
 
Az eljárás rövid menete: 
 
1. A személyszállítást végző adóalany megkéri a horvát adószámot (PDV ID szám) kitöltve a 
P-PDV nyomtatványt: https://www.porezna-
uprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/P-PDV(Bus).pdf, illetve az elektronikus 
kommunikációra vonatkozó nyilatkozatot: https://www.porezna-
uprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/Izjava.pdf horvát nyelven. Az említett 
nyomtatványokat az odjel.stranci@porezna-uprava.hr e-mail címre kell megküldeni 

 
2. A horvát adóhatóság kiállítja a horvát adószámot (OIB szám), illetve a PDV ID számot (ÁFA 
azonosítószámról szóló határozat). 
 
3. A fenti azonosítószámokkal az adóalany bekerül a horvát ÁFA rendszerbe és havi ÁFA 
nyomtatvány beküldésére kötelezett, azon időszakra, melyben a személyszállítást végezte. Az 
ÁFA nyomtatvány benyújtásának határideje a személyszállítás hónapját követő hónap 20. 
napja. Az ÁFA nyomtatvány az alábbi linken érhető el,: 
https://www.porezna-uprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/PDV(Bus).pdf  
 
A fenti kitöltött nyomtatványt az odjel.stranci@porezna-uprava.hr e-mail címre, vagy 
adóhivatal elektronikus rendszerén keresztül (https://e-porezna.porezna-
uprava.hr/Prijava.aspx?ReturnUrl=%2f) kell beküldeni.  
 
Minden nemzetközi személyszállítást minden utazást megelőzően, előre be kell jelenteni, 
kitöltve az MCP nyomtatványt, mely itt érhető el: https://www.porezna-
uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/
MCP.pdf. A kitöltött nyomtatvány beküldése a https://mcp.porezna-
uprava.hr/prijava.html applikáción keresztül történik. 
 
A fenti bejelentési kötelezettség elmulasztása 2.000,00-től 500.000,00 kunáig terjedő 
pénzbírsággal jár. 



 
A tárgyi bejelentés elvégzését a vámhatóság, a határrendőrség, illetve a közúti felügyelőség 
munkatársai végzik, akár egy országon belüli ún. belső ellenőrzés során. 
 
Az ÁFA összegének külföldi átutalásához szükséges adatok: 
 
Bank neve és címe: Hrvatska narodna banka, 10000 Hrvatska, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 
3.  
SWIFT KÓD: NBHRHR2XXXX  
Címzett: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, 10000 Hrvatska, Zagreb, Katančićeva 5. 
IBAN SZÁMLASZÁM: HR12 1001 0051 8630 0016 0 
Modell és hivatkozási szám:HR68 1201-adóalany OIB száma 


