ИНСТРУКЦИИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА,
които не са установени в Република Хърватия и
извършват случайни международни автобусни превози на пътници
Със серия от закони, приети на 18 юни 2014 г., Хърватия оформи своята нова
система на ДДС, приложима за случайни и редовни автобусни превози, извършвани от
чуждестранни превозвачи на територията на Хърватия.
С тази информация се уведомяват данъчно задължените лица, които нямат
седалище в Република Хърватия и извършват случайни международни автобусни
превози на пътници, да обърнат внимание на промените, приложими от 3 януари 2020
година във връзка с облагането по ДДС.
Процедурата за регистрация и деклариране е описана в документ-упътване,
разработен от хърватската данъчна администрация и наличен на нейния уебсайт.
Компетентен офис:
Tax Administration, Zagreb Regional Office, Department for Foreign Taxable Persons,
Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb, CROATIA.
Описание на процедурите по регистрация и деклариране на ДДС
А. РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрацията може да се извърши по един от следните начини:
а) лично
Данъчно задълженото лице представя документите, посочени в т. 1, 3 (не е
задължително) и 4;
б) oт законен представител, притежаващ пълномощно
В този случай законният представител, притежаващ пълномощно, представя
изискваните документи от името на данъчно задълженото лице;
c) c електронна поща (e-mail)
Изключително за данъчно задължени лица от други държави-членки на ЕС
В случай че данъчно задължено лице реши да използва електронната поща като
средство за комуникация, първо изтегля необходимите документи от съответен линк,
попълва ги, подписва ги и ги подпечатва и след това изпраща сканираните документи
на e-mail адрес: odjel.stranci@porezna-uprava.hr. В този случай сe изискват за подаване
само документите, посочени в т. 1 и 2, докато документите, посочени в т. 3 и 4, не се
изискват. Запитвания във връзка с регистрацията на данъчно задължени лица,
последващо подаване на декларациите по ДДС или подаване на заявление за
възстановяване на ДДС могат да бъдат изпращани на горе посочения e-mail адрес.
Това e възможно само за чуждестранни превозвачи от други държави-членки на ЕС.
Необходими документи за регистрация:
1. Образец P-PDV (Заявление за регистрация за целите на данъка върху добавената
стойност) със задължителни полета, маркирани в жълто. Този образец
http://www.porezna-uprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/P-PDV(Bus).pdf се
попълва и подава на хърватски език; но е наличен и на английски http://www.porezna1
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uprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/P-PDV(EnglishBus).pdf и немски език
http://www.porezna-uprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/PPDV(GermanBus).pdf за улесняване на процедурата.
2. Декларация за съгласие се подава, ако данъчно задължено лице желае да
комуникира и доставя и подава формуляри и сертификати по електронна поща.
Декларацията
http://www.poreznauprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/Izjava.pdf се подава на хърватски
език;
но
е
налична
и
на
английски
http://www.poreznauprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/Statment.pdf
и
немски
език
http://www.porezna-uprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/ERKLÄRUNG.pdf
за улесняване на процедурата.
3. Пълномощно за представителство (ако действа чрез данъчен представител). В
този случай данъчният представител представя необходимите документи от името на
данъчно задълженото лице. Чуждестранните превозвачи от трети страни, както и
чуждестранните превозвачи от други държави-членки, които извършват случайни
международни автобусни превози на пътници, не са задължени да назначават
данъчен представител. Ако e назначен данъчен представител, тогава той трябва да
бъде регистриран в страната като платец на ДДС и трябва да има пълномощно да
получава кореспонденция, да подава декларации по ДДС и да извършва всички
бизнес-операции, свързани с изчисляване и плащане на задълженията по ДДС на
данъчно задълженото лице.
4. Данъчно задължени лица от трети страни и данъчно задължени лица от други
държави-членки, които не желаят да се регистрират чрез електронна поща, подават
заедно с формуляра P-PDV и пълномощно (в случай че са назначили свой данъчен
представител) следните документи:
а)
Заявление
за
определяне
на
персонален
идентификационен
номер – PIN - попълва се и се подава на хърватски език http://www.poreznauprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSOBNI%20IDENTIFIKACIJSKI%20BROJ/zahtjevOIB.pdf;
но
е
налично
и
на
английски
http://www.poreznauprava.hr/en/EN_obrasci/Documents/PINrequest.pdf
и
немски
език
http://www.poreznauprava.hr/en/EN_obrasci/Documents/Deutsche_beantragenPIN.pdf за улесняване на
процедурата.
б) Документ за създаване за юридически лица (решение или извлечение от
регистъра на компетентния съд, което да е издадено на хърватски език или преведено
на хърватски от заклет съдебен преводач). Не е необходимо да се представя целият
документ, а само частта, където основната информация за компанията е видима за
целите на идентификацията.
в) Паспорт (оригиналния документ за проверка и копие за подаване) или друг
документ за самоличност за физическо лице (например търговец).
Ако чуждестранно данъчно задължено лице, което извършва случайни международни
автомобилни превози на пътници в Република Хърватия назначи данъчен
представител, тогава данъчният му представител подава необходимите заявления и
други документи за регистрация за целите на ДДС за своя сметка.
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Б. КОНТРОЛ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ
За целите на регистрацията данъчната администрация издава на данъчно
задължените лица следното:
Персонален идентификационен номер (cертификат за определения ПИН)
и
Идентификационен номер по ДДС (решение за определяне на ИН по
ДДС).
Горе посочените документи, т.е. техни копия, се носят в превозните средства,
превозващи пътници на територията на Република Хърватия, и са на разположение за
проверка от оторизиран персонал във всеки момент. В случай че едно данъчно
задължено лице притежава повече превозни средства, опериращи на територията на
Република Хърватия, тогава във всяко превозно средство трябва да има копие от
сертификата за определения ПИН и решението за определяне на ИН по ДДС.
Министерството на финансите, данъчната администрация и митническата
администрация извършват контрол върху спазването на данъчното законодателство в
тази област.
В. ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ДДС
Данъчно задължени лица, на които е определен хърватски ИН по ДДС, се вписват в
регистъра по ДДС, което означава, че от тях се изисква да подават месечно
декларации
по
ДДС
(образец
PDV)
в
Република Хърватия, но само за данъчния период, в който са извършвали превози.
Например, ако автобусен превозвач е извършил пътнически превози през юли и
август,
тогава
той
трябва
да
подаде
декларация
по
ДДС
само за юли и август. Месечните декларации по ДДС се подават до 20-то число на
месеца за предишния месец, следователно декларациите по ДДС се подават до 20
август за юли и до 20 септември за август.
Данъчно задълженото лице може да подаде декларация по ДДС по следните начини:
а) по пощата на адреса, посочен в началото;
б) чрез електронна поща (подписани и сканирани декларации се изпращат до
посочения e-mail адрес). Този начин на подаване е подходящ изключително за
чуждестранни превозвачи от други страни-членки на ЕС.
Декларации
по
ДДС
http://www.poreznauprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/PDV(Bus).pdf
се
подават
на
хърватски език, но за да се улесни тяхното попълване, са налични и на английски
http://www.porezna-uprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/PDV(EnglisBus).pdf
и
немски
език
http://www.poreznauprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/PDV(GermanBus).pdf.
В декларацията по ДДС полетата, маркирани в жълто, трябва да бъдат попълнени от
чуждестранно данъчно задължено лице, което извършва изключително случайни
международни автомобилни превози на пътници в Република Хърватия, няма други
дейности и получава стоки и услуги в страната само от национални данъкоплатци. Ако
не, декларацията по ДДС се попълва съгласно Закона за данък върху добавената
стойност и Наредбата за данък върху добавената стойност.
в) чрез системата ePorezna - подробна информация е на разположение на интернет
адрес: https://www.fina.hr/en/homepage.
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Г. МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА
Данъчната основа е възнаграждение, което данъчно задълженото лице получава
пропорционално на числото на изминатите километри на територията на Република
Хърватия. Например, ако данъчно задължено лице е издало фактура за превоз от
Германия до Хърватия от 1500 km за обща цена 100 HRK, а изминатото разстояние в
Република Хърватия е 200 km, тогава данъчната основа за изчисляването на ДДС е
13,33 HRK (200 km / 1500 km = 13,33%, 100 HRK x 13,33% = 13,33 HRK).
Д. ПРИСПАДАНЕ НА ВНЕСЕН ДДС И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС
Данъчно задълженото лице има право на приспадане на внесен ДДС за доставката на
стоки и предоставянето на услуги, начисляван от други данъчно задължени лица в
Република Хърватия. За да може да ползва приспадане на ДДС, данъчно задълженото
лице представя своя хърватски идентификационен номер по ДДС на доставчика си
при
всяко
извършване
на
доставката.
Приспадане
на
внесен
ДДС
е разрешено напр. за получени фактури за пътни такси, магистрални такси, такси за
тунели, такси за мостове, разходи за гориво, неочаквани ремонти на превозни
средства, настаняване на шофьори и подобни.
Ако данъчно задължено лице има право на възстановяване на надвнесен ДДС за
месец, той може да поиска цялата необходима информация като изпрати запитване до
e-mail адреса, посочен в началото.
E. ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ДДС
Ако данъчно задължено лице е изчислило данъчна основа в размер на 1000,00 HRK за
превоза, извършен на територията на Република Хърватия в определен месец, тогава
посочва тази сума в т. II.3 от декларацията по ДДС в колоната “POREZNA OSNOVICA”
(данъчна основа), а размерът на ДДС от 250,00 HRK се посочва в колона “PDV PO
STOPI 5%, 13% i 25%“ (ДДС 5%, 13% и 25%) . Ако напр. е закупено гориво за 625,00
HRK (данъчната основа е 500,00 HRK, а ДДС е 125,00 HRK) през същия месец, тогава
размерът на данъчната основа се посочва в т. III.3 в колоната “POREZNA OSNOVICA”
(данъчна основа), а размерът на ДДС - в колоната “PDV PO STOPI 5%, 13% i 25%“
(ДДС 5%, 13% и 25%). Освен това в т. IV и точка VI от формуляра за ДДС се посочва
сумата 125,00 HRK (250,00 – 125,00 = 125,00).
Ж. РЕГИСТРИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ НА
ПЪТНИЦИ
В съответствие с Наредбата за изменение на Наредбата за данък върху добавената
стойност (ОВ 1/19) данъчно задължените лица, които нямат седалище в Република
Хърватия и извършват случайни международни автобусни превози на пътници са
длъжни да подадат формуляр “Регистриране на международни автобусни превози на
пътници"
(образец
MCP)
http://www.poreznauprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DODANU%20VRIJEDNOST/MCP.pdf.
В него заедно с общите данни на данъчно задълженото лице се посочват датата на
превоза в Република Хърватия, регистрационният номер и транзитният маршрут през
Република Хърватия. Образец MCP трябва да бъде подаден в данъчната
администрация предварително, преди извършването на превозите (преди всяко
влизане в Република Хърватия).
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От 3 януари 2020 г. във връзка с подаване на образец MCP са приложими следните
промени: в съответствие с Наредбата за изменение на Наредбата за данък върху
добавената стойност (Държавен вестник 1/20), горе посочените данъчно задължени
лица са длъжни да подават формуляра “Регистриране на международни автобусни
превози на пътници" (образец MCP) чрез приложението за електронно подаване на
формуляра МСР, до което могат да имат достъп чрез следния линк:
https://mcp.porezna-uprava.hr/prijava.html.
Инструкции за потребителите са публикувани и могат да бъдат намерени на следния
електронен
адрес:
https://www.poreznauprava.hr/PdviEu/Documents/KORISNICKI_PRIRUCNIK_MCP_ENG20190730.pdf.
Моля, обърнете внимание, че сертификатът за определения ПИН и решението за
определяне на ИН по ДДС трябва да бъдат в превозните средства, превозващи
пътници на територията на Република Хърватия, заедно с попълнения образец МСР,
който е подаден в данъчната администрация – всички в писмена форма.
Подробна информация по всички засегнати въпроси е достъпна онлайн на
интернет страницата на Министерството на финансите, данъчна администрация
www.porezna-uprava.hr
на
адрес:
http://www.poreznauprava.hr/en/Documents/straniautobusniprijevoznici/Uputa%20stranim%20poreznim%20obv
eznicima_en.pdf.
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