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(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

CHORWACJA POLSKA

206 334

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Administracja podatkowa w Chorwacji jest niezależną jednostką administracyjną w ramach Ministerstwa Finansów, której podstawowym zadaniem jest stosowanie i

nadzorowanie stosowania przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących poboru składek. Administracja Podatkowa działa pod nazwą: Ministerstwo Finansów,

Administracja Podatkowa.

Polska posiada z Chorwacją umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.1997 r. 

Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Każda z zawartych przez Polskę umów może różnić się co do rodzaju dochodów, które obejmuje swoją regulacją.

CHORWACJA
AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/


CHORWACJA

PODSTAWOWE RODZAJE PODATKÓW

RODZAJ

PODATKU

CIT

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

Podatnikiem jest:

• spółka oraz osoba prawna lub fizyczna, zamieszkała

w Republice Chorwacji, która prowadzi działalność gospodarczą,

• krajowa jednostka biznesowa prowadzona przez zagranicznego 

przedsiębiorcę (nierezydenta).

• Jeśli w okresie podatkowym przychody wynoszą równo lub więcej

niż 7.5 mln HRK stawka wynosi - 18%.

• Jeśli w okresie podatkowym przychody wynoszą do 7.5 mln HRK

stawka wynosi - 10%.

Ministry of 
Finance, Tax 

Administration

• Podatnikiem jest każda osoba, która samodzielnie prowadzi

jakąkolwiek działalność gospodarczą.

• Obowiązek miesięczny lub kwartalny.

• Miesięczne zgłoszenie elektroniczne - do 20 dnia miesiąca

następującego po miesiącu opodatkowania.

VAT • 25% - stawka podstawowa
• 13% i 5% - stawki obniżone

PIT • Podatnikiem jest osoba fizyczna, która osiąga dochód podlegający
opodatkowaniu.

• Przedmiotem opodatkowania jest całkowity dochód uzyskany przez
podatnika krajowego w kraju i za granicą oraz dochód podatnika
zagranicznego w Republice Chorwacji, pomniejszony o odliczenia
osobowe.

• 20%
• do 30.000 HRK miesięcznie i do 360.000 HRK rocznie.

• 30%
• od 30.000 HRK miesięcznie i od 360.000 HRK rocznie.

• 10%
• dochody z tytułu własności i praw majątkowych,
• dochód z kapitału (w tym dochód z dywidendy po wypłacie),
• inne dochody dotyczące różnicy między majątkiem 

podatnika a wykazanymi źródłami finansowania nabycia 
aktywów.

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/default.aspx
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PODSTAWOWE RODZAJE PODATKÓW

RODZAJ

PODATKU

AKCYZA

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje

czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której

zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

• Chorwacja nakłada podatki akcyzowe na różne towary (np. benzynę

i olej napędowy używane do transportu, tytoń, alkohol).

• Podatki akcyzowe są nakładane pojedynczo, a stawki są różne.

• benzyna silnikowa (paliwo silnikowe)

• ołów 4500 HRK / 1000 l

• bezołowiowe 3860 HRK / 1000 l

• olej napędowy

• napęd: 3060 HRK / 1000 l

• ogrzewanie: 423 HRK / 1000 l

• nafta – ropa naftowa

• napęd: 2660 HRK / 1000 l

• ogrzewanie: 1752 HRK / 1000 l

• LPG

• napęd: 100 HRK / 1000 kg

• ogrzewanie: 100 HRK / 1000 kg

• ciężki olej opałowy: 160 HRK / 1000 kg

• gaz ziemny

• napęd: 0,00 kn/MWh

• ogrzewania (służb.): 4,05 HRK/MWh

• ogrzewanie (niesłużb.): 8,10 HRK/MWh

• węgiel, koks

• (użytkowanie służbowe i niesłużb.): 2,30 HRK / GJ

• energia elektryczna

• służb.: 3,75 kn/MWh

• niesłużb.: 7,50 kn/MWh

• biopaliwa: 0,00 kn 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

Ministry of 
Finance, Tax 

Administration

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/default.aspx
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PODSTAWOWE RODZAJE PODATKÓW

RODZAJ

PODATKU

SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

• piwo: 40 HRK/hl na 1% alkoholu w 1 hl

• małe browary niezależne (do 125 000hl/rok): 20-26 HRK/hl

• wina i wina musujące: 0 HRK

• produkty pośrednie: 500-800 HRK/hl

• alkohol etylowy: 5300 HRK / hl czystego alkoholu

• małe gorzelnie: 2650 HRK /hl czystego alkoholu

• papierosy

• specjalne: 335 HRK / 1000 szt

• proporcjonalne: 34% ceny detalicznej 

• cygara: 600 HRK / 1000 szt

• cygaretki: 600 HRK / 1000 szt

• tytoń drobno krojony: 600 HRK/kg

• inny tytoń do palenia: 600 HRK/kg 

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKCYZA

Ministry of 
Finance, Tax 

Administration

AKTUALIZACJA: 

01.08.2021

PODATEK OD 

TRANSFERU 

NIERUCHOMOŚCI

• Podatnikiem jest nabywcą nieruchomości

• Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa nieruchomości

w momencie powstania zobowiązania podatkowego,

• 3%

https://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/default.aspx


CHORWACJA

PODSTAWOWE RODZAJE PODATKÓW
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OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

PODATKI 

SPECJALNE

Ministry of 
Finance, Tax 

Administration

AKTUALIZACJA: 

01.08.2021

• Chorwacja nakłada podatki specjalne na różne towary (np. Kawę,

napoje bezalkoholowe, samochody, składki na ubezpieczenie OC i AC)

• Podatki specjalne nakładane są pojedynczo, a stawki są różne

• W Chorwacji podatek specjalny od samochodów i pojazdów

silnikowych naliczany jest w formie ryczałtu

• Podatek specjalny za pojazdy używane jest płacony w wysokości

ustalonej według procentu spadku wartości pojazdu samochodowego

na rynku chorwackim.

• kawa

• kawa palona 6 HRK/kg

• ekstrakty, esencje i koncentraty kawy 20 HRK / kg

• kawa jako produkt gotowy 6 HRK /kg

• ekstrakty, esencje i koncentraty w postaci produktów 

gotowych 20 HRK/kg

• napoje bezalkoholowe:

• napoje bezalkoholowe 40 HRK/hl

• napoje bezalkoholowe na bazie syropów, koncentratów, 

proszków i granulatu 240 HRK/hl

• samochody i pojazdy silnikowe:

Obliczanie podatku według wzoru, który zawiera:

1) cenę sprzedaży,

2) średnie emisje CO2 w zależności od gatunku paliwa,

3) moc silnika w kW,

4) pojemność silnika w cm³,

5) poziom emisji spalin.

Ryczałt: 2000 HRK

• OC – 15%

• AC – 10%

https://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/default.aspx
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Ministry of 
Finance, Tax 

Administration

• W Chorwacji nakładany jest podatek na różne rodzaje gier, m.in.: gry

loteryjne, gry kasynowe, zakłady bukmacherskie, gry na automatach.

• Podatki od gier nakładane są pojedynczo, a stawki są różne.

• Podatnikiem w przypadku podatku od gier jest osoba fizyczna, która

zdobyła nagrodę, oraz organizator gier.

PODATKI 

OD GIER
• Stawka podatku zależy od rodzaju gry, wysokości wygranej oraz od

tego, kto jest podatnikiem.
• Więcej informacji o poszczególnych stawkach na stronie

Administracji podatkowej Chorwacji.

PODATKI 
LOKALNE

• W Chorwacji nakładane są lokalne podatki przez jednostki

samorządów terytorialnych.

• Nakładane lokalne podatki, to m.in.: podatek od spadku i darowizn,

podatek od pojazdów silnikowych, podatek od statków, podatek od

automatów do gier, podatek konsumpcyjny, podatek od domków

wypoczynkowych, podatek od korzystania z miejsc publicznych,

podatek miejscowy naliczany od podatku dochodowego (prirez).

• Podstawa do naliczania podatków lokalnych różni się.

• Podatek od spadku i darowizn: 4%
• Pojazdy silnikowe:

• Samochody osobowe
a) więcej niż 0 do ponad 130 kW
b) więcej niż 0 do 10 g
podatek: 200 - 1500 HRK rocznie
• Motocykle
a) więcej niż 0 do ponad 80 kW
b) więcej niż 0 do 10 g
podatek: 50 - 1200 HRK rocznie
• Quady
a) więcej niż 0 do ponad 15 kW
b) więcej niż 0 do 10 g
podatek: 30 - 140 HRK rocznie

AKTUALIZACJA: 

01.08.2021

https://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/default.aspx
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• Podatek od statków

stawka: 200 – 5.000 kn godišnje

• Podatek od automatów do gier

stawka: 100 HRK miesięcznie za automat

• Podatek konsumpcyjny

stawka: do 3%

• Podatek od domków wypoczynkowych

stawka: od 5 do 15 HRK rocznie za m2

• Podatek od korzystania z miejsc publicznych

stawka określona przez organ przedstawicielski jednostki 

samorządu terytorialnego

• Prirez - podatek miejscowy naliczany od podatku dochodowego:

• gmina do 10%

• miasto poniżej 30 000 mieszkańców do 12%

• miasto powyżej 30 000 mieszkańców do 15%

• Zagrzeb do 18%

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

Ministry of 
Finance, Tax 

Administration

PODATKI 
LOKALNE

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne są na Portalu podatkowym.

AKTUALIZACJA: 

01.08.2021

https://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/default.aspx
https://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/default.aspx


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815

Kontakt:
tel.: 22 334 99 55

paih24@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

RYNKI ZAGRANICZNE
Informacje podatkowe

Przygotowanie:
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH 
Departament Partnerstwa i Komunikacji

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

tel:+48223349955
mailto:paih24@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/
https://www.paih.gov.pl/pl
https://twitter.com/PAIH_pl
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
https://www.facebook.com/PAIH.gov/
https://www.youtube.com/user/polandinvest/videos

