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Α. ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Α.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας 

 

Η Κροατία (κροατικά: Hrvatska, προφέρεται: Χρβάτσκα), της οποίας η επίσημη ονομασία 

είναι Δημοκρατία της Κροατίας (κροατικά: Republika Hrvatska, Ρεπούμπλικα Χρβάτσκα), είναι 

χώρα στη νοτιοανατολική Ευρώπη, και συνορεύει στα βόρεια με την Ουγγαρία και 

τη Σλοβενία, στα ανατολικά με τη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ στη νότια άκρη της με 

το Μαυροβούνιο. Στο δυτικό της τμήμα βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα η οποία 

αποτελεί έτσι τα φυσικά της σύνορα. 

Η πρωτεύουσά της και έδρα της κυβέρνησης είναι με ένα περίπου εκατομμύριο κατοίκους 

το Ζάγκρεμπ, το οποίο είναι σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος και το οικονομικό όπως και 

το ακαδημαϊκό κέντρο της. Άλλες σημαντικές πόλεις της Κροατίας είναι η Ριέκα, η Πούλα, 

το Σπλιτ και το Ντουμπρόβνικ. 

Η έκταση της Κροατίας περιλαμβάνει περίπου 87.700 τ.χλμ. από τα οποία τα 56.592 τ.χλμ. 

βρίσκονται στη στεριά και τα 31.067 τ.χλμ. στη θάλασσα. 

Η Κροατία συντίθεται από τις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικότητα στην μορφολογία και το κλίμα: 

 Την περιοχή της Παννονίας και γύρω από αυτή, όπου επικρατούν οι πεδινές και 

λοφώδεις περιοχές της ανατολικής και βορειοδυτικής Κροατίας όπου τα όρη άνω των 

500 μέτρων είναι σπάνια.  

 Την ορεινή περιοχή, η οποία χωρίζει την παννονική Κροατία από το παράκτιο μέρος 

της, που είναι λιγότερο ανεπτυγμένη.  

 Την περιοχή της Slavonija (Σλαβονία) και της Baranja (Μπαράνια), οι οποίες είναι 

περιοχές κατάλληλες για την καλλιέργεια δημητριακών. Επικρατούν κοιλάδες και οι 

λόφοι με πλούσια δάση, ενώ το βορειοδυτικό τμήμα στο οποίο ανήκει και το Ζάγκρεμπ, 

είναι βιομηχανικά ανεπτυγμένο τοπίο. 

 Την περιοχή της Αδριατικής που χωρίζεται από την ενδοχώρα από υψηλά όρη. Η 

περιοχή αυτή αποτελείται βορείως από την χερσόνησο της Ίστριας, την περιοχή του 

Kvarner και το νότιο τμήμα της, την Δαλματία. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 

μεγάλου αριθμού νήσων και προσελκύει το μεγαλύτερο όγκο των τουριστών που 

επισκέπτονται την Κροατία. 

Από την γεωγραφική της θέση η Κροατία ανήκει τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην 

Κεντρική Ευρώπη και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 

Α.2 Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Ο πληθυσμός της Κροατίας εκτιμάται για το 2020 σε 4.071.615 κατοίκους, σύμφωνα με 

επίσημη εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών. Έχει σταθεροποιηθεί την τελευταία δεκαετία. Οι 

κάτοικοι της χώρας είναι κατά πλειοψηφία Κροάτες, ενώ υπάρχουν και μειονότητες Σέρβων, 

Βοσνίων Μουσουλμάνων, Ούγγρων και Ιταλών. Η επικρατούσα θρησκεία είναι η 

Ρωμαιοκαθολική. 

Το προσδόκιμο ζωής στο σύνολο του πληθυσμού, σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2019 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ήταν 78,4 χρόνια (75 χρόνια οι άνδρες και 81,5 οι 

γυναίκες). 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BC%CF%80
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B9%CE%AD%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BD%CE%B9%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B4%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%BF_%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Α.3 Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Αγοράς 

 

Η δομή της κροατικής οικονομίας είναι παρόμοια με αυτή των υπόλοιπων κρατών-μελών 

καθώς βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών, η οποία αποτελεί περίπου τα 2/3 του ΑΕΠ, ενώ ο 

πρωτογενής τομέας αντιπροσωπεύει λιγότερο από 5%. Οι κύριοι τομείς της οικονομίας είναι 

οι φυσικοί πόροι και η βιομηχανία (κυρίως πετροχημικά, ναυπηγική και βιομηχανία 

τροφίμων). Βέβαια, τον πιο σημαντικό τομέα αποτελεί ο τουρισμός ο οποίος συνεισφέρει το 

25,1% του ΑΕΠ. 

Το 2020, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8,4% 

περιοριζόμενο στα 49,1 δις Ευρώ. Ως συνέπεια, το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε στις 

12,1 χιλ. Ευρώ, η ανεργία αυξήθηκε στο 7,5% και ο πληθωρισμός συρρικνώθηκε στο 0,1%. Το 

δημοσιονομικό έλλειμμα αυξήθηκε στο 7,4% του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 89,1% 

του ΑΕΠ και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία, 

κατέστη ελλειμματικό κατά 0,8% του ΑΕΠ. Ωστόσο, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας 

συνέχισαν να αυξάνονται ανερχόμενα σε 19,0 δις Ευρώ. 

 

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Β.1 Θεσμικό πλαίσιο 

 

Οι ισχύοντες περί εμπορικής δραστηριότητας νόμοι στην Δημοκρατία της Κροατίας είναι 

οι κάτωθι: 

• The Companies Act (Official Gazette of the Republic of Croatia Nos: 111/93, 34/99, 

121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08); 

• The Capital Market Act (Official Gazette of the Republic of Croatia Nos. 88/08, 146/08); 

• The Law on Takeover of Joint-Stock Companies (Official Gazette of the Republic of 

Croatia Nos. 109/07, 36/09) 

• The Trade Act (Official Gazette of the Republic of Croatia Nos. 87/08, 96/08, 116/08). 

 

Β.1.1 Νομικές Μορφές Εταιριών 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Κροατία προβλέπονται οι κάτωθι μορφές 

εταιρειών: 

 Ομόρρυθμος Εταιρεία (General Partnership) 

 Ετερόρρυθμος Εταιρεία (Limited Partnership) 

 Υποκατάστημα (Branch), το οποίο δεν είναι νομικό πρόσωπο και ασκεί οικονομική 

δραστηριότητα από κοινού με την δική του και αυτή της ιδρυτικής εταιρείας ονομασία 

αλλά για λογαριασμό της ιδρυτικής εταιρείας. 

 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Liability Company), με κατώτερο αρχικό 

κεφάλαιο 20.000 κούνα. 

 Ανώνυμος Εταιρεία (Joint Stock Company), με κατώτερο αρχικό κεφάλαιο 200.000 

κούνα. 
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Β.1.2 Διαδικασία ίδρυσης εταιρίας 

 

Για την έναρξη λειτουργίας μιας εταιρείας απαιτείται η εγγραφή στο Εμπορικό Δικαστήριο 

(Commercial Court) που έχει έδρα την περιοχή έδρας της συνιστάμενης εταιρείας και ο 

προηγούμενος έλεγχος του σχετικού μητρώου προκειμένου διαπιστωθεί, ότι το όνομα της 

συνιστάμενης εταιρείας δεν είναι ήδη καταχωρημένο από άλλο επενδυτή, η ανακοίνωσή της 

(με την φροντίδα του Εμπορικού Δικαστηρίου) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και σε μία 

ημερήσια εφημερίδα, η εγγραφή της στην κρατική Υπηρεσία Στατιστικής (State Bureau of 

Statistics), στο Υπουργείο Οικονομικών (Tax Administration Office), στο Ινστιτούτο Συντάξεων 

(Croatian Pension Institute) και στο Ινστιτούτο Υγείας (Croatian Health Institute). 

Το Κροατικό Επιμελητήριο Οικονομίας διαθέτει μία πολύ χρήσιμη ιστοσελίδα 

(www.hgk.hr), η οποία περιγράφει κάθε μορφή εταιρείας, τις προϋποθέσεις ίδρυσής της 

(how to start-up an enterprise in Croatia), ειδικές κατά τομέα της Κροατικής Οικονομίας 

αναλύσεις, καθώς και άλλες γενικότερου οικονομικού περιεχομένου πληροφορίες, στην 

αγγλική. 

Επίσης, λειτουργεί ιστοσελίδα (www.hitro.hr), στην οποία η Υπηρεσία HITRO έχει εισαγάγει 

και σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής εταιρειών (εκτός Αντιπροσωπευτικών Γραφείων). 

Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί ως onestop-shop και παρέχει διευκολύνσεις και χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση και εγγραφή εταιρειών στη Κροατία (εκτός 

Αντιπροσωπευτικών Γραφείων). Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να απευθυνθεί στην 

αγγλική ακόμα και τηλεφωνικά, σε ορισμένες δε περιπτώσεις και να εξυπηρετηθεί άμεσα 

(μεσολάβηση και επικοινωνία, με το Εμπορικό Δικαστήριο για την αποδοχή του ονόματος 

της εταιρείας, η οποία πραγματοποιείται με αναζήτηση στην ιστοσελίδα 

http://sudreg.pravosudje.hr, παροχή λίστας με συμβολαιογράφους, καταβολή, με 

συμβολαιογραφική εξουσιοδότηση, μικροποσών αναγκαίων για την διαδικασία του 

Δικαστηρίου, την καταχώρηση της εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, την απόκτηση 

Στατιστικού Μητρώου και Μητρώου Υγείας και Ασφάλισης για τους εργαζόμενους της υπό 

ίδρυσης εταιρείας, από τις αντίστοιχες, ως άνω Υπηρεσίες, την καταβολή του αρχικού 

κεφαλαίου και την προώθησή του στο λογαριασμό της τράπεζας του επενδυτή κ.λπ.). 

Προς το παρόν ωστόσο, η εξυπηρέτηση αφορά μόνο εγγραφές Εταιρειών 

Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Liability Company). 

 

Β.1.3 Σήμανση / πιστοποίηση προϊόντων (ετικέτες, πιστοποιήσεις, πρότυπα, 

τεχνικές προδιαγραφές) 

 

Η διαπίστευση ακολουθεί διεθνή (ISO) και ευρωπαϊκά (EN) πρότυπα τα οποία 

αναγνωρίζονται ως Κροατικά πρότυπα (HRN). 

Ο Κροατικός Οργανισμός Διαπίστευσης είναι ένας ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός 

δημόσιος φορέας που ενεργεί ως εθνική υπηρεσία διαπίστευσης στη Δημοκρατία της 

Κροατίας (Hrvatska Αkreditacijska Αgencija -HAA / www.akreditacija.hr) και είναι μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (EA) και του Διεθνούς Εργαστηρίου 

Συνεργασίας Διαπίστευσης (ILAC). Οι κανόνες διαπίστευσης αντιστοιχούν στα ευρωπαϊκά 

πρότυπα 45000 και τα διεθνή πρότυπα 17000 σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

EA, της ILAC και της IAF. 

Το Κροατικό Ινστιτούτο Προτύπων (Hrvatski Ζavodza Νorme - www.hzn.hr) είναι ένας 

αυτόνομος μη κερδοσκοπικός δημόσιος Οργανισμός. Το Ινστιτούτο Κροατικών Προτύπων 

είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής 

Επιτροπής (IEC), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), της Ευρωπαϊκής 

http://www.hgk.hr/
http://www.hitro.hr/
http://sudreg.pravosudje.hr/
http://www.akreditacija.hr/
http://www.hzn.hr/
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Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI). 

Αναφορικά με την προστασία των Προστατευομένων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) 

και Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), η Κροατία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων και την ένταξή της στην Ε.Ε. ( 1η Ιουλίου 2013), έχει αναλάβει 

την συμβατική υποχρέωση να δημιουργήσει το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο για την πλήρη 

προστασία των ΠΟΠ και ΠΓΕ εναρμονιζόμενη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο (κοινοτικός 

κανονισμός Νο 510/2006 σχετικός για τα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.).  

 

Β.1.4 Τελωνειακή νομοθεσία (Διαδικασία – Αρχές) 

 

Με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κροατία 

έγινε μέρος του ενιαίου τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Η είσοδος σε ένα ενιαίο 

τελωνειακό έδαφος της ΕΕ σημαίνει ότι, από την 1η Ιουλίου 2013, καταργείται κάθε 

τελωνειακός έλεγχος της εισόδου εμπορευμάτων ή εμπορίου μεταξύ της Κροατίας και των 

άλλων κρατών μελών. Το εμπόριο εγχώριων εμπορευμάτων μεταξύ προσώπων σε 

διαφορετικά κράτη μέλη δεν θεωρείται εισαγωγές και δεν υπόκειται σε τελωνειακές διαδικασίες 

και έλεγχο. 

Τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο είναι αυτά που εισάγονται από 

χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ και υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση από τη στιγμή της 

εισόδου του. Αυτά τα προϊόντα απαιτούν εγκεκριμένη από το τελωνείο μεταχείριση ή χρήση. 

Η εφαρμογή του νέου τελωνειακού κώδικα, σύμφωνα με τον κανονισμό 952/2013 της ΕΕ 

ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2016. Δεδομένου ότι η εφαρμογή των διατάξεων του τελωνειακού 

κώδικα απαιτεί την ανάπτυξη νέων εφαρμογών ή τη βελτίωση υφιστάμενων εφαρμογών 

υπάρχουν αρκετές τροπολογίες. Η τελευταία τροπολογία έγινε τον Μάρτιο του 

2021(Implementing Regulation 2021/414 και αφορούσε την ανάπτυξη των τελωνειακών 

ηλεκτρονικών συστημάτων). 

Αρμόδια αρχή για τα τελωνειακά θέματα στην Κροατία είναι η Διεύθυνση Τελωνείων στο 

Υπουργείο Οικονομικών (https://carina.gov.hr/en).  

 

Β.1.5 Διαδικασίες εισαγωγής / περιορισμοί εισαγωγών 

 

Το ισχύον νομικό καθεστώς που αφορά τις εμπορικές συναλλαγές είναι πλήρως 

προσαρμοσμένο με τους κανόνες του Π.Ο.Ε. Σειρά νομοθετημάτων όπως το Trade Act, 

Customs Act, Customs Tariff Act και Foreign Exchange Act εξασφαλίζουν τις ελεύθερες και 

απρόσκοπτες συναλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών. Ήδη από το 2002 εφαρμόζεται 

πλήρως η Συνδυασμένη Ονοματολογία της Ε.Ε σχετικά με τις τελωνιακές διατυπώσεις.  

Ποσοτικοί περιορισμοί και προστατευτικοί δασμοί δύνανται να τεθούν μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ και περιορίζονται στις 

περιπτώσεις όπου απειλείται, είτε η βιωσιμότητα ζωτικής σημασίας παραγωγικών κλάδων, 

είτε  καθίσταται μη διαχειρίσιμη η ανισορροπία του ισοζυγίου πληρωμών. Εξαγωγικές 

ποσοστώσεις δύνανται επίσης, να επιβληθούν προκειμένου να προστατευθούν οι μη 

ανανεώσιμες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Η χώρα επιφυλάσσει επίσης, το δικαίωμά της για 

επιβολή μέτρων antidumping στα πλαίσια και στις περιπτώσεις που επιτρέπονται από τους 

διεθνείς  κανόνες, καθώς και εξισωτικών δασμών για στις περιπτώσεις εισαγομένων 

προϊόντων, που αποδεδειγμένα παρήχθησαν έχοντας λάβει επιδοτήσεις από την χώρα 

προέλευσης.  Τέλος, για τις εισαγωγές και εξαγωγές συγκεκριμένων  αγαθών (έργα τέχνης, 

όπλα, πολύτιμα μέταλλα, φάρμακα) απαιτείται η έκδοση ειδικών αδειών από τα αρμόδια 

υπουργεία. 

 

https://carina.gov.hr/en
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Β.1.6 Εξασφάλιση πιστώσεων-χρηματοδοτήσεων 

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας (ΗΝΒ) είναι η κεντρική τράπεζα της Δημοκρατίας της 

Κροατίας και μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Ο πρωταρχικός 

στόχος της έγκειται στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος στο σύνολό του. Η Τράπεζα εφαρμόζει  τη νομισματική πολιτική, διαχειρίζεται τα 

διεθνή αποθεματικά της Δημοκρατίας της Κροατίας, εκδίδει το κροατικό νόμισμα - το Κούνα, 

εκδίδει εξουσιοδοτήσεις για  πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα 

ηλεκτρονικού χρήματος και εποπτεύει τη λειτουργία τους.  

Ο τραπεζικός τομέας της Κροατίας είναι σχετικά μικρός και χαρακτηρίζεται από μικρό 

αριθμό τραπεζών που προσφέρουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών, υψηλό βαθμό συγκέντρωσης 

και υψηλό μερίδιο ξένων κεφαλαίων. Επί του παρόντος, υπάρχουν 19 εμπορικές τράπεζες 

που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Κροατίας: 11 εξ αυτών  είναι ξένης ιδιοκτησίας, 

επτά είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας εσωτερικού και μόνο μία ανήκει στο κράτος. Οι ξένες 

τράπεζες έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων 

(90,2%), οι ιταλικές τράπεζες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των 

τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων (48,9%), ακολουθούμενες από τις τράπεζες αυστριακής 

ιδιοκτησίας, οι οποίες έχουν μερίδιο 29,9%. 

 

Β.1.7 Καθεστώς ιδιοκτησίας 

 

Το δικαίωμα κυριότητας ιδιωτικής περιουσίας προβλέπεται στο Κροατικό Σύνταγμα όπως 

και η ίση μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως προελεύσεως του ιδιοκτήτη. 

Επίσης, στο Σύνταγμα προβλέπεται, ότι τα δικαιώματα που πηγάζουν από επενδύσεις 

κεφαλαίων δεν μπορούν να περιορίζονται με άλλες νομοθετικές πράξεις και ότι οι ξένοι 

επενδυτές έχουν το δικαίωμα να επαναπατρίζουν ελεύθερα τα κέρδη τους. Η απορρέουσα 

σχετική νομοθεσία εξειδικεύει και εξασφαλίζει με συνέπεια τις συνταγματικές αυτές ρυθμίσεις. 

Ένα αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, το οποίο ενσωματώνεται στον κροατικό Νόμο με μία από 

τις προαναφερθείσες, στο ανωτέρω κεφάλαιο 3, νομικές μορφές αντιμετωπίζεται ως 

κροατικό νομικό πρόσωπο και συνεπώς μπορεί να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία χωρίς 

περιορισμούς. Πέραν τούτου και σύμφωνα με την Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης, 

ήδη από τον Φεβρουάριο του 2009 όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ε.Ε. έχουν πλέον 

το δικαίωμα να αγοράζουν ελεύθερα ακίνητα στην Κροατία χωρίς οποιουσδήποτε 

περιορισμούς ή εξαιρέσεις, σε αντίθεση με τους λοιπούς αλλοδαπούς, για τους οποίους 

εξακολουθεί να απαιτείται η ύπαρξη διακρατικής συμφωνίας περί αμοιβαιότητας στο 

δικαίωμα απόκτησης ακινήτου περιουσίας καθώς και η έγκριση του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης. 

Το Σύστημα Εγγραφής, Απογραφής και Καταγραφής (www.uredjenazemlja.hr) ακινήτου 

περιουσίας στη Κροατία βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης και βελτίωσης. Για το σκοπό αυτό, η 

Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (I.B.R.D.) χρηματοδότησε την ανάπτυξη 

ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο χρήζει ωστόσο, περαιτέρω βελτιώσεων και 

συνεπώς, οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να αναζητούν οπωσδήποτε την κατάλληλη 

νομική υποστήριξη (Δικηγορικός Σύλλογος Κροατίας (www.odvj-komora.hr). Σε πολλές 

περιπτώσεις υπάρχει αμφισβήτηση τίτλων και χρειάζεται να επιβεβαιώνεται, ότι ο πωλητής 

κατέχει έγκυρους τίτλους ιδιοκτησίας, ώστε να είναι εφικτή η ασφαλής μεταβίβαση. Η σχετικά 

νέα υλοποίηση προγράμματος για ψηφιοποιήσεις των αρχείων των υποθηκοφυλακείων 

αναμένεται να συνεισφέρει στην μείωση των συναφών ανακυπτόντων προβλημάτων. 

 

http://www.uredjenazemlja.hr/
http://www.odvj-komora.hr/
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Β.1.8 Εργασιακό καθεστώς 

 

Η νόμιμη διάρκεια του χρόνου εργασίας στην Κροατία είναι 40 ώρες την εβδομάδα,                 

Ο εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών 20 εργάσιμων ημερών. 

Στην Κροατία, ο ακαθάριστος ελάχιστος μηνιαίος μισθός το 2021 είναι 4250 HRK και ο 

καθαρός 3400 HRK. Ο μέσος ακαθάριστος μηνιαίος μισθός είναι 7118 HRK (Αύγουστος 

2021). Στις 28 Οκτωβρίου 2021 η κυβέρνηση ενέκρινε ύστερα από διαβουλεύσεις ρύθμιση για 

τον κατώτατο μισθό ο οποίος το 2022 θα ανέρχεται σε 3750 HRK. 1 Ευρώ = 7,5 HRK περίπου. 

Το κροατικό σύστημα υγείας καλύπτει το 99,7% του πληθυσμού της Κροατίας. Το 

κροατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνει ασφάλιση ασθενείας, μητρότητας, 

αναπηρίας, γήρατος, θανάτου και ανεργίας και παρέχει οικογενειακές παροχές υπό την 

προϋπόθεση της μόνιμης κατοικίας. Δεν υπάρχει ειδική ασφάλιση για ασθένειες που 

σχετίζονται με την εργασία. Αυτοί οι κίνδυνοι καλύπτονται από την ασφάλιση υγείας και 

συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση θανάτου μετά από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, οι 

αποζημιώσεις μπορεί να προέλθουν μπορεί να προκύψουν και από τα δύο 

προαναφερθείσες συνιστώσες. 

Το γενικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Κροατίας εφαρμόζεται σε όλα τα 

πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτή ή μη) και στα 

συντηρούμενα από αυτούς πρόσωπα. Με την επιφύλαξη ορισμένων ιδιαιτεροτήτων για τους 

αυτοαπασχολούμενους στην πληρωμή των ημερήσιων αποζημιώσεων σε περίπτωση 

προσωρινής ανικανότητας προς εργασία, καταρχήν δεν γίνεται διάκριση μεταξύ μισθωτών 

και αυτοαπασχολούμενων. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αφορούν τους αγρότες. 

Η οργάνωση του συστήματος έχει ως ακολούθως: 

 Το ταμείο ασφάλισης της υγείας της Κροατίας (Hrvatski Ζavodza Ζdravstveno 

Οsiguranje (HZZO), Margaretska 3, 10000 Ζάγκρεμπ) που εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Υγείας (Ministarstvo Zdravljua), διαχειρίζεται την υποχρεωτική ασφάλιση 

υγείας στην Κροατία και είναι επίσης αρμόδιο για τις παροχές σε χρήμα της 

ασφάλισης υγείας, μητρότητας και πατρότητας. 

 Ο Κροατικός Οργανισμός για την Ασφάλιση Σύνταξης (Hrvatski Ζavodza Μirovinsko 

Οsiguranje (HZMO), Α. Mihanovica 3, 10000 Ζάγκρεμπ) είναι αρμόδιος για την 

διαχείριση και χορήγηση της ασφάλισης αναπηρίας - γήρατος - θανάτου (1ος 

πυλώνας) και τα οικογενειακά επιδόματα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας 

και Συστήματος Συντάξεων (Ministarstvo Rada i Mirovinskoga Sustava) όσον αφορά 

τις προαναφερθείσες ασφαλίσεις και παράλληλα εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Νεολαίας (Ministarstvo Socijalne Politike i Mladih) όσον 

αφορά τα οικογενειακά επιδόματα. 

 Το κεντρικό μητρώο ασφαλισμένων Središnji Registar Osiguranika (REGOS) - είναι ένας 

φορέας που είναι υπεύθυνος για την εγγραφή των προσώπων που υπάγονται στον 

2ο πυλώνα της συνταξιοδοτικής ασφάλισης και την ανακατανομή των εισφορών του 

2ου πυλώνα στα συνταξιοδοτικά ταμεία που επιλέγει ο ασφαλισμένος. 

Δημιουργήθηκε το 2000, μετά τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που 

υλοποιήθηκε μεταξύ 1999 και 2002 με την εισαγωγή του δεύτερου πυλώνα 

(υποχρεωτική ατομική συνεισφορά). Οι ιδιωτικές συνταξιοδοτικές οργανώσεις που 

διαχειρίζονται υποχρεωτικά και προαιρετικά συνταξιοδοτικά ταμεία διαχειρίζονται τον 

2ο πυλώνα από κοινού με την REGOS. 

 Τέλος, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων βρίσκεται ο 

Κροατικός Οργανισμός Απασχόλησης (HZZ), (Radnicκa cesta 1, 10000 Ζάγκρεμπ) - 

με 22 περιφερειακά γραφεία διαχειρίζεται την υποχρεωτική ασφάλιση ανεργίας. 
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Β.2  Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά της (Χώρας) 

 

Οι στρατηγικές εισόδου στην αγορά περιγράφονται αναλυτικά ως κάτωθι: 

 

Β.2.1 Συνεργασία με Αντιπροσώπους/διανομείς 

 

Η κατά καιρούς συνεργασία ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων με εγχώριες εταιρείες που 

λειτουργούν ως αντιπρόσωποι/διανομείς των πρώτων έχει αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής. 

Επίσης, παρατηρούμε ότι τα τελευταία τουλάχιστον έτη οι εμπορικές διαφορές που έχουν 

ανακύψει από τη συνεργασία ελληνικών επιχειρήσεων με κροατικές είναι σχεδόν μηδαμινές. 

 

Β.2.2 Δημιουργία θυγατρικής/υποκαταστήματος/αντιπροσωπίας/κοινοπραξίας 

 

Ο Νόμος για την ίδρυση εταιρείας στην Κροατία προβλέπει την ίδρυση 

Αντιπροσωπευτικού Γραφείου (Representative Office), το οποίο δεν έχει νομική 

προσωπικότητα και δύναται να συνάπτει συμφωνίες μόνο στο όνομα της ιδρυτικής 

εταιρείας. Διατηρεί δικούς του λογαριασμούς στην τράπεζα, ενώ η λειτουργία του 

περιορίζεται στην έρευνα αγοράς, προετοιμασία σύναψης συμβολαίων και συμφωνιών 

τεχνικής συνεργασίας και παρόμοιες εργασίες διευκόλυνσης. Ο εξοπλισμός του Γραφείου 

μπορεί να εισαχθεί αδασμολόγητος με προσωρινή τελωνειακή άδεια και με δυνατότητα 

παρατάσεων. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τα οχήματα των αλλοδαπών εργαζομένων για 

τους οποίους απαιτούνται άδειες εργασίας και παραμονής, χωρίς όμως να απαιτείται να 

πληρώνουν φόρους και εισφορές. Για την ίδρυση Αντιπροσωπευτικού Γραφείου απαιτείται η 

εγγραφή στο Υπουργείο Οικονομίας, Εργασίας και Επιχειρηματικότητας (www.mingorp.hr, 

αρμόδια για την εγγραφή και πληροφορίες Mrs. Visnja Bengez, 

visnja.bengez@mingorp.hrtel. +38516106111), (για φορολογικά θέματα το Υπουργείο 

Οικονομικών Mrs Katica Amidzic – Perocevic tel. +38514809500). 

 

Β.2.3 Δίκτυα Διανομής 

 

Η ιδιωτικοποίηση του τομέα διανομής ήταν επιτυχημένη και έχουν πραγματοποιηθεί 

σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Περίπου το ήμισυ των εμπορευμάτων που 

μεταφέρονται στην Κροατία μεταφέρονται οδικώς. Δεδομένου ότι η Κροατία είναι θαλάσσια 

χώρα, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν το δεύτερο πιο χρησιμοποιούμενο μέσο 

μεταφοράς εμπορευμάτων (σχεδόν το 30% των μεταφερόμενων εμπορευμάτων). Το 

υπόλοιπο περίπου το 20% των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, χωρίζεται σχεδόν ισομερώς 

μεταξύ του σιδηροδρόμου και αγωγών. 

 

Β.2.4 Προώθηση – Διαφήμιση 

 

Συνιστάται στις ενδιαφερόμενες για εξαγωγές εταιρείες, αφού καταλήξουν σε συμφωνία με 

εγχώριο εισαγωγέα/χονδρέμπορο, να χρηματοδοτούν προγράμματα προώθησης των 

προϊόντων τους. Παράλληλα, συνιστάται αναλόγως του προϊόντος, η πραγματοποίηση 

http://www.mingorp.hr/
mailto:visnja.bengez@mingorp.hr
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διαφημιστικής καμπάνιας η οποία δύναται να λάβει διάφορες μορφές όπως σποτ στην 

τηλεόραση, καταχωρήσεις σε κλαδικά περιοδικά, μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ. 

 

Β.2.5 Πρακτικές οδηγίες 

 

Στην Κροατία εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές εγγενείς δυσκολίες στην έγκαιρη 

και απρόσκοπτη απονομή δικαιοσύνης, όσον τουλάχιστον αφορά διαφορές όπου 

εμπλέκονται αλλοδαπές εταιρίες. Σύμφωνα με την εμπειρία ξένων εταιρειών, που έχουν 

υπεισέλθει σε διαδικασία δικαστικής επίλυσης διαφορών, συνιστάται να αποφεύγεται, όσον 

είναι δυνατόν, η προσφυγή στην δικαιοσύνη, αφού υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις και η 

τελεσιδικία των δικαστικών αποφάσεων απαιτεί πολύ χρόνο. Η Διαιτησία είναι εφικτή. Στο 

Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο (HGK) υπάρχει διαθέσιμο μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο 

από το 1965. Ακολουθεί τις διαδικασίες του μοντέλου της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών 

για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.  

Παροχή πληροφοριών (ισολογισμούς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως των 

τελευταίων τριών ετών, γενικά στοιχεία απασχολουμένων, ίδρυσης κ.λ.π., καθώς και 

αξιολόγηση επιχειρηματικών κινδύνων) για την φερεγγυότητα κροατικών εταιρειών είναι 

δυνατή μέσω των κάτωθι εταιρειών: 

 

BONLINE d.o.o. (αντιπρόσωπος της 

αμερικανικής Dun&Bradstreet) 

Ms. Sanja  Begovic Tel. 0038 51 3707009 

Fax. 0038 51 3776415 

E-mail. 

sanjabegovic@bonline.hrwww.bonline.hr 

Bisnoded.o.o. 

Fallerovo setaliste 22 

10000 Zagreb 

Tel: +38513030500 

email:info@bisnode.hr 

Coface Hrvatska d.o.o. 

Prilaz Gjure Deželića 23 

10000 Zagreb, Croatia 

Τel.: 00385-1-4697-500 

Fax: 00385-1-4697-535 

email: office@coface.hr  web: 

www.cofaceintercredit.hr 

Credit reform d.o.o. 

Savska 66 

10000 Zagreb, Croatia 

Tel: 00385 1 63 11 477 

Fax: 00385 1 63 11 499 

email:info@creditreform.hrreports@creditr

eform.hr 

 

Β.3 Καταναλωτικά Πρότυπα 

 

Οι Κροάτες καταναλωτές διαθέτουν περισσότερα χρήματα από τα υπόλοιπα βαλκανικά 

κράτη αλλά πολύ λιγότερα από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Οι Κροάτες δαπανούν έως και 30% 

του προϋπολογισμού τους για τρόφιμα, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών 

της ΕΕ (Eurostat). Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες στέγασης είναι λιγότερο σημαντικές από 

τον μέσο όρο της ΕΕ (τρίτο χαμηλότερο μετά τη Μάλτα και τη Λιθουανία).Η εισοδηματική 

ανισότητα σε διαφορετικές περιοχές και κοινωνικές ομάδες είναι κάπως μεγαλύτερη από τον 

μέσο όρο της ΕΕ, αλλά όχι πολύ υψηλή σε παγκόσμιο πλαίσιο, με τη χώρα να έχει δείκτη Gini 

29.7 μονάδων σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας (μέσος όρος ΕΕ 

31 μονάδες). 

Όσο αφορά την καταναλωτική συμπεριφορά, οι Κροάτες καταναλωτές παραμένουν 

ευαίσθητοι στις τιμές και δεν είναι ιδιαίτερα ανοιχτοί σε νέες μάρκες που εισέρχονται στην 

αγορά. Οι Κροάτες καταναλωτές προτιμούν τοπικές μάρκες όταν ψωνίζουν από 

παραδοσιακά καταστήματα λιανικής πώλησης, ωστόσο, έχουν μεγάλη προτίμηση για τους 

mailto:sanjabegovic@bonline.hr
mailto:sanjabegovic@bonline.hr
mailto:info@bisnode.hr
mailto:office@coface.hr
http://www.cofaceintercredit.hr/
mailto:info@creditreform.hr
mailto:info@creditreform.hr
mailto:reports@creditreform.hr
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διεθνείς διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής πώλησης (το 40% των χρηστών του Διαδικτύου 

αγοράζουν κυρίως από ξένους ιστότοπους, ενώ το 22% από αυτούς προορίζονται 

αποκλειστικά για τοπικούς ιστότοπους- έρευνα Shopper's Mind-2017). 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Κροατία αναπτύσσεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, ειδικά 

από τότε που η χώρα εντάχθηκε στην ΕΕ το 2013. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό εμπόριο απέχει 

πολύ από την ωρίμανση, καθώς οι επιχειρήσεις παράγουν μόνο το 11% των εσόδων τους 

μέσω αυτού του μέσου (μέσος όρος ΕΕ 18%) (Eurostat 2017). 

Συμπερασματικά αυτό που μπορεί να ειπωθεί για την αγορά της Κροατίας είναι ότι 

αποτελεί μια αγορά μικρού μεγέθους με σχετικά χαμηλή αγοραστική δύναμη. Επιπλέον, η 

εμπορική νοοτροπία των κροατικών επιχειρήσεων (διανομέων) καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό 

από την γεωγραφική και πολιτισμική εγγύτητα με οικονομικά και εμπορικά ισχυρές χώρες 

(Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία) με τις οποίες έχουν μακροχρόνιες συνεργασίες. 

 

Β.4 Βιομηχανική Ιδιοκτησία 

 

Η Κροατία είναι πλήρες μέλος του Π.Ο.Ε. και οφείλει συνεπώς να εφαρμόζει την 

συμφωνία προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIPS). Διαθέτει ήδη 

νομοθεσία, η οποία έχει γίνει αποδεκτή στον Π.Ο.Ε., σχετική με δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, 

εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, γεωγραφικές ενδείξεις προϊόντων και υπηρεσιών, 

προστασία σχεδίων και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, δικαιώματα αναπαραγωγής και 

σχετικά δικαιώματα. Είναι μέλος του W.I.P.O. (World Intelectual Property Organization) και 

καταβάλλει προσπάθειες περαιτέρω εκσυγχρονισμού της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας. 

Η επίσημη Αρχή για την καταχώρηση και κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

είναι το STATE INTELECTUAL PROPERTY OFFICE (www.dziv.hr). 

 

  

http://www.dziv.hr/
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Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Γ.1 Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας 

 

Μεταξύ Κροατίας και Ελλάδας έχει υπογραφεί και τεθεί σε ισχύ «Συμφωνία Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας» (Νόμος 2653, ΦΕΚ 250/3.11.1998/Α). 

 

Γ.2 Φορολογία Φυσικών προσώπων 

 

Από 1/1/2021 έχει τεθεί σε ισχύ η 5η φορολογική μεταρρύθμιση και οι μισθοί έως 

30.000HRK το μήνα (περίπου 4.000 EUR) θα υπόκεινται σε φόρο 20% αντί του 24% που ίσχυε. 

Τα εισοδήματα πάνω από τις 30.000 HRK θα φορολογούνται με συντελεστή 30% αντί 36%. 

(Αυτοί οι συντελεστές μειώνονται κατά 50% για τους συνταξιούχους, κατοίκους φτωχών 

περιοχών και για τους κατοίκους της πόλης του Vukovar). Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις 

που ισχύουν από 1/1/2020, το αφορολόγητο ανέρχεται σε 4000 HRK (534,86 Ευρώ), αντί του 

ποσού 3800 HRK (513 Ευρώ), που ίσχυε προγενέστερα.   

Παράλληλα, οι φοροαπαλλαγές συστήνονται για πρόσωπα άνω των τριάντα (30) ετών, 

ως μείωση της φορολογικής υποχρέωσης του προσωπικού ετήσιου εισοδήματος τους. Πιο 

συγκεκριμένα:  

- Για πρόσωπα άνω των 25 ετών: 100 % και 

- Για πρόσωπα από 26-30 ετών: 50% 

Οι αντίστοιχες φοροαπαλλαγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την φορολογική 

υποχρέωση  προσωπικού ετήσιου εισοδήματος, ύψους 360,000,00 HRK. Οι φοροαπαλλαγές 

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εισοδήματα από αυτοαπασχολούμενη 

δραστηριότητα. 

 Παράλληλα, εισήχθησαν και οι παρακάτω κατηγορίες αφορολόγητου εισοδήματος: 

- Βραβεία σε μαθητές κατά τη διάρκεια μαθητείας ύψους καθορισμένων ποσών και  

- Αποζημίωση μαθητών κατά τη διάρκεια διττής εκπαίδευσης  ύψους  καθορισμένων 

ποσών. 

Επιπρόσθετα και  συμπληρωματικά ιατρικά ασφάλιστρα που πληρώνονται από 

εργοδότες σε εργαζόμενους έως συγκεκριμένα ποσά δεν θεωρούνται φορολογήσιμα 

εισοδήματα. Δωρεές σε άτομα, αποκτηθείσες από ανθρωπιστικές και δημοσίως γνωστές 

δραστηριότητες, δεν εμπίπτουν στα φορολογήσιμα εισοδήματα.  

Προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή, συγκεκριμένες συμφωνίες θα 

φορολογούνται ως επαγγελματικές συμφωνίες. Λεπτομερή διευκρίνιση τέτοιων συμφωνιών 

και συνθηκών, προβλέπεται από τις σχετικές ρυθμίσεις.  

Προκειμένου να ενισχύσει τη σωστή εκτίμηση των φόρων και συνδρομών, ο τρέχων 

εργοδότης θα έχει εικόνα των αφορολόγητων παραλαβών του εργαζομένου που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την φορολογική περίοδο. 

Η φορολογική μεταχείριση διαγραφόμενων επισφαλών χρεών από 

αυτοαπασχολούμενους φορολογούμενους (όπως τεχνίτες, μάστορες κλπ), υπόλογοι σε 

προσωπικό φόρο εισοδήματος, εξισώνεται με την φορολογική μεταχείριση διαγραφόμενων 

επισφαλών χρεών που έχουν προβλεφθεί για φορολογούμενους εταιρικού κέρδους. 

Αυτοαπασχολούμενοι φορολογούμενοι (όπως τεχνίτες, μάστορες κλπ), υπόλογοι σε 

προσωπικό φόρο εισοδήματος βάσει των κατ’ αποκοπή ποσών, δεν θα πληρώνουν πλέον 

φόρο βασισμένο σε γενικά φορολογικά ψηφίσματα. Η φορολογική υποχρέωση θα 

αξιολογείται βάσει το έντυπο PO-SD που θα έχει υποβληθεί από τους φορολογούμενους στις 

φορολογικές αρχές. 

Φόροι εισοδήματος από ενοικίαση αρχικής ιδιοκτησίας είναι αναγκαίο να 

καταβάλλονται σύμφωνα με την τοποθεσία της ιδιοκτησίας. 
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Μια άλλη καινοτομία είναι η εισαγωγή δύο νέων όρων: ετήσιο εισόδημα και τελικό 

εισόδημα. Τα ετήσια έσοδα προέρχονται από την απασχόληση, την αυτοαπασχόληση και 

άλλα εισοδήματα, τα οποία καθορίζονται από την ετήσια επιστροφή φόρου εισοδήματος. 

Έως 360.000 HRK (περίπου 48.000 EUR) ετήσιο εισόδημα ο συντελεστής είναι πλέον 20%(από 

1/1/2021). Ο συντελεστής του 30% εφαρμόζεται για υψηλότερα εισοδήματα. Το τελικό 

εισόδημα θεωρείται εισόδημα από ακίνητα και δικαιώματα ιδιοκτησίας, κεφαλαίου και 

ασφάλισης και θα φορολογείται, ανάλογα με την πηγή, με συντελεστές 10%, 20% και 30%, 

όταν αυτοί οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αφορολόγητο ούτε να 

υποβάλλουν την ετήσια φορολογική δήλωση εισοδήματος. 

Οι κατηγορίες των φορολογητέων και των μη φορολογητέων εισοδημάτων έχουν 

επαναπροσδιοριστεί με τον ορισμό των μελών της οικογένειας που μπορούν να θεωρηθούν 

ως οικογενειακά επιδοτούμενα για τους σκοπούς της έκπτωσης του φόρου. Ο νέος νόμος 

εισάγει επίσης την ηλεκτρονική φορολογική κάρτα που θα μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση 

με τις φορολογικές υπηρεσίες. 

Άλλοι φόροι επίσης επιβάλλονται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, στους φόρους 

κληρονομιάς και δωρεάς καθώς και εισφορές για τα δάση, εισφορές επί των τουριστών, 

εισφορές για τα πολιτιστικά μνημεία. Για όσα συμβόλαια συνάπτονται από 1/1/2019 θα 

ισχύει φόρος 3% αντί του 4% της αγοραίας αξίας της ιδιοκτησίας τη στιγμή της κατάρτισης 

του συμβολαίου και πληρώνεται από τον αγοραστή.  

 

 

Γ.3 Φορολόγηση Επιχειρήσεων 

 

Ο φόρος επί των κερδών: Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη μείωση της φορολογικής 

επιβάρυνσης για όλους τους φορολογούμενους, στη στήριξη των νεοϊδρυόμενων 

επιχειρήσεων και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της μικρής επιχειρηματικότητας.  

Εισάγονται τροποποιήσεις που θα ισχύουν από 1/1/2021: 

Μειώνεται ο φόρος στο 10% από το 18% σε επιχειρήσεις με εισόδημα μικρότερο από 7,5 εκατ. 

HRK (1.000.000 Ευρώ) (προηγουμένως 3 εκατ. HRK) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει 

να φορολογηθεί με την μέθοδο της ταμειακής μεθόδου – cash method - (αφορά τους 

ελεύθερους επαγγελματίες, όπως αγρότες, βιοτέχνες, καθώς και μικρές επιχειρήσεις). 

Παράλληλα, το όριο εισοδήματος για την πληρωμή εταιρικού φόρου σύμφωνα με την αρχή 

των ταμειακών συναλλαγών αυξάνεται από 3εκατ. HRK σε 7.5 εκατ. HRK.Το όριο εισοδήματος 

για την πληρωμή των κατ’ αποκοπή ποσών από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που 

λαμβάνουν εισόδημα από κερδοφόρες δραστηριότητες, αυξάνεται από 3εκατ. HRK σε 7.5 

εκατ. HRK. 

Επισφαλή χρέη μεγαλύτερα από 5,000 HRK από μη συνδεδεμένα πρόσωπα που 

πληρώνουν προσωπικό φόρο εισοδήματος βάσει την αυτοαπασχολούμενη δραστηριότητα 

τους (πχ τεχνίτες, μάστορες κλπ), θα θεωρούνται δαπάνες που εκπίπτουν του ΦΠΑ. 

Δωρεές εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε νοσοκομεία θεωρούνται εκπιπτέες του ΦΠΑ 

εάν υπερβαίνουν το 2% του εισοδήματος του περασμένου έτους. 

Η προθεσμία αίτησης για φορολογική δήλωση που αφορά συγχωνεύσεις ή 

διαχωρισμούς μειώνεται σε τριάντα (30) ημέρες (προγενέστερα τέσσερις (4) μήνες). Σε 

περίπτωση  έναρξης διαδικασίας ρευστοποίησης/χρεοκοπίας, η προθεσμία μειώνεται επίσης 

σε τριάντα (30) ημέρες (προγενέστερα τέσσερις (4) μήνες). Ενώ, η προθεσμία για την 

διαδικασία υποβολής αίτησης για φορολογική δήλωση στο τέλος της ρευστοποίησης ή 

χρεοκοπίας, μειώνεται σε οχτώ (8) ημέρες (προγενέστερα τέσσερις (4) μήνες). 

Πτωχευτικές περιουσίες και περιουσιακά στοιχεία ρευστοποίησης, όντας νόμιμοι  της 

εκκαθαρισθείσας εταιρείας, υπόκεινται σε εταιρικό φόρο κέρδους. 
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Εάν κατά την τελευταία μέρα της ρευστοποίησης ή άλλης διαδικασίας όπου η εταιρεία παύει 

να υπάρχει, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν πωλούνται, το πλασματικό εισόδημα 

από την πώληση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην φορολογική βάση. 

Εισάγονται  τροποποιήσεις που ισχύουν από 1/1/2019 και που σχετίζονται κυρίως, με την 

εφαρμογή των κανόνων της Οδηγίας περί φοροαποφυγής, δηλαδή περιορισμοί στην 

φορολογική έκπτωση των χρηματοδοτικών δαπανών και εισαγωγή του κανόνα της 

ελεγχόμενης ξένης εταιρείας ("CFC"). Επιπροσθέτως, το επιτόκιο και τα υπόλοιπα έξοδα 

δανεισμού που σχετίζονται με τα δάνεια από το εξωτερικό θα εκπίπτουν από το φόρο μέχρι 

3.000.000 ΕU ή μέχρι το 30% των κερδών προ των τόκων, φόρων, απομείωσης της αξίας και 

της απόσβεσης, όποιο από αυτά είναι χαμηλότερο. Αυτός ο κανόνας δεν εφαρμόζεται στις 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και στους μεμονωμένους φορολογούμενους όπως αυτούς 

που δεν ανήκουν σε έναν ενοποιημένο όμιλο, αυτούς που δεν υποχρεούνται να ετοιμάσουν 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, δεν έχουν  συνδεδεμένη επιχείρηση ή μόνιμη 

εγκατάσταση και δεν εγκρίνουν ή δεν λαμβάνουν δάνεια από τους μετόχους τους.  

Παρακάτω αναγράφονται οι τροποποιήσεις αναλυτικότερα: 

1)  Ο κανόνας της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας (CFC Rule): Ως ελεγχόμενη 

αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται κάθε νομική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση που 

βρίσκεται σε διαφορετική χώρα αν ο τοπικός φορολογούμενος ή η ομάδα 

συνδεδεμένων φορολογούμενων κατέχει περισσότερο από το 50% των δικαιωμάτων 

ψήφου ή μοιράζονται έσοδα από ξένες οντότητες και o φόρος εισοδήματος που 

πληρώνουν είναι μικρότερος από τη διαφορά μεταξύ του φόρου εισοδήματος που θα 

πλήρωναν αν αξιολογούνταν εφαρμόζοντας τους νόμους για τη φορολογία εταιρικού 

εισοδήματος της Κροατίας  και του πραγματικού φόρου εισοδήματος  που θα 

πληρωνόταν από την ξένη οντότητα. Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους κοινών 

μετοχών προκύπτει από τους τόκους ή άλλα έσοδα, μερίσματα/συμμετοχή σε κέρδη, 

χρηματοδοτικές μισθώσεις, ασφαλίσεις, τραπεζικά και άλλες οικονομικές 

δραστηριότητες ή πώληση ή αγορά αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται με 

συνδεδεμένα μέρη με μικρή ή μηδαμινή προστιθέμενη οικονομική αξία.  

2) Όλες οι αμοιβές υπηρεσιών και οι υπόλοιπες αμοιβές που υπόκεινται σε παρακράτηση 

φόρου (όπως  τόκοι, δικαιώματα και μερίσματα) που πληρώνονται από τις επιχειρήσεις 

σε φορολογικούς παραδείσους οι οποίοι δεν έχουν συνάψει με την Κροατία Συμφωνία 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 

20% αντί του κανονικού ποσοστού του ύψους του 12 ή 15%. 

3) Ο φορολογούμενος υποχρεούται να εγγραφεί για ΦΠΑ κατά τη διάρκεια του έτους κατά 

το οποίο οι φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή υπηρεσιών του υπερέβησαν τις 

300.000 HRK (περίπου 40.000 ΕUR). Σύμφωνα με τον προηγούμενο κανονισμό, στις 

περιπτώσεις αυτές η καταχώρηση για ΦΠΑ ήταν υποχρεωτική από το επόμενο 

ημερολογιακό έτος. 

4) Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ξένες επιχειρήσεις για παραστάσεις από αλλοδαπούς 

καλλιτέχνες, διασκεδαστές και αθλητές θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σε 

ποσοστό 15% χωρίς την υποχρέωση να υπολογιστεί ο ατομικός φόρος εισοδήματος και 

οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αν η παρακράτηση αυτή πληρωθεί. 

(Deloite,TaxAlert, December 2018,''Amendments to theCroatiantaxlegislationfrom 1 

January 2019). 

Επίσης, υπάρχουν ρυθμίσεις που επιτρέπουν στις τράπεζες να διαγράφουν χρέη χωρίς να 

προσφεύγουν στις διαδικασίες του πτωχευτικού δικαίου. 

Εισάγονται  τροποποιήσεις που ισχύουν από 1/1/2020:  

Σε περίπτωση μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από την καταγεγραμμένη θέση του 

φορολογουμένου σε μια μόνιμη εγκατάσταση σε κάποιο άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ ή σε 

τρίτη χώρα και αντιστρόφως, η διαφορά μεταξύ της αγοράς και της αξίας φόρου των 

περιουσιακών στοιχείων, υπόκειται σε φορολογία. Αυτό, επιπλέον, εφαρμόζεται και σε 
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περιπτώσεις μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ ή σε 

τρίτη χώρα. 

Κανόνες ενάντια των λεγόμενων ‘’Υβριδικών αναντιστοιχιών (πχ κανόνες για την αποφυγή 

διπλής έκπτωσης φόρου) και κανόνες στην περίπτωση ‘’αναντιστοιχιών φορολογικής 

κατοικίας’’ (πχ κανόνες  για φορολογία σε περίπτωση διπλής κατοικίας), θεσπίζονται. 

Οι προαναφερθείσες αλλαγές γενικότερα θα εφαρμόζονται κατά την κατάθεση του εταιρικού 

φόρου κέρδους επιστροφής για το 2021, ή για τις φορολογικές περιόδους που θα 

ξεκινήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Αποτροπή χρήσης φορολογικών ελαφρύνσεων ενάντια στο σκοπό του νόμου 

Χρήση των φορολογικών ελαφρύνσεων με τρόπο ενάντιο στο σκοπό του νόμου και 

φοροδιαφυγή απαγορεύονται αυστηρά, πιο συγκεκριμένα εάν: 

- Ένας εργαζόμενος προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή υψηλών φόρων, 

συμφωνεί σε διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους κανονισμούς σε ορισμένη 

εργασία.  

- Ένας επιχειρηματίας διαφοροποιεί την νομική μορφή διεξαγωγής των επαγγελματικών 

του δραστηριοτήτων με σκοπό την πληρωμή χαμηλότερων φόρων. 

- Ένας επιχειρηματίας προχωρά σε συναλλαγές συνδεδεμένων μερών αποκλειστικά και 

μόνο για την χρήση χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι φόροι θα επιβληθούν κανονικά, χωρίς να ληφθεί υπόψη η 

επίκληση των ελαφρύνσεων. 

 

 

Γ.4 Ειδικότεροι φόροι 

 

Ο γενικός συντελεστής του Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 25%. 

Συντελεστής 13% εφαρμόζεται στα παρακάτω προϊόντα: 

 Υπηρεσίες εστίασης, υπηρεσίες προετοιμασίας και σερβιρίσματος φαγητού στο 

εσωτερικό ή/και εξωτερικό εστιατορίων, καθώς και τροφοδοσίας και υπηρεσίες 

τροφοδοσίας για μη αλκοολούχα ποτά, παιδικές τροφές, παροχή νερού, βρώσιμα έλαια 

και λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης, λευκή ζαχαροκάλαμο και ζαχαρότευτλα σε 

κρυσταλλική μορφή, εισιτήρια συναυλιών και εφημερίδες και περιοδικά για τα οποία δεν 

υπάρχει υποχρέωση θέσπισης νόμου για τα μέσα ενημέρωσης. 

Ειδική φορολογία στον καφέ και σε μη οινοπνευματώδη ποτά από 1η Ιανουαρίου 

2020:Ειδικός φόρος επιβάλλεται στα ανθρακούχα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, 

καφεΐνη και πρόσθετα όπως ταυρίνη. Ο υπολογισμός του ειδικού φόρου θα προβλεφθεί 

από διαφορετική απόφαση. 

 

 Φρέσκο ή κατεψυγμένο κρέας, φρέσκα ή λουκάνικα ψυγείου και παρόμοια προϊόντα, 

ψάρια και θαλασσινά, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ,φρέσκες ή ψυχόμενες 

καραβίδες, ζωντανά ψάρια, φρέσκα ή αποξηραμένα φρούτα ή καρποί, φρέσκα ή 

ψυχόμενα λαχανικά, φρέσκα αυγά πουλερικών σε κέλυφος, ρίζες και κόνδυλοι, παιδικές 

πάνες, μεταφορά ζώντων ζώων → Υπόκεινται πλέον σε φόρο 13% και όχι σε 25%. 

 Υπηρεσίες συγγραφέων, συνθετών, καλλιτεχνών και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας → Πτώση του φορολογικού συντελεστή σε 13% από 25%. 

 Αγορά ή ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων και των σχετικών με αυτά αγαθών ή 

υπηρεσιών  → Πτώση κατά 50% του ΦΠΑ ανεξάρτητα από την αξία αγοράς του 

αυτοκινήτου, δηλαδή ακόμη και για αυτά που κοστίζουν πάνω από 400.000 HRK(περίπου 

53.000 EUR). 



Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ζάγκρεμπ  ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗ ΚΡΟΑΤΙΑ 2021 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων   

 

 
 17 

  Η προαναφερθείσα μείωση του ΦΠΑ στις τουριστικές υπηρεσίες κατέστη αναγκαία, 

προκειμένου να ενισχυθεί η τουριστική βιομηχανία της χώρας έναντι των ανταγωνιστών 

της, όπου ισχύουν ποσοστά ΦΠΑ που κυμαίνονται μεταξύ 5 και 10%. 

 Συντελεστής 5%, εφαρμόζεται στα παρακάτω προϊόντα: γάλα, φάρμακα, ορθοπεδικές 

προμήθειες, φάρμακα συνταγογραφούμενα ή μη (για τα μη συνταγογραφούμενα 

φάρμακα ίσχυε συντελεστής 25% μέχρι το τέλος του 2018). 

 Βιβλία, εγχειρίδια, ημερήσιες εφημερίδες, επαγγελματικά έγγραφαα:ισχύει φόρος 5% 

 Ειδικό αρχείο των τιμολογίων εσόδων (δηλ. Το αποκαλούμενο Βιβλίο Τιμολογίων Εσόδων, 

του οποίου το καθορισμένο περιεχόμενο δεν θα αλλάξει) θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

κάθε μήνα μαζί με την επιστροφή ΦΠΑ. 

 Οι φορολογούμενοι που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ε.Ε. θα έχουν τη δυνατότητα να 

εφαρμόζουν το σύστημα της Μικρής Μονοαπευθυντικής Θυρίδας (Moss, MiniOne-Stop-

Shop) για ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δηλαδή εάν παρέχουν υπηρεσίες σε πολλά κράτη μέλη 

της ΕΕ, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληρώνουν ΦΠΑ μόνο σε ένα κράτος μέλος 

της ΕΕ . 

 Ο μη εγκατεστημένος φορολογούμενος που έχει Κροατικό αριθμό φορολογικού 

μητρώου ΦΠΑ και τιμολογεί αγαθά ή / και υπηρεσίες σε Κροάτη φορολογούμενο, δεν θα 

είναι πλέον σε θέση να εφαρμόσει μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης, αλλά θα 

είναι υποχρεωμένος να χρεώνει τον Κροατικό ΦΠΑ στον πελάτη του. 

Από 1ης Ιανουαρίου 2017, ετέθη σε ισχύ ο φόρος επί των κουπονιών (οδηγία ΕΕ 

2016/1065) και η περίοδος υποχρεωτικής εγγραφής στο σύστημα ΦΠΑ μειώνεται από 5 σε 3 

έτη. Το κατώφλι υποχρεωτικής εγγραφής στο σύστημα του ΦΠΑ ορίστηκε σε 300.000 HRK 

(περίπου 40.000 Ευρώ) και θα τύχει εφαρμογής από 1 Ιανουαρίου 2018. Επίσης, ρυθμίζονται 

θέματα επιστροφής και συμψηφισμού ΦΠΑ κατά την διαδικασία εισαγωγής προϊόντων, 

θέματα και ποινές παραβάσεων κ.ά. 

Του ΦΠΑ εξαιρούνται οι παροχές δημοσίου συμφέροντος (πχ ιατροφαρμακευτική και 

κοινωνική περίθαλψη, εκπαίδευση, παροχή υπηρεσιών σχετικές με την παράδοση, κτλ). 

Εντούτοις, εάν αυτές παρέχονται στα πρόσωπα χωρίς σχετική δημόσια εξουσιοδότηση, η 

θεσμική εξαίρεση του ΦΠΑ, εξαλείφεται. 

 

Γ.5. Δασμοί - Δασμολόγιο 

 

Η Κροατία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει το ενιαίο δασμολόγιο και τη 

Συνδυασμένη Ονοματολογία σύμφωνα με τα κατά καιρούς αποφασιζόμενα σε επίπεδο ΕΕ. 

 

Γ.6 Ειδικές Οικονομικές ζώνες (FTZ) 

 

Στην Κροατία λειτουργούν 13 ελεύθερες ζώνες (Ε.Ζ) εμπορίου: οι 4 από αυτές βρίσκονται 

στους θαλάσσιους λιμένες της Pula, της Rijeka,  του Split και του Ploče. Οι υπόλοιπες 9 στις 

τοποθεσίες Krapina-Zagorje, Kukuljanovo, Osijek, Ribnik, Slavonski Brod, Split-Dalmacija, 

Varaždin, Vukovar και Zagreb. 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της ελεύθερης ζώνης μπορούν να περιλαμβάνουν: 

την παραγωγή, τη βελτίωση και την αποθήκευση αγαθών, τη χονδρική πώληση, τις 

στρατηγικές δραστηριότητες υποστήριξης επιχειρήσεων, τις δραστηριότητες δημιουργίας 

τεχνολογικών αναπτυξιακών κέντρων καινοτομίας, την παροχή υπηρεσιών (εκτός από 

τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, ασφάλιση προσωπικών και 

περιουσιακών στοιχείων και αντασφάλιση). Το λιανικό εμπόριο δεν μπορεί να 

πραγματοποιείται εντός των Ε.Ζ. 
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Τα εμπορεύματα που εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις 

που ισχύουν στην Κροατία όσον αφορά θέματα υγειονομικού, του κτηνιατρικού και   

φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα. 

Οι Ε.Ζ. μετέχουν στην Ένωση Ε.Ζ. Κροατίας (www.croatianfreezones.org) στην οποία 

έχουν δυνατότητα να μετέχουν ως μέλη  και οι χρήστες αυτών. 

 

 

Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Δ.1 Αναπτυξιακός Νόμος - Κίνητρα Επενδύσεων 

 

Ο ισχύων επενδυτικός νόμος στην Κροατία (OG 10/15, 25/18, 114/18, 32/20 και 20/21) 

προβλέπει σειρά κινήτρων και φοροαπαλλαγών. Οι τομείς τους οποίους επιδιώκει να 

προωθήσει η κροατική κυβέρνηση είναι κατά κύριο λόγο ο βιομηχανικός, τα αναπτυξιακά 

έργα, οι υπηρεσίες και ο τουρισμός. 

Ειδικότερα, για επενδύσεις κατ΄ ελάχιστον 50.000 Ευρώ προβλέπεται μείωση φόρου κατά 

50% για χρονικό διάστημα πέντε ετών, εφόσον δια της επενδύσεως δημιουργούνται 

τουλάχιστον τρείς νέες θέσεις εργασίας. Για επενδύσεις έως 1 εκατ. Ευρώ η μείωση του 

φόρου ανέρχεται σε 50% για δέκα έτη εφόσον δημιουργούνται 5 νέες θέσεις εργασίας. Για 

επενδύσεις μεταξύ ενός και τριών εκατ. Ευρώ υπάρχει φορολογική ελάφρυνση κατά 75% για 

δέκα έτη με την προϋπόθεση της δημιουργίας 10 θέσεων εργασίας κατ’ ελάχιστον, ενώ για 

επενδύσεις άνω των 3 εκατ. Ευρώ καθορίστηκε πλήρης φοροαπαλλαγή, εάν δημιουργούνται 

τουλάχιστον 15 θέσεις εργασίας. Στους επενδυτές προσφέρονται επίσης επιδοτήσεις μέχρι 

3000 Ευρώ για κάθε νέα θέση εργασίας στις περιοχές που η ανεργία δεν υπερβαίνει το 10%, 

μέχρι 6000 Ευρώ στις περιοχές με ανεργία μεταξύ 10 και 20% και 9000 ευρώ εκεί όπου η 

ανεργία κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30%. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα των 

ξένων επενδυτών στην Κροατία παρέχονται στον παρακάτω  σύνδεσμο: 

https://investcroatia.gov.hr/en/investment-guide/incentives/incentive-measures-for-

investment-projects/.  

 

Δ.2 Καθεστώς Ιδιωτικοποιήσεων 

 

Μετά τις εκλογές του 2016, η κυβέρνηση δημιούργησε ένα νέο Υπουργείο Δημόσιας 

Περιουσίας αρμόδιο για την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων. Το νέο υπουργείο θα 

συντονίσει την προϋπάρχουσα δομή που αποτελείτο από τρεις οργανισμούς: ο AiK 

(Οργανισμός για τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα) αρμόδιος για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις, ο Hamag Bicro (Κροατικός Οργανισμός για τις ΜΜΕ, την Καινοτομία και τις 

Επενδύσεις- www.investcroatia.hr) για τις ΜΜΕ και o CEI για τον ενεργειακό τομέα (Κέντρο 

Παρακολούθησης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων στον Ενεργειακό Τομέα και Επενδύσεων 

(www.cei.hr), οργανισμοί που υποστηρίζονται από το Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο 

(HGK) και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κροατίας (HOK). 

 

Δ.3 Πιστοληπτική ικανότητα χώρας – Κίνδυνοι/ προοπτικές 

 

Τον Μάρτιο 2021 ο οίκος αξιολόγησης S&P επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της Κροατίας ως «ΒΒΒ-». 

Τον Μάιο 2021 ο οίκος αξιολόγησης Fitch κατέταξε την αξιολόγηση της Κροατίας, στο 

«BBB-», με σταθερή προοπτική, υπογραμμίζοντας τους μεγάλους βραχυπρόθεσμους 

https://investcroatia.gov.hr/en/investment-guide/incentives/incentive-measures-for-investment-projects/
https://investcroatia.gov.hr/en/investment-guide/incentives/incentive-measures-for-investment-projects/
http://www.cei.hr/
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κινδύνους που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και τις μεσοπρόθεσμες 

προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης χάρη στην οικονομική στήριξη της ΕΕ. 

Στα τέλη Οκτωβρίου 2020, η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε μια νέα έκδοση της ετήσιας 

έκθεσης «Ease of Doing Business» που καλύπτει 190 οικονομίες (στόχος της έκθεσης είναι να 

μετρηθεί και να συγκριθεί ο βαθμός ευκολίας για έναν επιχειρηματία να δημιουργεί και να 

διαχειρίζεται μια ΜΜΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της). Σε αυτή την έκθεση, η 

Κροατία κατατάσσεται στην 51η θέση. 

Σύμφωνα με το World Economic Forum (WEF) στην έκθεση Global Competitivness  

Report,η Κροατία κατετάγη στην 63η θέση βελτιώνοντας την θέση της σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια.  
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Ε. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Σύμφωνα με τις ετήσιες εισαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Κροατία οι κλάδοι 

που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις και άρα αποτελούν ειδικότερο ενδιαφέρον 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι: 

 27 (Ορυκτά καύσιμα) 

 76 (Αργίλιο) 

 23 (Τροφές για ζώα) 

 64 (Υποδήματα) 

 85 (Μηχανές) 

 08 (Καρποί και φρούτα βρώσιμα) 

 61 (Ενδύματα και συμπληρώματα ενδύματος) 
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ΣΤ. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Ελληνικές Αρχές στην Κροατία 

Ελληνική Πρεσβεία 

Opaticka 12, 10000, Zagreb, Croatia 

Τηλ: +38514810444-481 0437 

E-mail: gremb.zgb@mfa.gr 

Προξενικό Γραφείο Ζάγκρεμπ 

Τηλ: +385/1/4812 202 

FAX: +385/1/4835444 

E-mail: grcon.zgb@mfa.gr 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ζάγκρεμπ 

Τηλ: +38514835716 

E-mail: ecocom-zagreb@mfa.gr 

Ιστοσελίδα Γραφείου ΟΕΥ 

www.agora.mfa.gr 

 

Υπουργεία 

MINISTRY OF ECONOMY 10000 ZAGREB, 

ULICA GRADA VUKOVARA 

78  

ΤEL. 003851/6106111 

http://www.mingo.hr 

MINISTRY OF FINANCE 10000 ZAGREB, 

KATANCICEVA 5  

TEL. 003851/4591333  

 

http://www.mfin.hr/en 

MINISTRY OF 

ENTREPRENEURSHIP AND 

CRAFTS  

10000 ZAGREB, 

Ulica grada Vukovara 78 

TEL. 003851/6106-111 

 

http://www.minpo.hr 

MINISTRY OF AGRICULTURE 10000 ZAGREB, 

GRADA VUKOVARA 78  

TEL. 003851/6106111 

 

http://www.mps.hr 

MINISTRY FOR 

ENVIRONMENTAND NATURE 

PROTECTION 

10 000 ZAGREB 

RADNICKA 80 

TEL. 003851/ 3782444 

 

http://www.mzoip.hr 

MINISTRY OF MARITIME 

AFFAIRS, TRANSPORT AND 

INFRASTRUCTURE  

10000 ZAGREB, 

PRISAVLJE 14 

TEL. 003851/6169111  

 

www.mmpi.hr 

MINISTRY OF TΟURISM 10000 ZAGREB, 

PRISAVLJE 14 

TEL. 003851/6169180  

 

http://www.mint.hr 

MINISTRY OF REGIONAL 

DEVELOPMENT AND EU 

FUNDS 

10 000 Zagreb, 

Račkoga 6, 

TEL. + 385 1 6400-600 

 

www.razvoj.gov.hr 

mailto:gremb.zgb@mfa.gr
mailto:grcon.zgb@mfa.gr
mailto:ecocom-zagreb@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
http://www.mingo.hr/
http://www.mfin.hr/en
http://www.minpo.hr/
http://www.mps.hr/
http://www.vlada.hr/en/adresar_i_linkovi/ministarstva/ministarstvo_zastite_okolisa_prostornog_uredenja_i_graditeljstva
http://www.vlada.hr/en/adresar_i_linkovi/ministarstva/ministarstvo_zastite_okolisa_prostornog_uredenja_i_graditeljstva
http://www.vlada.hr/en/adresar_i_linkovi/ministarstva/ministarstvo_zastite_okolisa_prostornog_uredenja_i_graditeljstva
http://www.vlada.hr/en/adresar_i_linkovi/ministarstva/ministarstvo_zastite_okolisa_prostornog_uredenja_i_graditeljstva
http://www.mzoip.hr/
http://www.mmpi.hr/default.aspx
http://www.mint.hr/
http://www.razvoj.gov.hr/
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MINISTRY OF SCIENCE, 

EDUCATION AND SPORTS 

10 000 Zagreb 

Donje Svetice 38 

TEL. +385 1 4569 000 

 

http://www.mzos.hr 

MINISTRY OF LABOUR AND 

PENSION SYSTEM 

10000 ZAGREB, 

ULICA GRADA VUKOVARA 

78 

http://www.mrms.hr 

 

Επιμελητήρια  

CROATIAN CHAMBER OF 

ECONOMY 

10000 ZAGREB, 

ROOSEVELTOV TRG2 

TEL. 003851/4561555 

http://www2.hgk.hr/en/ 

hgk@hgk.hr 

CROATIAN CHAMBER OF 

CIVIL ENGINEERS 

10000 ZAGREB, ULICA 

GRADA VUKOVARA 271/III 

TEL. +3851/ 5508 444 

www.hkie.hr 

info@hkie.hr 

 

Τράπεζες 

CROATIAN CHAMBER 

OF 

 TRADES AND CRAFTS 

10 000 ZAGREB, 

ILICA 49/II, 

TEL: +3851 /4806 666 

www.hok.hr,  hok@hok.hr 

CROATIAN NATIONAL 

BANK 

10000 ZAGREB, 

TRG HRVATSKIH 

VELIKANA 3 TEL. 

003851/4564555 

http://www.hnb.hr,   info@hnb.hr 

CROATIAN BANK FOR 

RECONSTRUCTION 

AND DEVELOPMENT 

10000 ZAGREB 

STROSSMAYEROV TRG 

9 

TEL: +3851 /4591 666 

www.hbor.hr 

ured-uprave@hbor.hr 

ZAGREBACKA BANK 

D.D. 

10000 ZAGREB, 

PAROMLINSKA 2 

TEL: +3851/ 3773 333 

www.zaba.hrzaba@unicreditgroup.zaba.hr 

PRIVREDNA BANK D.D. 10000 ZAGREB, 

RACKOGA 6 

TEL: +3851 /4891310 

www.pbz.hr 

pbz365@pbz.hr 

ERSTE 

STEIERMÄRKISCHE 

BANK D.D. 

51000 RIJEKA,  

JADRANSKI TRG 3A  

TEL: +38562 / 37 5000 

www.erstebank.hrerstebank@erstebank.hr 

RAIFFEISENBANK 

AUSTRIA D.D. (RBA) 

10 000 ZAGREB 

PETRINJSKA 59 

TEL: +38562 62 62 62 

www.rba.hrrbainvest@rbainvest.hr 

SBERBANK D.D. 

 

 

 

 

10 000 ZAGREB 

VARSAVKSKA 9  

TEL: +3851/4801-300  

www.sberbank.hrinfo@sberbank.hr 

http://www.mzos.hr/
http://www.mrms.hr/
http://www2.hgk.hr/en/
mailto:hgk@hgk.hr
http://www.hkie.hr/
mailto:info@hkie.hr
http://www.hok.hr/
mailto:hok@hok.hr
http://www.hnb.hr/
mailto:info@hnb.hr
http://www.hbor.hr/
mailto:ured-uprave@hbor.hr
http://www.zaba.hr/
http://www.zaba.hr/
http://www.pbz.hr/
mailto:pbz365@pbz.hr
http://www.erstebank.hr/
http://www.erstebank.hr/
http://www.rba.hr/
http://www.rba.hr/
http://www.sberbank.hr/
http://www.sberbank.hr/
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SOCIETE GENERALE 

SPLITSKA BANKA D.D. 

21000 SPLIT 

RUDJERA BOSKOVIĆA 

16 

TEL: +385 21 304 304 

+385121/559-119 

www.splitskabanka.hrinfo@splitskabanka.hr 

 

Κρατικοί Φορείς 

STATE 

INTELELLECTUAL 

PROPERTY OFFICE 

10000 ZAGREB, 

ULICA GRADA 

VUKOVARA 78 

TEL: 003851/6106-

100 

www.dziv.hr 

info@dziv.hr 

CENTRAL BUREAU 

OF STATISTICS 

10000 ZAGREB, 

ILICA 3 

TEL: 

+3851/48061111 

www.dzs.hr 

info@dzs.hr 

HITRO 

(Υπηρεσία 

εξυπηρέτησης 

επενδυτών για 

εγγραφή και 

σύσταση 

εταιρίας στην 

Κροατία) 

10000 ZAGREB, 

Vukovarska 70 

TEL: 003851/6127-

254 www.hitro.hr 

info@hitro.hr 

CROATIAN 

COMPETITION 

AGENCY 

10 000 Zagreb, 

Savskacesta 

41/VII, 

TEL: +3851/ 6176 

448 

http://www.aztn.hragencija.ztn@aztn.hr 

CROATIAN 

STANDARDS 

INSTITUTE 

10000 Zagreb 

,UlicagradaVukov

ara 78, 

TEL: 003851/ 610 60 

95 

http://www.hzn.hr 

hzn@hzn.hr 

FINANCIAL 

AGENCY (FINA) 

10000 Zagreb, 

Vukovarska 70 

TEL: +3851/6001 

540 

http://www.fina.hr 

info@fina.hr 

pr@fina.hr 

CROATIAN 

ACCREDITATION 

AGENCY 

UlicagradaVukov

ara 78, 10000 

Zagreb 

TEL: +3851 /610 63 

22 

http://www.akreditacija.hrakreditacija@akreditacij

a.hr 

http://www.splitskabanka.hr/
http://www.splitskabanka.hr/
http://www.dziv.hr/
mailto:info@dziv.hr
http://www.dzs.hr/
mailto:info@dzs.hr
http://www.hitro.hr/
mailto:info@hitro.hr
http://www.aztn.hr/
http://www.aztn.hr/
http://www.hzn.hr/
mailto:hzn@hzn.hr
http://www.fina.hr/
mailto:info@fina.hr
mailto:pr@fina.hr
http://www.akreditacija.hr/
http://www.akreditacija.hr/
mailto:akreditacija@akreditacija.hr
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THE INSTITUTE OF 

ECONOMICS 

 

 

 

 

Trg J.F. Kennedyja 

7 10000 Zagreb 

TEL:+3851 /2362 

200 

www.eizg.hr 

eizagreb@eizg.hr 

AGENCY FOR 

INVESTMENTS 

AND 

COMPETITIVENESS 

PrilazGjureDezelic

a 7 

10 000 Zagreb 

TEL:+385 1 6286 

800 

+385 1 6286 801 

info@aik-invest.hr 

www.aik-invest.hr 

TAX 

ADMINISTRATION 

Boškovićeva 5 

10 000 Zagreb 

TEL: +3851 480 

9000 

http://www.porezna-uprava.hr/en/ 

 

Σύνδεσμοι 

Croatian Employers' 

Association- HUP 

Radnicka 52 

10 000 Zagreb 

Tel: +385 1 4897 - 555 

hup@hup.hr 

www.hup.hr 

Croatian Trade Union 

Association 

Trgkralja Petra Krešimira 

IV br. 2 10000 Zagreb 

Tel: +3851 / 4655 622, 

4655 688 

hurs@hurs.eumiroslav.brzica@hus.eu 

Croatian Banking 

Association 

CentarKaptol, Nova Ves 

17 10000 ZAGREB 

Tel: +3851 4860-080 

Fax: +3851 4860-081 

info@hub.hr 

http://www.hub.hr 

Croatian Medical 

Chamber 

Tuskanova 37 

10000 Zagreb 

Tel: +385 1 4500 830, 

+385 1 

4500 850 

www.hlk.hr 

hlk@hlk.hr 

UdrugaKoHOM – Doctors’ 

Association 

Kutnjacki put 4 

10000 Zagreb 

Tel/fax: +3851 3860 753 

www.kohom.hrkohom.hr@gmail.com 

 

Εκθεσιακοί Φορείς 

ZAGREB TRADE FAIR 10000 ZAGREB, AVENIJA 

DUBROVNIK15 

TEL: 003851/6503222  

http://www.zv.hr zv@zv.hr 

SPLIT TRADE FAIR 21210 SOLIN , 

ZORANICEVA 61A  

http://www.sajamsplit.hr 

info@sajamsplit.hr 

http://www.eizg.hr/
mailto:eizagreb@eizg.hr
mailto:info@aik-invest.hr
http://www.aik-invest.hr/
http://www.porezna-uprava.hr/en/
mailto:hup@hup.hr
http://www.hup.hr/
mailto:hurs@hurs.eu
mailto:hurs@hurs.eu
mailto:info@hub.hr
http://www.hub.hr/
http://www.hlk.hr/
mailto:hlk@hlk.hr
http://www.kohom.hr/
http://www.kohom.hr/
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TEL: 0038521/435530 

 

Ραδιοτηλεοπτικοί Σταθμοί 

HTV 

Prisavlje 3 

10 000 Zagreb, Croatia 

TEL: +385/1/6342-634 

Email: odnosi_s_javnoscu@hrt.hr 

Web site: www.hrt.hr 

RTL television 

Krapinska 45 

10 000 Zagreb, Croatia 

TEL: +385/1/3660-000 

Email: rtl@trl.hr 

Web site: www.rtl.hr 

NOVA TV 

Remetinečkacesta 139 

10 000 Zagreb, Croatia 

TEL:+385/1/6008-353 

Email: press@novatv.hr , novatv@novatv.hr 

Web site: www.novatv.hr 

NET TV 

Trgsv. Antuna 24 44318 Voloder, Croatia 

TEL: +385/44/650-680 

E-mail: voloder@mreza.tv 

Web site: www.net-tv.hr 

 

OTV OtvorenaTelevizija 

UlicagradaVukovara 68 10 000 Zagreb, 

Croatia TEL:+385/1/78-999-00 

E-mail: otv@otv.hr 

Web site: http://www.otv.hr 

 

 

 

Εφημερίδες 

Večernji List 

Slavonskaavenija 4 

10 000 Zagreb, Croatia  

TEL: +385/1/630-0600  

E-mail: 

vecernji@vecernji.netmarketing@vecernji.net 

Jutarnji List 

Koranska 2 

10 000 Zagreb, Croatia 

TEL: +385/1/610-3100/610-3101  

E:mail: jutarnji_list@eph.hr,  

marketing@eph.hr 

SlobodnaDalmacija 

Hrvatskemornarice 4 

21 000 Split, Croatia 

TEL: +385/21/352-888  

E-mail:glavniurednik@slobodnadalmacija.hr 

Novi  List 

Zvonimirova 20a pp.130 

51 000 Rijeka, Croatia  

TEL:  +385/51/650-011 

Nacional (weekly)  

Vlaška 40 

10 000 Zagreb, Croatia  

TEL:+385/1/5555-000 

E-mail:nacional@nacional.hr; 

pisma@nacional.hr 

Web site:www.nacional.hr 

Globus (weekly)  

Koranska 2 

10 000 Zagreb, Croatia  

TEL:+385/1/610-3200 

E-mail:globus@eph.hr 

Web site: www.globus.jutarnji.hr 

 

 

 

 

mailto:odnosi_s_javnoscu@hrt.hr
http://www.hrt.hr/
mailto:rtl@trl.hr
http://www.rtl.hr/
mailto:press@novatv.hr
mailto:novatv@novatv.hr
http://www.novatv.hr/
mailto:voloder@mreza.tv
http://www.net-tv.hr/
mailto:otv@otv.hr
http://www.otv.hr/
mailto:vecernji@vecernji.net
mailto:vecernji@vecernji.net
mailto:jutarnji_list@eph.hr
mailto:marketing@eph.hr
mailto:glavniurednik@slobodnadalmacija.hr
mailto:nacional@nacional.hr
mailto:pisma@nacional.hr
http://www.nacional.hr/
mailto:globus@eph.hr
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Οικονομικές Εφημερίδες 

PoslovniDnevnik 

Baruna Trenka11 

10 000 Zagreb, Croatia  

TEL: +385/1/55-45-860 

Email:redakcija@poslovni.hr 

Web site: www.poslovni.hr 

PrivredniVjesnik 

Kačićeva 9 

10 000 Zagreb, Croatia  

TEL: +385/1/4846-233  

E-mail:redakcija@privredni.hr 

Web site:www.privredni.hr 

Business.hr  

Slavonska avenija2/9 10 000 Zagreb, 

Croatia 

TEL:+385/1/555-1600  

E-mail:redakcija@business.hr 

Web site:www.business.hr 

Lider 

Savskacesta 41 

10 000 Zagreb, Croatia  

TEL:+385/1/633-3500  

E-mail:sandra.kvakan@liderpress.hr 

Web site:www.liderpress.hr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redakcija@poslovni.hr
http://www.poslovni.hr/
mailto:redakcija@privredni.hr
http://www.privredni.hr/
mailto:redakcija@business.hr
http://www.business.hr/
mailto:sandra.kvakan@liderpress.hr
http://www.liderpress.hr/

