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Heti gazdasági figyelő – HORVÁTORSZÁG 

 

I. VÁLLALATI HÍREK 

 

Zágrábban megkezdte tevékenységét a Taxify 

November 20-án Zágrábban megkezdte tevékenységét a második legnagyobb európai online taxi-

szolgáltató, a Taxify, az Uber legnagyobb versenytársa. David Mika, a vállalat délkelet-európai 

igazgatója bejelentette, hogy a Taxify célja az egészséges és tisztességes piaci versenyben kiváló 

minőségű szolgáltatást nyújtani a felhasználóknak, valamint megfelelő feltételeket a szolgáltatást 

nyújtóknak. Az előkészületi fázis mintegy másfél hónappal ezelőtt kezdődött meg, és eddig több száz 

gépjárművezető jelentkezett a cégnél a rendszerhez való csatlakozás céljával. 

 

II. GAZDASÁGI HÍREK 

 

A Gazdasági Minisztérium közleménye szerint 2019. április 1-jétől a hazai cégalapítók rendelkezésére 

fog állni a Start online cégbejegyzési szolgáltatás, amely lehetővé teszi majd a tevékenység 

megkezdését az interneten kitöltött cégbejegyzési űrlap elektronikus úton történő benyújtásától 

számított 48 órán belül. Az új rendszer a jelenleg működő hitro.hr szolgáltatás továbbfejlesztése, mert 

a cégjegyzékbe való bejegyzés mellett lehetőséget nyújt majd az online kommunikációra az Állami 

Statisztikai Hivatallal (DZS), a Horvát Állami Egészségbiztosítóval (HZZO), az Állami 

Nyugdíjalappal (HZMO), az adóhatósággal, továbbá az újonnan alapított vállalat bankszámlájának 

megnyitására és az eljárás lebonyolítása folyamán felmerülő díjak online fizetésére. A Minisztérium a 

Start rendszer kialakításával a Fizetésforgalmi Ügynökséget bízta meg, a beindítás költségei 5 M HRK 

(0,68 M EUR). A rendszert legkésőbb 2019 végétől a külföldi cégalapítók is használhatják majd. 

 

III. MAKROGAZDASÁGI MUTATÓK 

 

A DZS november 28-án megjelentette első becslését a gazdaság harmadik negyedévi teljesítéséről, 

amely szerint a GDP 2018 júliusa és szeptembere között 2,8 százalékkal növekedett az előző évi 

azonos időszakkal összehasonlítva. A bővülés fő tényezői az állami fogyasztás 3,9 százalékos és a 

befektetések 3,7 százalékos növekedése volt, míg a lakossági fogyasztás évközi szinten 3,0 százalékkal 

emelkedett. A makrogazdasági szakértők figyelmeztetnek, hogy az export nem növekszik kellő 

ütemben, míg az ipari termelés 3,0 százalékkal csökkent a 2017. július-szeptemberi időszakhoz 

viszonyítva. 

 

Az Állami Statisztikai Hivatal (DZS) adatai szerint a 2018. szeptemberi bruttó átlagbér a jogi 

személyek esetében 8.361 HRK-t tett ki, ami nominálisan 4,7, reálisan pedig 3,3 százalékos növekedést 

jelent a tavalyi év azonos hónapjához képest. A nettó átlagbér 6.195 HRK volt (nominálisan 4,0, 

reálisan pedig 2,6 százalékos növekedés a 2017. szeptember hónapjához viszonyítva. 

 

IV. KORMÁNYHATÁROZATOK 
 

A kormány a 2018. november 30-án megtartott ülésén a következő gazdasági, illetve pénzügyi 

vonatkozású határozatot hozta: 

 

 Elfogadta a Minimálbérről szóló törvény végleges tervezetét, amelyet benyújtott a 

parlamentnek megvitatásra és elfogadásra. A javaslat szerint azok a munkaadók, akik eddig 

használták az 50 százalékos kedvezményt a minimálbér után fizetendő járulékokra 2020 

folyamán 25 százalékosat használhatnak, majd 2021. január 1-jétől a járulékok teljes összegét 

lesznek kötelesek befizetni. A kormány kérte, hogy a parlament a törvényjavaslat 

megvitatására és elfogadására alkalmazza a sürgős eljárást. 

 Elfogadta a Minimálbér összegéről szóló kormányrendeletet, amely szerint a 2019. január 1-je 

és december 31-e között kifizetett minimálbér bruttó összege 3.750 HRK lesz (506 EUR) 
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 Elfogadta a nyugdíjreform végrehajtásához szükséges törvények, illetve törvénymódosítások 

(nyugdíjbiztosítás, korkedvezményes nyugdíjbiztosítás, nyugdíj-kiegészítés, kötelező, illetve 

önkéntes magánnyugdíj-pénztárak, nyugdíjbiztosítási társaságok) végleges tervezetét, 

amelyeket megküldött a parlamentnek megvitatásra és elfogadásra. A nyugdíjreform 

legfontosabb intézkedése a nyugdíjkorhatár módosítása 67 évre, amely 2033. január 1-jétől lép 

hatályba. (Megjegyzés: a jelenlegi szabályozás szerint a 67 éves nyugdíjkorhatár hatályossága 

2038. január 1-jétől lépne hatályba.) 

 Elfogadta a gépjárművekre felszámolandó különadó kiszámításának módjáról és a elemeiről 

szóló kormányrendeletet, amellyel a jogrendbe beépül a Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete 

(2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 

kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási 

információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági 

rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK 

bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről. A rendelet alkalmazásával a különadónak a 

könnyű személygépjárművek értékéből eredő része a 150.000 HRK (20.270 EUR) feletti 

kiskereskedelmi áru járművekre 14,2 és 24,5 százalékkal csökken, azaz a különadóból 

származó fogyasztói megterhelés éves szinten 6,8 százalékkal csökken. 

 Elfogadta a dohányra és dohánytermékekre felszámolandó jövedéki adóról szóló 

kormányrendelet, amellyel 2018. december 3-tól egységnyi kiszerelésként 2 HRK-val 

növekszik a jövedéki adó összege. A rendelettel a jövedéki adó mértékét összehangolják az 

Európa Tanács 2011/64/EU sz. irányelvével a feldolgozott dohány jövedéki adójának 

struktúrájáról és mértékéről. 

 

Forrás: Magyarország Nagykövetsége, Horvátország 


