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Općenito u uvođenju eura u RH

• Euro je zajednička valuta 19 država članica Europske unije i jedan od
glavnih simbola europske integracije.

• Kao obračunska jedinica euro je uveden 1. siječnja 1999., inicijalno u
11 država. Tri godine kasnije, 1. siječnja 2002., novčanice i kovanice
eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a.

• Moramo li uvesti euro?

• Hrvatska je, kao i sve države članice koje su pristupile EU-u nakon
1992., kada je potpisan Ugovor o Europskoj uniji (Ugovor iz
Maastrichta), obvezna uvesti euro kao službenu valutu u jednom
trenutku u budućnosti.



Općenito u uvođenju eura u RH

• Potpisivanjem ugovora o pristupanju Europskoj uniji Hrvatska je
preuzela cjelokupnu pravnu stečevinu EU-a, koja, među ostalim,
propisuje da su sve države članice osim Danske dužne uvesti euro
nakon što zadovolje potrebne uvjete.

• Odluku o pokretanju postupka uvođenja eura donose nacionalne
vlasti države članice, na temelju ocjene ekonomskih koristi i troškova
uvođenja eura za konkretno gospodarstvo, ali uzimajući u obzir i
druge relevantne činitelje.



Općenito u uvođenju eura u RH

• Zašto je nastao euro?

• Cilj uvođenja zajedničke valute bio je produbiti povezanost među
državama članicama i pospješiti iskorištavanje svih prednosti
jedinstvenog tržišta uz slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala.

• Euro uklanja transakcijske troškove, unutar europodručja dokida
međuvalutne promjene, a za članice europodručja koje velikim
dijelom trguju s drugim članicama europodručja smanjuje izloženost
valutnom riziku i olakšava trgovinu te povećava otpornost
gospodarstava na krize.



Općenito u uvođenju eura u RH

• U cjelini, euro pridonosi stabilnijim gospodarskim prilikama i rastu,
većim investicijama i novim radnim mjestima.

• Euro je već dugo duboko prisutan u hrvatskom gospodarstvu premda
još nije uveden kao službena valuta. Postoji više razloga zbog čega je
to tako. Hrvatska je mala i gospodarski otvorena zemlja, trgovinski
jako integrirana s državama europodručja i ostalim članicama
Europske unije te tri četvrtine njezine vanjskotrgovinske razmjene
otpada na razmjenu s članicama EU-a.



Općenito u uvođenju eura u RH

• Hrvatska je također financijski integrirana s europodručjem – oko 75
% aktive bankovnog sustava u vlasništvu je bankovnih grupacija čije je
sjedište u državama europodručja. Hrvatska je ujedno i
visokoeuroizirana zemlja, pri čemu su približno tri četvrtine ukupnih
štednih depozita u bankama nominirane u eurima.

• Euroizacija nije nova pojava u Hrvatskoj, što je povezano s povijesnim
epizodama vrlo visokih monetarnih nestabilnosti koje su potaknule
građane da realnu vrijednost svoje financijske imovine zaštite na
način da štede u stranoj valuti.



Općenito u uvođenju eura u RH

• Hoće li Hrvatska izgubiti dio nacionalnog identiteta povezan sa
zamjenom hrvatske kune za euro?

• Prema HNB-u, Hrvatska neće izgubiti nacionalni indentitet uvođenjem
eura, jer kada Hrvatska uvede euro kao službenu valutu koristit će se
novčanice eura koje su iste u cijelom europodručju, te će se proizvesti
i staviti u optjecaj kovanice eura koje će na tzv. nacionalnoj strani
imati hrvatska nacionalna obilježja.

• Na taj će način diljem europodručja kolati "hrvatske" euro kovanice.



Općenito u uvođenju eura u RH



Općenito u uvođenju eura u RH

• Koje su koristi od uvođenja eura?

• Koristi od uvođenja eura ostvarit će svi domaći sektori, a posebice
građani, poduzetnici, ali i država, jer će hrvatsko gospodarstvo postati
učinkovitije, konkurentnije i otpornije.

• Naime, uvođenjem eura u Hrvatskoj kamatne će se stope približiti
razini kamatnih stopa u državama članicama europodručja, te će se
smanjiti ocjena rizika za Hrvatsku.



Općenito u uvođenju eura u RH

• Hrvatski građani, poduzetnici i država mogu očekivati niže kamatne
stope ulaskom u europodručje i time povoljnije uvjete financiranja od
onih koji bi prevladali da Hrvatska zadrži vlastitu valutu.

• Uvođenjem eura nestaju transakcijski (mjenjački) troškovi zamjene
kune u euro i obratno, što će donijeti uštede nefinancijskim
sektorima, a negativno će se odraziti isključivo na mjenjače inozemnih
valuta i poslovne banke koje danas veliku većinu svojih prihoda
ostvaruju na osnovi konverzije kuna u eure i obratno.



Općenito u uvođenju eura u RH

• Korištenje zajedničke valute također će pridonijeti jačanju
međunarodne razmjene i privući strana ulaganja, što će ojačati
konkurentnost i smanjiti ranjivost domaćega gospodarstva.

• Zajednička valuta i nestanak transakcijskih troškova posebice će
pogodovati hrvatskim izvoznicima. To će dodatno potaknuti
gospodarski rast Hrvatske, a time pridonijeti i rastu zaposlenosti i
plaća.



Općenito u uvođenju eura u RH

• Kad je riječ o riziku rasta cijena, koji prema provedenim ispitivanjima
javnog mišljenja ponajviše zabrinjava dio javnosti, valja reći da je taj
rizik minimalan.

• Samo uvođenje eura ne bi trebalo imati znatnijega utjecaja na rast
cijena, s obzirom na to da se pokazalo kako je prosječan učinak na
inflaciju u godini uvođenja eura u novim državama članicama iznosio
samo 0,23 postotna boda. Sličan rezultat očekuje se i u Hrvatskoj, a
eventualno znatnije povećanje cijena zbog neispravnog
preračunavanja odnosno zaokruživanja pri zamjeni valute nadzirat će
se i kažnjavati.



Vremenski tijek uvođenja eura

• 10. srpnja 2020. hrvatska kuna
priključena je europskom
tečajnom mehanizmu II (ERM II)
i uspostavljena je bliska suradnja
između HNB-a i Europske
središnje banke i time je
ostvaren ključan korak na putu
uvođenja eura (Euro je moguće
uvesti najranije 1. siječnja
2023.)



Vremenski tijek uvođenja eura

• Iskustva država članica koje su uvodile euro upućuju na to da se, u
pravilu, u razdoblju koje prethodi uvođenju eura donosi zakon koji
uređuje opća pitanja povezana s uvođenjem eura te da se mijenjaju
pojedini zakoni i drugi propisi koji sadrže odredbe povezane s
postojećom nacionalnom valutom.

• Identificiranje područja koja trebaju biti obuhvaćena Zakonom o euru
kako bi se osigurala puna pravna sigurnost te predložiti sveobuhvatan
zakonski okvir- analizirani su zakoni država članica koje su posljednje
uvele euro kao službenu valutu.



Vremenski tijek uvođenja eura

• Prijedlogom Zakona o uvođenju eura kao službene valute u
Republici Hrvatskoj uređuje se uvođenje eura kao službene valute u
Republici Hrvatskoj. Njime će se propisati pravila o preračunavanju
cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, utvrdit će se trajanje
prijelaznog razdoblja u kojemu će se u optjecaju istodobno nalaziti
kuna i euro te će se propisati obveza dvojnog iskazivanja, kao i način
praćenja primjene te obveze. Prijedlog zakona, kao krovni zakon,
sadrži i odredbu o neprekidnosti ugovora i drugih pravnih
instrumenata.

• U siječnju 2022. predstavljen je Prijedlog Zakona o uvođenju eura, a
donošenje istog očekuje se u travnju 2022.



Vremenski tijek uvođenja eura

• Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Hrvatska) priprema se za zamjenu
kune eurom koja obuhvaća 3 ključna razdoblja: pripremno razdoblje,
razdoblje dvojnog optjecaja te razdoblje nakon završetka dvojnog
optjecaja.

• Pripremno razdoblje započinje otprilike 6 mjeseci prije uvođenja eura,
točnije od dana kada Vijeće Europske unije donese odluku da Hrvatska
uvodi euro i utvrdi fiksni tečaj konverzije i traje do datuma uvođenja
eura. Nakon objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura, Vlada Republike
Hrvatske odlukom objavljuje datum uvođenja eura i fiksni tečaj
konverzije, datum početka i završetak dvojnog optjecaja, te datum
početka i završetka dvojnog iskazivanja.



Vremenski tijek uvođenja eura

• U pripremnom razdoblju počinje obveza dvojnog iskazivanja te
započinje predopskrba, posredna predopskrba i pojednostavljena
predopskrba gotovim novcem eura.

• Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja započinje prvi ponedjeljak u
rujnu 2022. i završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura
(započinje 5. rujna 2022. te traje zaključno do 31. prosinca 2023.).

• Razdoblje dvojnog optjecaja započinje datumom uvođenja eura i
traje 2 tjedna (14 dana od datuma uvođenja eura). Dvojni optjecaj je
optjecaj u kojem se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno
koriste euro i kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja, odnosno tijekom
tog razdoblja u optjecaju će se istodobno nalaziti i euri i kune.



Vremenski tijek uvođenja eura

• Uputa prati rokove aktivnosti vezano za zamjenu kune eurom kako
slijedi:
• srpanj 2022. Vijeće Europske unije (EU) donosi odluku o usvajanju

eura u Hrvatskoj,
• 5. rujna 2022., odnosno prvi ponedjeljak u mjesecu koji slijedi

nakon mjeseca u kojem će proteći trideset dana od dana objave
odluke Vijeća EU o usvajanju eura, započinje razdoblje dvojnog
iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti,

• 1. siječnja 2023. euro postaje zakonsko sredstvo plaćanja u RH,
• od 1. siječnja 2023. do 14. siječnja 2023. traje razdoblje dvojnog

optjecaja,
• 1. siječnja 2024. prestaje obveza dvojnog iskazivanja cijena.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Dvojno iskazivanje cijena bit će ključna mjera za zaštitu potrošača u
postupku uvođenja eura. Obveza dvojnog iskazivanja cijena bit će na
snazi u razdoblju od otprilike pet mjeseci prije uvođenja eura do
godinu dana nakon uvođenja eura.

• Dvojno iskazivanje cijena poduzeća će morati primijeniti na cjenicima i
promotivnim materijalima koje objavljuju na internetskim stranicama
i u medijima. Blagajne poduzeća također će biti prilagođene za dvojno
iskazivanje cijena kako bi na računima cijene pojedinih proizvoda i
ukupan iznos računa bili iskazani u objema valutama.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Dobrovoljno dvojno iskazivanje: prvog dana od objave odluke Vijeća EU
(jer je nužno znati fiksni tečaj konverzije)

• Obvezno dvojno iskazivanje: najkasnije prvog ponedjeljka u mjesecu
koji slijedi nakon mjeseca u kojem će proteći 30 dana od dana objave
odluke Vijeća EU kojom će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije, i završava
protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura

• Na primjer: ako Vijeće EU donese odluko o usvajanju eura za RH i ako se
uredbom Vijeća EU utvrdi fiksni tečaj konverzije u srpnju 2022., 30 dana
od objave će proteći u kolovozu 2022. prvi ponedjeljak u mjesecu koji
slijedi nakon kolovoza je 5. rujna 2022. – nastup obveze dvojnog
iskazivanja



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Poslovni subjekt dužan je tijekom cca 16 mjeseci trajanja razdoblja
dvojnog iskazivanja cijenu iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv
način u euru i kuni

• Poslovni subjekt dužan je na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u
euru i kuni istaknuti fiksni tečaj konverzije

• Dvojno iskazivanje: u poslovnim prostorijama na prodajnom mjestu ili
na robi ili na cjeniku na internetskoj stranici, u obavijestima koje se
potrošaču daju prije ili tijekom sklapanja ugovora, izvan poslovnih
prostorija i ugovora na daljinu, u ponudi na trajnom mediju, tijekom
provođenja oglašavanja u bilo kojem obliku, kojim se nudi prodaja robe
ili usluge i putem drugih oblika iskazivanja cijena.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos
prema potrošačima. Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza
vrijednosti obavljat će se isključivo po fiksnom tečaju konverzije u
obliku direktne kotacije EUR/HRK u njegovom punom brojčanom
iznosu.

• Nadležna tijela detaljno će nadzirati poštivanje tih obveza. Važnu
ulogu u nadziranju primjene obveza o dvojnom iskazivanju cijena i
drugih novčanih iskaza vrijednosti, kao i njihovom ispravnom
preračunavanju, imat će potrošači koji će o uočenim nepravilnostima
moći izvijestiti nadležna tijela.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno račune
između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istog društva
te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno slati javnim
tijelima.

• Poslovni subjekti u postupku izdavanja računa prema državnim
institucijama (B2G) nemaju obvezu dvojnog iskazivanja cijena.

• Institucije u financijskom sektoru će biti dužne dvojno iskazati bitne
informacije koje su taksativno navedene u Zakonu, a koje su
najvažnije potrošaču da ga se ne bi zbunilo i time dovelo u nepovoljan
položaj.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Kroz zakon su predviđene i određene iznimke i to za situacije gdje
dvojno iskazivanje nije primjereno iz praktičnih razloga ili bi uzrokovalo
nerazmjerne troškove poslovnim subjektima. U svakom slučaju bit će
potrebno pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazati ukupan
iznos na računu.

• Obveza dvojnog iskazivanja će se uz to odnositi i na poslodavce koji će
morati dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun i to za
plaću i za druge isplate temeljem radnog odnosa, a dvojno će iskazivati i
tijela javne vlasti u aktima koje donose.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Iznimke od obveze dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih
iskaza vrijednosti roba i usluga: totemi benzinskih postaja (stupovi
sa iskazanim cijenama i derivatima), agregati i električne punionice,
prodaja putem automata, zasloni blagajni i samoposlužni uređaji za
prodaju roba i usluga, povratna naknada na ambalaži, kuponi za
popuste, kuponi u vrijednosti vraćene robe, karte, ulaznice, pokretna
prodaja, u proizvodnim objektima obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava, ambalaža SIM kartica, darovne (poklon) kartice,
poštanske marke, frankirane marke i biljezi, carinske deklaracije,
taksimetar i dr.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Za navedene iznimke do 31. prosinca 2022. cijene moraju biti
iskazane u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima.

• Poštanske marke, frankirane marke, državni biljezi, lutrijske igre s
unaprijed utvrđenim rezultatom, kuponi za popust, kuponi u
vrijednosti vraćene robe, e-bonovi, knjige i druge periodičke
publikacije koji su bili u prodaji prije datuma uvođenja eura, a na
kojima su iznosi iskazani u kuni vrijede i nakon datuma uvođenja eura
do potrošnje zaliha uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno
pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

• Navedene iznimke ne odnose se na obvezu dvojnog iskazivanja
ukupnog iznosa na računima.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Obveza dvojnog iskazivanja u sektoru opće države odnosi se 
na: 
• tijela javne vlasti,
• trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili u 

vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva koje je 
osnovalo takvo društvo.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Subjekti opće države trebaju se voditi načelom da za ono za što nije
propisana obveza dvojnog iskazivanja takva obveza ne postoji.
Primjerice, Zakon o uvođenju eura ne propisuje obvezu dvojnog
iskazivanja registara, aplikacija za podnošenje imovinskih kartica,
aplikacija o isplatama iz proračuna i sl. te iz toga proizlazi da ta obveza ne
postoji.

• Zakon o uvođenju eura propisuje minimalnu obvezu dvojnog
iskazivanja koji subjekti opće države moraju ispuniti, npr. ispostavljanje
računa uz dvojno iskazivanje samo prema potrošaču. Međutim, subjekti
opće države mogu odlučiti postupiti i iznad propisane minimalne obveze
ako im navedeno pojednostavljuje proces prilagodbe sustava, odnosno
smanjuje trošak prilagodbe.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Obveza dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza
vrijednosti za tijelo javne vlasti odnosi se na:
• upravne, sudske i druge pojedinačne akte koje donose

tijela javne vlasti (rješenja, ugovori i sl.),
• isprave o isplati plaća i drugih iznosa koji se isplaćuju

radniku kao i obavijesti o mirovinskim primanjima,
• iskazi cijene robe i usluge te naknada,
• račune koji se ispostavljaju potrošaču (npr. za prodaju roba

i pružanje usluga).



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Iznimno, tijela javne vlasti nisu dužna dvojno iskazivati cijene i druge novčane
iskaze vrijednosti:

• ako posluju isključivo s poslovnim subjektima, kreditnim institucijama,
kreditnim unijama, institucijama za platni promet, institucijama za
elektronički novac i pružateljima financijskih usluga (primjerice HNB, HANFA,
HAMAG BICRO i sl.),

• na ugovorima koje sklapaju sa poslovnim subjektima i drugim tijelima javne
vlasti,

• na potvrdi, uvjerenju, izvatku i drugoj javnoj ispravi o činjenicama o kojima
vode službenu evidenciju,

• na dokumentima koji se izdaju sukladno EU normi i propisanoj XML shemi
(npr. eRačuni, carinska deklaracija…).



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Tijela javne vlasti koja izdaju upravne, sudske i druge pojedinačne akte
u razdoblju dvojnog iskazivanja imaju obvezu dvojnog iskazivanja na
način da ukupan novčani iznos utvrđene obveze ili prava na aktu po
osnovi koje nastaje obveza uplate ili isplate iskažu dvojno u kunama i
eurima uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Ostale novčane
vrijednosti na pojedinačnom aktu neće biti potrebno dvojno iskazivati.
Primjerice, na rješenjima, dozvolama i sl. nije potrebno dvojno iskazati
iznos prethodno plaćene upravne pristojbe.

• Međutim, na aktu kojim se podnositelja zahtjeva za izdavanje rješenja,
dozvole i sl. poziva na uplatu upravne pristojbe, iznos upravne pristojbe
potrebno je dvojno iskazati.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• U Rješenjima o komunalnoj naknadi koje će jedinice lokalne
samouprave donositi s datumom u razdoblju obveznog
dvojnog iskazivanja, ukupnu obvezu komunalne naknade za
razdoblje plaćanja bit će potrebno dvojno iskazati u kunama
i eurima uz navođenjem fiksnog tečaja konverzije. Time će
biti ispunjena obveza dvojnog iskazivanja, a ostale novčane
vrijednosti na rješenju, kao primjerice vrijednost boda
komunalne naknade i jedinična vrijednost komunalne
naknade po m2 neće biti potrebno dvojno iskazivati.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Upravne, sudske i druge pojedinačne akte koje su tijela javne vlasti izdala
prije uvođenja eura, nije potrebno ponovno izdavati jer se sukladno Zakonu o
uvođenju eura iznosi navedeni u ovim aktima u kuni smatraju iznosima u euru
uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Nalozi za plaćanje ne moraju sadržavati
iznose u obje valute ako je obveza dvojnog iskazivanja zadovoljena na
izlaznom aktu (rješenja, ugovori i sl.). Ako obveza dvojnog iskazivanja nije
zadovoljena na izlaznom aktu (rješenja, ugovori i sl.) iznos u obje valute treba
iskazati na nalogu za plaćanje, u polju "opis plaćanja", zajedno sa navođenjem
fiksnog tečaja konverzije. Ukoliko je iz bilo kojih razloga za tijela javne vlasti
jednostavnije prikazati iznose dvojno uz pojedinačni akt i na nalogu za
plaćanje navedeno nije pogrešno.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Tijelo javne vlasti, na potvrdi, uvjerenju, izvatku i drugoj
javnoj ispravi o činjenicama o kojima vodi službenu
evidenciju za razdoblje prije uvođenja eura, cijenu i drugi
novčani iskaz vrijednosti iskazuje u kunama, a za činjenice
koje se tiču razdoblja nakon uvođenja eura u eurima.

• Spomenuti dokumenti ne iskazuju se dvojno obzirom na to
da samo iskazuju podatke o već provedenim uplatama
odnosno isplatama, odnosno iz tih dokumenta ne proizlaze
obveze budućih uplata ili isplata.



Obveza dvojnog iskazivanja cijena

• Računi koji se izdaju poslovnim subjektima i drugim tijelima
javne vlasti uključujući i račune koji se izdaju sukladno EU
normi prema propisanoj HTML shemi (npr. eRačun) izuzeti su
od dvojnog iskazivanja.

• Zakonom o uvođenju eura navedeno je kako će u razdoblju
dvojnog iskazivanja poslodavac biti dužan na ispravi o isplati
plaće i drugih naknada iz radnog odnosa dvojno iskazati
barem ukupan iznos isplaćen radniku. Poslodavci mogu sve
iznose na navedenim potvrdama iskazivati dvojno, međutim
u svakom slučaju je to dužan učiniti za ukupan iznos isplaćen
radniku.



Pravila za preračunavanje i zaokruživanje cijena

• Nadležna tijela detaljno će nadzirati poštivanje obveze dvojnog
iskazivanja cijena i po potrebi kažnjavati prekršitelje koji nemaju
dvojno iskazane cijene ili koji ne primjenjuju fiksni tečaj konverzije na
ispravan način (puni brojčani iznos). Naime, pri preračunavanju i
dvojnom iskazivanju cijena nije dozvoljeno skraćivanje/zaokruživanje
fiksnog tečaja konverzije, već se on mora primjenjivati u cijelosti, sa
svih šest znamenki.

• Ona poduzeća koja će pokušati iskoristiti proces uvođenja eura kako
bi pri preračunavanju povećali cijene na štetu potrošača snosit će
posljedice na način da će se naći na popisu prekršitelja ("crna lista")
koja će se objavljivati putem različitih kanala informiranja. Izradi tih
popisa moći će pridonijeti i sami građani.



Pravila za preračunavanje i zaokruživanje cijena

• Za preračunavanje kuna u eure koristi se isključivo fiksni tečaj
konverzije kojeg utvrđuje Vijeće EU, a koji se u većini slučajeva sastoji
od šest znamenaka. U slučaju Hrvatske to znači da će se fiksni tečaj
konverzije sastojati od cijelog broja iza kojeg slijedi pet decimala.

• Pri preračunavanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti iz kune u
euro fiksni tečaj konverzije treba se koristiti u punom brojčanom
iznosu. Preračunavanje cijena primjenom skraćene verzije fiksnog
tečaja konverzije, primjerice tečaja zaokruženog na dvije decimalne
znamenke, neće biti dopušteno.



Pravila za preračunavanje i zaokruživanje cijena

• Prelazak na novu valutu može privremeno otežati usporedbu cijena,
što bi neka poduzeća mogla pokušati iskoristiti za povećanje vlastite
dobiti.

• S ciljem da to spriječi, Vlada će donošenjem zakona kojim će se regulirati
uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj i izmjenama
odgovarajućih propisa uvesti obvezu dvojnog iskazivanja cijena.

• Ta će obveza biti uvedena otprilike pet mjeseci prije uvođenja eura –
preciznije 30 kalendarskih dana nakon što Vijeće EU-a odluči da Hrvatska
zadovoljava potrebne uvjete za uvođenje eura i utvrdi tečaj konverzije –
a ostat će na snazi sve do isteka 12 mjeseci nakon uvođenja eura.



Pravila za preračunavanje i zaokruživanje cijena

• Nadležna će tijela također organizirati detaljno praćenje kretanja
cijena i o tome obavještavati javnost te će pozvati trgovce i ostala
poduzeća da se priključe kampanji koja će promicati ispravno
preračunavanje cijena. Trgovcima i drugim pružateljima usluga za koje
se utvrdi da su neopravdano povećali cijene ili su cijene neispravno
preračunali u euro izricat će se opomene te će se njihova imena
nalaziti na tzv. "crnoj listi", koja će biti javno dostupna.

• Preračunavanje kuna u eure ne smije utjecati na cijene ili na
vrijednost proizvoda.



Pravila za preračunavanje i zaokruživanje cijena

• Preračunavanje se provodi na sljedeći način (kao primjer, za potrebe
što vjernijeg prikaza preračunavanja cijena koristi se središnji paritet
kune prema euru koji je utvrđen u trenutku uključivanja kune u ERM
II): 1 EUR = 7,53450 HRK

• Nakon provedenog preračunavanja (tj. konverzije) iz kuna u eure
primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije
korištenjem pet decimala te u skladu s matematičkim pravilima
zaokruživanja, dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale s
točnošću od jednog centa, a na temelju treće decimale.



Pravila za preračunavanje i zaokruživanje cijena

• Ako je treća decimala manja od pet (broj od 0 do 4), druga decimala
ostaje nepromijenjena (iznos u centima ostaje isti), a ako je treća
decimala jednaka ili veća od pet (broj od 5 do 9), druga decimala
povećava se za jedan (iznos u centima zaokružuje se na viši cent).

• Za iznose koji su uslijed primjene fiksnog tečaja konverzije i pravila
preračunavanja i zaokruživanja manji od jednog centa, taj dio ukupnog
duga dužnika prema vjerovniku se otpušta, odnosno taj dio ukupnog
potraživanja se otpisuje po službenoj dužnosti, sukladno Zakonu o
uvođenju eura kao službene valute u RH.

• Uzimajući u obzir prethodno navedeno, prilikom preračunavanja
(konverzije) cijena iskazuju se najmanje dvije znamenke nakon zareza.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)

• Jedan od prvih koraka koje je
potrebno poduzeti u pripremi za
uvođenje eura je procjena
učinka zamjene valuta na
poslovanje. Po završetku
procjene predlažemo razraditi
plan aktivnosti koje je potrebno
provesti s unaprijed
strukturiranim vremenskim
okvirom.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Troškove prilagodbe vezane uz

proces zamjene hrvatske kune
eurom poslovni subjekt snosit će
samostalno vodeći se pritom
načelima učinkovitosti i
ekonomičnosti definiranih
Zakonom o uvođenu eura kao
službene valute u Republici
Hrvatskoj.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Zamjena kune eurom neminovno će utjecati na računovodstveni

sustav poslovnog subjekta.

• Obzirom da se računovodstveni procesi u pravilu oslanjaju na
odgovarajući informacijski sustav, promjene će neminovno utjecati i
na informacijske sustave za podršku procesima financija i
računovodstva.

• U pogledu pripreme financijskih planova za godinu u kojoj će euro biti
uveden, poslovni subjekti trebaju napraviti sve svoje planove
izravno u eurima.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Sva izvješća za prethodnu godinu i ranije godine dostavljat će se u

kunama, a izvješća za godinu u kojoj će euro biti uveden i nadalje, u
eurima. „Prijelazne evidencije i izvješća“, primjerice PDV obrazac za
prosinac prethodne godine podnosit će se sukladno zakonskim rokovima
u 1. mjesecu godine u kojoj je euro uveden u kunama jer se odnosi na
razdoblje prethodne godine.

• Isto će se primijeniti i na sve ostale obrasce koji će se predavati u godini
u kojoj je euro uveden ako se odnose na razdoblje prethodne godine
(PO-SD, PO-SD-Z, DOH, GFI POD, ZPP-DOH, PD, PD-IPO i sl.). Obzirom da
postoje obrasci koje sukladno poreznim propisima isplatitelji
dostavljaju primateljima dohotka i odnose se za prethodne godine isti
se moraju dostavljati u kunama.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Obrasci vezani uz porezne i druge obveze poslovnog subjekta prema

državi, odnosno potraživanja poslovnog subjekta od države koji se
podnose u godini u kojoj je euro uveden, a tiču se prethodnih godina,
popunjavat će se u kunama.

• Prijava poreza na dobit, kao i prijava poreza na dohodak za prethodnu
godinu (za razdoblje prije uvođenja eura) koji se podnose u godini u kojoj
je euro uveden podnosit će se u kunama.

• Obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje oporezivanja
započinje prije uvođenja eura, a završava nakon datuma uvođenja
eura, prijavu poreza na dobit za to porezno razdoblje dostavljat će u
eurima.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)

• U izvještajima za godinu u kojoj je euro uveden – ako ti izvještaji
sadržavaju i usporedne podatke za prethodnu godinu – podaci za
prethodnu godinu radi bolje usporedivosti bit će preračunati iz kuna u
eure prema fiksnom tečaju konverzije.

• Porezna, sva druga rješenja i drugi izlazni akti koja javna tijela donesu
na osnovi obrazaca poslovnih subjekata predanih u godini u kojoj je
euro uveden, a koji se tiču prethodne godine, prikazivat će iznose i u
eurima i u kunama sve dok je na snazi obveza dvojnog iskazivanja
cijena.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Porezna uprava će u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja (započinje

prvi ponedjeljak u rujnu 2022. te traje zaključno do 31. prosinca 2023.)
sve financijske podatke na rješenjima te na drugim izlaznim aktima
kojima se utvrđuje porezna obveza iskazivati dvojno, odnosno u eurima i
kunama.

• Nakon datuma uvođenja eura sva plaćanja na osnovi izdanih poreznih ili
nekih drugih rješenja izvršavat će se isključivo u eurima. Na datum
uvođenja eura, banke i drugi pružatelji platnih usluga obvezni su bez
naknade preračunati sredstva na računima iz kuna u eure prema fiksnom
tečaju konverzije. Pri tome, brojevi transakcijskih računa na kojima su
evidentirana novčana sredstva ostaju isti, tj. brojevi računa unatoč
preračunavanju (konverziji) sredstava iz kuna u eure neće se promijeniti.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Poslovni subjekti koji su obveznici obračuna PDV-a po naplati, a time

i obveznici vođenja evidencije knjiga izlaznih i ulaznih računa po
naplati, moraju na dan 1. siječnja 2023. obratiti pažnju na ispravno
preračunavanje (konverziju) podataka u navedenim knjigama,
posebice radi zaokruživanja osnovice, iznosa PDV-a te ukupnog
iznosa računa.

• Svi knjigovodstveni podaci evidentirani u poslovnim knjigama
(uključujući osnovna sredstava, sitni inventar, zaliha materijala, robe,
proizvoda i nekretnina) namijenjeni prodaji do 31. prosinca 2022.
moraju biti iskazani u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Za poslovne subjekte čija poslovna godina ne odgovara kalendarskoj

godini te će izvješća za prethodnu poslovnu godinu (koja traje primjerice
od 1.3.2022. do 28.2.2023.) obuhvaćati razdoblje prije odluke Vijeća EU
o usvajanju eura, prijelazno razdoblje do uvođenja eura te razdoblje
nakon uvođenja eura, napominjemo kako će se takva izvješća predavati
u valuti koja će biti važeća na zadnji dan fiskalne godine, u ovom
konkretnom slučaju znači da će se izvješća predavati u eurima.

• Tečajne razlike podataka evidentiranih u knjigovodstvu vezane uz
stranu valutu (potraživanja od ino kupaca, obveze prema ino
dobavljačima, primljenim i danim pozajmicama ili kreditima u stranoj
valuti i sl.) na dan 31. prosinca 2022. moraju biti obračunate primjenom
srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke, sukladno zakonskim propisima.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Preračunavanje (konverzija) zaključnog stanja u kunama provest će se

primjenom fiksnog tečaja konverzije na dan 1. siječnja 2023. za potrebe početnog
knjigovodstvenog stanja.

• Nakon datuma uvođenja eura, odnosno konverzije, na dan 1. siječnja 2023.,
ostale valute preračunavat će se prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

• Poslovni subjekti prilikom izdavanja računa u stranoj valuti imaju obvezu ukupan
iznos PDV-a te ukupan iznos računa iskazati i u protuvrijednosti u kunama,
primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan izdavanja računa. Slijedom navedenog,
na svim računima izdanim nakon 1.1.2023. godine u valuti koja neće biti euro,
ukupan iznos PDV-a te ukupan iznos računa moraju biti iskazani i u
protuvrijednosti u euru, primjenom srednjeg tečaja HNB-a.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Plaću za prosinac 2022. koja će biti isplaćena u siječnju 2023. bit će

potrebno isplatiti u eurima zajedno sa svim davanjima. JOPPD obrazac za
plaću za prosinac koja će se isplatiti u 2023. godini, nosit će oznaku
23xxx. Svi JOPPD obrasci koji nose oznaku 23xxx predaju se u eurima.

• Sve zakašnjele isplate plaća te ostalih oporezivih i neoporezivih isplata
za razdoblje do 31.12.2022. koje će se provesti u 2023. godini, isplaćivat
će se u eurima, uz predaju pripadajućeg JOPPD obrasca u eurima, sa
oznakom 23xxx.

• Na isti način postupat će se i s ugovorima o djelu, autorskim honorarima
i srodnim obvezama poslovnog subjekta za isplatu oporezivog drugog
dohotka.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Osiguravanje nesmetane zamjene valuta jedan je od najvažnijih

koraka u pripremama, osobito za poslovne subjekte s visokim
prometom u gotovini.

• Uz bankarski sektor, sektor maloprodaje ima ključnu ulogu u
prikupljanju i povlačenju novčanica i kovanica u kunama tijekom
razdoblja dvojnog optjecaja.

• Poslovni subjekti morat će se na vrijeme opskrbiti euro novčanicama
i euro kovanicama kako bi od datuma uvođenja eura mogli obavljati
gotovinske transakcije u novoj valuti. To se ponajprije odnosi na
sektor maloprodaje koji izvršava velik obujam gotovinskih transakcija.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Pritisak na određene poslovne

subjekte (trgovci i pružatelji
usluga) koji u pravilu posluju
gotovinom bit će posebice znatan
u prva dva tjedna od datuma
uvođenja eura (14 dana dvojnog
optjecaja) zato što će potrošači u
tom razdoblju moći plaćati i
eurima i kunama, dok će gore
spomenuti poslovni subjekti biti
obvezni vraćati eure, kad god je to
moguće.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Poslovni subjekt će za gotov 

novac eura primljen u 
predopskrbi morati založiti 
odgovarajući kolateral (npr. 
banka može blokirati kunska 
sredstva na računu poslovnog 
subjekta u protuvrijednosti 
gotovog novca eura kojim ga je 
predopskrbila). Sredstva će biti 
skinuta s računa tek na datum 
uvođenja eura.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Važno je naglasiti da gotov novac iz predopskrbe poslovni subjekt treba

čuvati odvojeno od svih ostalih novčanica euro i kovanica euro, ostalih
valuta, odnosno ostale imovine kako bi se izbjegao njihov ulazak u
optjecaj prije datuma uvođenja eura.

• Poslovni subjekti trebat će na vrijeme osigurati prostor za dodatne
količine gotovine te transportne kapacitete za povrat gotovine u kunama
u banke.

• Za rad na blagajni, odnosno kod postupanja i pohrane gotovine u
eurima i u kunama, može se koristiti posebna oprema, poput dodatnih
ladica u blagajnama. Kod pohrane gotovog novca u blagajni/kasi, svaki
poslovni subjekt samostalno odlučuje koji je mogući način odvajanja
valuta.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)

• U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja poslovni subjekt će morati
na ispravi o isplati plaće i drugih naknada (autorski ugovori, ugovori
o djelu, putni nalozi, božićnica, regres, dar za djecu, i sl.) iz radnog
odnosa dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun.

• Visina plaće utvrđena u ugovorima o radu i drugim aktima kojima je
utvrđena visina plaće ili druge naknade u kuni preračunavaju se u
euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za
preračunavanje i zaokruživanje propisanim Zakonom o uvođenju eura
kao službene valute u RH.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Postojeći ugovori s iznosima u kunama i dalje su važeći. Novčani iskazi

vrijednosti u spomenutim ugovorima, datumom uvođenja eura kao
službene valute, smatrat će novčanim iskazima u eurima uz primjenu
fiksnog tečaja konverzije.

• Isto se odnosi i na ugovore o radu, te iste neće biti potrebno mijenjati
samo zbog uvođenja eura kao službene valute. Iznosi u Pravilnicima o
radu, aneksima ugovora i sl. koji će se zbog potrebe mijenjati nakon
uvođenja eura, moraju biti iskazani u eurima.

• Za ugovore koji su sklopljeni s partnerima izvan eurozone predlaže se
dodati klauzulu o euru kojom bi se, u slučaju trajanja ugovora i nakon
službenog datuma uvođenja eura, sporazumno utvrdilo da će euro biti
važeća valuta.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Od datuma uvođenja eura 1. siječnja 2023. plaćanja u eurima

izvršavat će se sukladno SEPA standardima za kreditne transfere
(Single Euro Payments Area – jedinstveno područje plaćanja u
eurima), u formatu datoteke pain.001 tj. zadavanjem pojedinačnih
naloga direktno na račune krajnjih primatelja. Jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave te njihovi proračunski i
izvanproračunski korisnici i proračunski korisnici državnog proračuna
koji ne posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna,
prilagođavaju se utvrđenom SEPA standardu u suradnji s pružateljem
platnih usluga.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• S obzirom na to da će se sva

kunska sredstva na
transakcijskim računima kod
banaka preračunati u euro
na dan uvođenja eura, kod
izvršavanja bezgotovinskih
platnih transakcija neće biti
razdoblja dvojnog optjecaja
kao što je to slučaj kod
izvršavanja gotovinskih
platnih transakcija.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)
• Kada je riječ o gotovinskim platnim transakcijama, tijekom razdoblja

dvojnog optjecaja uplate će se moći izvršavati i u eurima i u kunama
što znači da će građani tijekom 14 dana (od 1. siječnja 2023. do 14.
siječnja 2023.) u transakcijama s tijelima javne vlasti i trgovačkim
društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili u vlasništvu jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave moći izvršavati plaćanja u
obje valute, a primatelj plaćanja dužan im je ostatak vraćati u
gotovom novcu euro. Samo iznimno, ako primatelj to nije zbog
objektivnih razloga u mogućnosti učiniti, može ostatak vratiti u
gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu euro.



Prilagodba poslovanja za dolazak eura 
(blagajne, cjenici, računi i dr.)



Hvala na pažnji!


