
n/p Dalibor Kratohvil, predsjednik

Veza: Vaš dopis Broj: 18-1763-7842-120-2022 od 15. prosinca 2022.

Poštovani,

PREDMET: Iznimke od primjene pravila postupanja tijekom razdoblja dvojnog 
optjecaja
- odgovor, daje se

Člankom 40. Zakona o uvođenju eura definirano je daje tijekom razdoblja dvojnog optjecaja 
primatelj plaćanja dužan za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu 
eura.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA 
ILICA 49/H 

10 002 ZAGREB

KLASA: 450-01/22-01/288 
URBROJ: 513-06-03-22-2 
Zagreb, 21. prosinca 2022.

Ministarstvo financija zaprimilo je Vašu molbu u kojoj tražite da se omogući da primatelj 
plaćanja tijekom razdoblja dvojnog optjecaja, točnije u novogodišnjoj noći i na dan 1. siječnja 
2023., za plaćanje gotovim novcem kune ili eura ostatka plaćenog iznosa vrati u gotovom kune. 
U vezi s navedenom molbom, iz djelokruga rada Ministarstva financija, dajemo sljedeći 
odgovor.

Uvodno je bitno istaknuti da su poslovni subjekti dužni na vrijeme opskrbiti se 
euronovčanicama i eurokovanicama kako bi od datuma uvođenja eura mogli obavljati 
gotovinske transakcije u novoj službenoj valuti i zakonskom sredstvu plaćanja. Znači, poslovni 
subjekti trebaju se prvenstveno na temelju ugovora o posrednoj predopskrbi ili izjave o 
pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi, koja je predviđena za mikro poslovne subjekte, 
opskrbiti dovoljnom količinom gotovog novca eura, kako ispunili obveze propisane člankom 
40. Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine" 
broj 57/22., dalje u tekstu: Zakon o uvođenju eura) prilikom plaćanja u gotovom novcu.
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S poštovanjem,

INAXCIJA

o Primorac

O tome obavijest: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Izvjesno je da će pritisak na određene poslovne subjekte koji u pravilu posluju gotovinom biti 
znatan u prva dva tjedna od datuma uvođenja, a posebno tijekom novogodišnje noći. Upravo 
zbog toga upozoravamo na pravovremenu opskrbu euronovčanieama i eurokovanicama.

Međutim, imajući u vidu određene objektivne okolnosti, moguće je da u određenim slučajevima 
količina gotovog novca iz posredne predopskrbe ne bude dovoljna za vraćanje ostatka u 
gotovom novcu eura, stoga je člankom 40. stavkom 2. Zakona o uvođenju eura predviđena 
iznimka prema kojoj se ostatak gotovog novca u razdoblju dvojnog optjecaja može vratiti u 
gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura.
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