
UVOĐENJE EURA - EVIDENTIRANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA U POSLOVNIM 
KNJIGAMA 

 

Vijeće Europske unije je 12. srpnja 2022. godine donijelo Odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj 
od 1. siječnja 2023., dopunu uredbe prema kojoj Hrvatska postaje dvadeseta članica 
europodručja te uredbu kojom se utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 
kuna. (https://www.hnb.hr/-/hrvatska-uvodi-euro-1-sijecnja-2023) 

 

U lipnju 2022. godine objavljena je revidirana verzija Smjernica za prilagodbu gospodarstava u 
procesu zamjene hrvatske kune eurom  
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages//Trgovina//Lipanj%202022_Euro_Smjernice%20za%20p
rilagodbu%20gospodarstva.pdf 
 

Izdavanje računa prema poslovnim subjektima i tijelima javne vlasti 
uključujući i eračune, izuzeti su od dvojnog iskazivanja koje kreće 
5.9.2022.  

 

Uputa za izdavanje računa od strane povlaštenih proizvođača prema 
operatoru tržišta električne energije za isporučenu električnu energiju 
u mjesecu prosincu 2022. godine 
 

1. Smjernica za prilagodbu gospodarstava u procesu zamjene hrvatske kune eurom, 
propisuje slijedeće: 

Knjigovodstvene isprave s datumom poslovnog događaja prije i na 31.12.2022. i datumom 
izdavanja u razdoblju nakon 1.1.2023., neovisno o tome sadrže li dvojne iznose (kuna i euro),  
izdaju se u euru i unose u poslovne knjige za 2022. u kuni, sve dok se poslovne knjige za 2022.  
godinu ne zatvore. Dakle, račun za isporučenu električnu energiju za razdoblje od 1.12.2022. 
– 31.12.2022., izdaje se u 2023. godini u valuti EUR-u prema operatoru tržišta električne 
energije. 

2. Konverzija otkupnih cijena električne energije se radi s fiksnim tečajem konverzije kune u 
euro: 1 euro = 7,53450 na sljedeći način 

Preračunavanje se obavlja primjenom pune brojčane svote fiksnog tečaja konverzije (korištenjem 
pet decimala) te zaokruživanjem dobivene svote na dvije decimale. Ako je treća decimala manja 
od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena. Ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, 
druga decimala poveća se za jedan. 

https://www.hnb.hr/-/hrvatska-uvodi-euro-1-sijecnja-2023
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Trgovina/Lipanj%202022_Euro_Smjernice%20za%20prilagodbu%20gospodarstva.pdf
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Trgovina/Lipanj%202022_Euro_Smjernice%20za%20prilagodbu%20gospodarstva.pdf


2.1.  Jedinične cijene koje se iskazuju na više od dvije decimale, nakon preračunavanja iz 
kune u euro zaokružit će se i iskazivati s istim brojem decimala kao i prije 
preračunavanja  

Na primjer: 123,4567 kn primjenom tečaja  7,53450 iznosi 16,385519941, jedinična cijena nakon 
zaokruživanja je 16,3855 eur 

 

2.2. Jedinične cijene niskih vrijednosti iskazane za obračunske jedinice usluga koje se 
koriste kao množenik za izračun cijene usluga te druge cijene niskih vrijednosti 

Na primjer: 0,02 kn primjenom tečaja 7,53450 iznosi 0,0026544561, jedinična cijena nakon 
zaokruživanja je 0,0027 eur 

 

ZAKLJUČAK:  

Račune za isporučenu električnu energiju za razdoblje od 1.12.2022. – 31.12.2022., Izdaju se u 
razdoblju nakon 1.1.2023., neovisno o tome sadrže li dvojne iznose (kuna i euro), izdaju se u euru 
i unose u poslovne knjige za 2022. u kuni, sve dok se poslovne knjige za 2022. godinu ne zatvore.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODAVATELJ: KUPAC:
POVLAŠTENI PROIZVOĐAČ HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE

DATUM IZDAVANJA: 2.1.2023
OBRAČUNSKO RAZDOBLJE: 1.12.2022. - 31.12.2022.
DATUM VALUTE: 15.2.2023.

jedinična
cijena u 
kunama

količina 
kwh

iznos bez 
PDV-a

PDV
ukupan
 iznos
HRK

Isporučena električna energija 2,7031 38.282 103.480,07 13.452,41 116.932,48

PRODAVATELJ: KUPAC:
POVLAŠTENI PROIZVOĐAČ HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE

DATUM IZDAVANJA: 2.1.2023
OBRAČUNSKO RAZDOBLJE: 1.12.2022. - 31.12.2022.
DATUM VALUTE: 15.2.2023.

jedinična
cijena u 
eurima

količina 
kwh

iznos bez 
PDV-a

PDV
ukupan
 iznos
EUR

Isporučena električna energija 0,3588 38.282 13.735,58 1.785,63 15.521,21

PRIMJER RAČUNA U KUNAMA

GORNJI PRIMJER TREBA ISKAZATI U VALUTI EURO!!! kuna u euro: 1 euro = 7,53450 



Tablični prikaz iskazivanja valute na računu i unos u poslovne knjige 

 

 

 

 


