Šesnaesta sjednica Nacionalnog odboraa za platni promet, 27. listopada 2011.

Odgađa se primjena IBAN konstrukcije računa u platnom prometu
Nacionalni odbor za platni promet održao je 27. listopada o. g. šesnaestu sjednicu koju je vodio
novi predsjednik Odbora, viceguverner Hrvatske narodne banke Adolf Matejka.
Članovi Odbora izvješteni su tom prigodom o tijeku primjene Zakona o provođenju ovrhe na
novčanim sredstvima te razmotrili pitanja vezana uz uvođenje IBAN konstrukcije transakcijskih
računa u nacionalni platni promet. Obrazlažući uvođenje te konstrukcije viceguverner Matejka
istaknuo je kako je ono nužno zbog prilagodbe SEPA standardima, kao i da će osigurati
neponovljivost računa na razini cijelog sustava te ujednačiti nacionalne i međunarodne platne
transakcije.
S obzirom na zapaženu nedovoljnu informiranost i educiranost korisnika platnih usluga o
promjenama koje u njihovo poslovanje unosi primjena IBAN konstrukcije, dogovoreno je da se
pripreme izmjene i dopune Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa kojima će se
početak primjene IBAN konstrukcije, planiran za 1. siječnja 2012. godine, odgoditi za 1. lipnja
2012. godine. U prijelaznom razdoblju od 1. lipnja 2012. do 1. lipnja 2013. banke bi svojim
klijentima trebale omogućiti korištenje IBAN konstrukcije njihovih transakcijskih računa i za
izvršenje nacionalnih platnih transakcija, a od 1. lipnja 2013. svi transakcijski računi korisnika
platnih usluga bili bi otvoreni u skladu s IBAN konstrukcijom i koristili se za izvršenje svih
platnih transakcija. Ukoliko banka zaprimi uplatu u korist transakcijskog računa koji je označen
prema "staroj" konstrukciji, a banka je za taj račun već omogućila korištenje IBAN konstrukcije,
banka bi do 1. lipnja 2014. bila dužna obraditi tu platnu transakciju kao da je transakcijski
račun primatelja plaćanja upisan prema IBAN konstrukciji. Podzakonski akti predvidjet će i
obvezu banke da svoje korisnike pravovremeno obavijesti o svim promjenama koje se odnose na
korištenje IBAN-a u pružanju platnih usluga. Rok za usklađenje konstrukcije transakcijskih
računa za nerezidente prema IBAN konstrukciji bio bi produžen do 31. svibnja 2013. godine.
Nakon isteka prijelaznog razdoblja 1. lipnja 2014. banka bi mogle same procjenjivati kako
postupati s nalozima koji će biti zadani bez IBAN konstrukcije (vraćati njihovim podnositeljima
ili ih i nadalje može prihvaćati i obrađivati na isti način kako su to činile do 1. lipnja 2014.).
Uvođenje IBAN konstrukcije transakcijskih računa bankama ne bi trebalo prouzročiti dodatne
troškove, s obzirom da se kartice na kojima je transakcijski račun označen prema staroj
konstrukciji neće mijenjati prije njihova isteka, zaključak je Odbora.
Predložene izmjene i dopune Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa bit će objavljene
na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke, a nakon provedene javne rasprave izradit
će se konačni tekst odluke te će se isti proslijediti u proceduru za njegovo donošenje. Predviđeni
rok za donošenje izmjene odluke je kraj studenoga 2011. godine.

