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TTQH - Từ ngày hôm nay, 27/4/2018, tại Ukraina đã xuất hiện những đồng tiền xu mẫu mới
với mệnh giá 1 và 2 grivna. Dự kiến trong năm 2019 và năm 2020 sẽ tiếp tục đưa vào lưu
hành tiền xu 5 và 10 grivna.

Tiền xu mẫu mới, bắt đầu lưu hành từ ngày hôm nay, mang hình chân dung những nhân vật kiệt
xuất của Ukraina đã được in trên tiền giấy mệnh giá tương đương. Cụ thể, đồng 1 grivna mang
hình Đại bá tước Kiev Vladimir Veliky. Đồng 2 grivna có hình Đại bá tước Yaroslav Mudryi. Về
kích thước, đồng 1 grivna mẫu 2018 lớn hơn đồng 10 cô-pếch một chút và nhỏ hơn đồng 25
cô-pếch. So với đồng 1 grivna mẫu cũ, đồng tiền xu 1 grivna mới phát hành có đường kính nhỏ
hơn khoảng một phần ba.

Theo kế hoạch, từ tháng 7 năm nay, Ngân hàng Quốc gia Ukraina (NBU) sẽ ngừng phát hành
các đồng tiền xu mệnh giá 1, 2, 5 và 25 cô-pếch. Tiền xu đang lưu hành mang mệnh giá này sẽ
bị thu hồi từng bước, thông qua thanh toán, cho đến khi tự biến mất hoàn toàn, cũng như các
loại tiền giấy mệnh giá 1, 2 và 5 grivna. Tuy nhiên, theo dự báo của NBU, tiền xu mệnh giá nhỏ
sẽ còn thời hạn sử dụng đến 20 năm, còn tiền giấy mệnh giá nhỏ sẽ chỉ lưu hành trong vòng
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một năm.

Cùng với việc phát hành tiền xu mới, NBU cũng đã thông qua chế độ thanh toán theo hình thức
“làm tròn số”, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 năm nay.

Theo giải thích của NBU hình thức thanh toán “làm tròn số” được áp dụng trong trường hợp cả
hai bên tham gia giao dịch (người mua và người bán) không có tiền lẻ.

Cụ thể, nếu số tiền cần thanh toán có số lẻ từ 1-4 cô-pếch, thì được phép làm tròn số theo
hướng giảm xuống, đến số tiền gần nhất có chữ số cuối cùng là 0.

Nếu số tiền cần thanh toán có số lẻ từ 5-9 cô-pếch, thì sẽ làm tròn số theo hướng tăng lên, đến
số tiền gần nhất có chữ số cuối cùng là 0.

Việc “làm tròn số” không áp dụng cho hoạt động thanh toán qua tài khoản.

Đức Anh. Theo Segodnya.
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