
Informácia o novej funkcionalite v EMCS – Uloženie povinnosti  
zdržať sa nakladania s tovarom 

 
  

Finančná správa informuje daňové subjekty, že v súvislosti so zmenou zákona           
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (§ 23 
ods. 16 a § 24 ods. 16) a zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 
v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 12 a § 22 ods. 12) účinnej od 1. apríla 2018,           
na základe ktorej môže colný úrad uložiť príjemcovi (odberateľovi) tovaru prepravovaného 
v pozastavení dane prostredníctvom elektronického systému (EMCS) povinnosť oznámiť 
prijatie tovaru na mieste určenia a zdržať sa nakladania s týmto tovarom, bola aktualizovaná 
aplikácia SPD Klient. 
 
Na základe aktualizácie aplikácie SPD Klient bude daňový subjekt môcť: 

 Prijať správu „Povinnosť zdržať sa nakladania s tovarom“ (správa IE651), ktorou 
colný úrad ukladá príjemcovi (odberateľovi) tovaru prepravovaného v pozastavení 
dane povinnosť bezodkladne po prijatí tovaru na mieste určenia oznámiť toto prijatie 
prostredníctvom systému EMCS,  

 Zaslať správu „Oznámenie prijatia tovaru“ (správa IE652), ktorú bude príjemca 
(odberateľ) tovaru prepravovaného v pozastavení dane povinný zaslať po príchode 
tovaru na miesto určenia (ak mu bola uložená vyššie uvedená povinnosť), a ktorá 
bude okrem oznámenia tejto skutočnosti colnému úradu pre neho znamenať             
aj povinnosť zdržať sa počas dvoch hodín od jej zaslania akéhokoľvek nakladania 
s týmto tovarom, 

 Oznámiť svoju notifikačnú e-mailovú adresu (správa IE650), na ktorú mu bude 
finančnou správou formou e-mailovej správy zaslaná informácia, že do aplikácie SPD 
Klient mu bola zaslaná správa „Povinnosť zdržať sa nakladania s tovarom“,              
na základe ktorej bude povinný po prijatí tovaru prepravovaného v pozastavení dane 
na mieste určenia túto skutočnosť oznámiť. 

o Notifikačnú e-mailovú adresu si bude môcť daňový subjekt definovať sám 
priamo v aplikácií SPD klient v správe profilov.  

 
Uvedená funkčnosť sa týka tovarov, ktoré sú predmetom spotrebnej dane z minerálneho 
oleja a tabakových výrobkov. 
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