
Zoznam zmien v EMCS fáze 3.3 s dopadom na externé subjekty 

Na základe zverejnených podkladov pre EMCS fázu 3.3 boli identifikované nasledujúce zmeny správ 

využívaných pre komunikáciu s daňovým subjektom.  

Uvedenými podkladmi  sú dokumentácia funkčnej špecifikácie[FESS.Functional Excise System 

Specifications] vo verzii 3.82 a technického návrhu [DDNEA.Design Document for Nat Excise App 

Ph3.3] vo verzii 1.92. 

1. Správa IE813 Zmena miesta určenia 
Doplnenie nových atribútov súvisi s novou  možnosťou zaradiť medzi zmenené údaje aj zabezpečenie 

prepravy. Pri návrhoch zmeny miesta určenia odosielaných zo Slovenska je potrebné dodržať 

obmedzenie pre nového ručiteľa, ktorým sa bude môcť stať len odosielateľ. 

Druhou zmenou je možnosť zapísať takú zmenu miesta určenia, pri ktorej sa zmení len niektorý 

z údajov adresy miesta určenia(ulica, číslo, PSČ, obec). Táto zmena sa týka prípadov, kedy 

predchádzajúci a aj nový typ miesta určenia = priame doručenie alebo predchádzajúci a aj nový typ 

miesta určenia  = príležitostný registrovaný príjemca. 

Doplnené/zmenené elementy Povinnosť 

Početnosť 

/DestinationChanged/MovementGuarantee 

 nový element 

 zápis zmeny zabezpečenia je nepovinný 

nepovinné 

0..1 

/DestinationChanged/MovementGuarantee/GuarantorTypeCode 

 nový element 

 v prípade zápisu zmeny zabezpečenia sa povinne uvádza typ ručiteľa 

 povolená je zmena len na odosielateľa, kód = 1 

povinné 

1 

/DestinationChanged/DeliveryPlaceTrader 

 doplnenie vyhodnocovania zapísaných údajov adresy (ulica, číslo, PSČ, obec), 
pričom doteraz sa pri zmene miesta určenia vyžadovala zmena aspoň jedného 
z nasledujúcich identifikátorov: identifikátor príjemcu, identifikátor miesta 
určenia, identifikátor úradu určenia – vývozu, a po zmene bude v prípadoch, 
kedy predchádzajúci a aj nový typ miesta určenia = priame doručenie alebo 
predchádzajúci a aj nový typ miesta určenia = príležitostný registrovaný 
príjemca, postačovať len zapísaná zmena niektorého z údajov adresy (ulica, 
číslo, PSČ, obec) 

 

podmienené 

0..1 

2. Správa IE815 Návrh eSD 
Do návrhu eSD boli doplnené kontroly detailných údajov zapisovaného záznamu tovaru. Hrubá 

hmotnosť musí byť rovná alebo vyššia ako čistá hmotnosť. Povolený rozsah pre uvádzané percento 

alkoholu bol stanovený na 0,5 – 100. 



Zmenené elementy Povinnosť 

Početnosť 

/BodyEad 

... 

/BodyEad/GrossWeight 

 doplnenie kontroly porovnania hrubej a čistej hmotnosti, pričom hrubá 
hmotnosť musí byť rovná alebo vyššia ako čistá hmotnosť 

/BodyEad/NetWeight 

 doplnenie kontroly porovnania hrubej a čistej hmotnosti, pričom hrubá 
hmotnosť musí byť rovná alebo vyššia ako čistá hmotnosť 

/BodyEad/AlcoholicStrength 

 doplnenie kontroly uvádzaného percenta alkoholu, pričom uvedená hodnota 
musí byť rovná alebo väčšia ako 0,5 a zároveň menšia alebo rovná 100 

... 

povinné 

1..999 

3. Správa IE871 Objasnenie nezrovnalostí prijatia 
V správe IE871 Objasnenie nezrovnalostí prijatia sa musí povinne uvádzať celkové vysvetlenie alebo 

aspoň jedno vysvetlenie nezrovnalostí ku konkrétnemu tovaru. V týchto vysvetleniach bol doteraz 

text vysvetlenia nepovinný. Zmena spočíva v tom, že v každom zaslanom vysvetlení musí byť povinne 

zapísaný text vysvetlenia. 

Zmenené/odstránené elementy Povinnosť 

Početnosť 

/Analysis/GlobalExplanation 

 ak nie je zapísané vysvetlenie aspoň k jednému tovaru, tak sa povinne musí 
uviesť text vysvetlenia v celkovej analýze 

povinné 

1 

/BodyAnalysis/Explanation 

 povinnosť vyplnenia textu vysvetlenia vo vysvetlení nezrovnalostí ku 
konkrétnemu tovaru sa mení z nepovinného na povinné 

povinné 

1 

/DispatchImportOffice/ReferenceNumber 

 nepovinný kód  úradu odoslania – dovozu bol vyhodnotený ako nadbytočný 
a zo štruktúry správy IE871 bol odstránený 

 

 


