
Vážený klient,  
 

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle finančnej správy www.financnasprava.sk v časti Technické špecifikácie 
systému EMCS je dostupná nová klientska aplikácia SPD Klient v2, ktorá od 13.02.2023 umožní súčasným a aj novým 
používateľom elektronickej služby vytvárať, odosielať a prijímať elektronické správy pre prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej 
dani v rámci systému EMCS v predpísanej forme a štruktúre.  
Zároveň pripájame postup inštalácie pre súčasných a nových používateľov elektronickej služby EMCS. 
 
 

Inštalácia systému EMCS platná od 13.02.2023  
 

Noví používatelia elektronickej služby EMCS  

 
Postup inštalácie aplikácie pre systém EMCS: 

- Registrácia subjektu v elektronickej podateľni colnej časti FS SR – predpokladá sa, že ju subjekt má 
- Aplikácia EKR-klient je nainštalovaná – predpokladá sa, že je nainštalovaný 
- Aplikáciu SPD-klient v2 (jej používanie začína od 13.02.2023) je potrebné nainštalovať z tohto odkazu:  

https://ekrcis.financnasprava.sk/SPDKlientV2/SPDClient.application 
 
Po nainštalovaní a spustení aplikácie SPD klient v2 je potrebné vyplniť údaje pre elektronickú komunikáciu a cez správu profilov 
doplniť daňový subjekt podľa druhu daňových subjektov pre systém EMCS, ktoré budú používať systém EMCS od 13.02.2023. 
 
Poznámka: 
Aplikáciu SPD klient v2 je možné nainštalovať aj pred dátumom 13.02.2023 s možnosťou vyplnenia profilu daňového subjektu. 
Plná funkčnosť aplikácie SPD klient, ktorá zahŕňa prijímanie a odosielanie správ súvisiacich s prepravou tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani, bude sprístupnená spustením aplikácie 13.02.2023. 
Po spustení aplikácie SPD klient v2 sa zobrazí upozornenie, že je k dispozícii aktualizácia aplikácie.  
 
Požiadavky na inštaláciu SPD klient v2, konfiguráciu profilov daňových subjektov ako aj návod na používanie aplikácie 
SPD klient v2 upravuje Používateľská príručka SPD - aplikácia pre externé subjekty (odkaz na príručku). 
Používateľská príručka SPD klient v2 (financnasprava.sk) 

 
Súčasní používatelia elektronickej služby EMCS  
 
Postup inštalácie aplikácie pre systém EMCS: 

- Aplikácia EKR-klient je nainštalovaná – predpokladá sa 
- Aplikácia SPD-klient je nainštalovaná ( jej používanie skončí k 12.02.2023 ) – predpokladá sa 
- Aplikáciu SPD klient v2 (jej používanie začína od 13.02.2023 ) je potrebné nainštalovať  z tohto linku:  

https://ekrcis.financnasprava.sk/SPDKlientV2/SPDClient.application 
 

Po inštalovaní a spustení aplikácie SPD klient v2 ponúkne aplikácia možnosť prevziať konfiguračné profily používateľa 
z pôvodného SPD-klienta. V prípade nového druhu daňového subjektu je však potrebné doplniť profil daňového subjektu, keďže 
pôvodná aplikácia SPD-klient neobsahuje všetky daňové subjekty, ktoré sú od 13.02.2023 povinné komunikovať elektronicky 
v systéme EMCS. Prevzatím pôvodného profilu sa budú v novej aplikácii SPD klient v2 zobrazovať aj všetky prijaté a odoslané 
správy do 13.02.2023.  
 
Poznámka:  
Aplikáciu SPD klient v2 je možné nainštalovať aj pred dátumom 13.02.2023 s možnosťou vyplnenia profilu daňového subjektu. 
Plná funkčnosť aplikácie SPD klient, ktorá zahŕňa prijímanie a odosielanie správ súvisiacich s prepravou tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani, bude sprístupnená spustením aplikácie 13.02.2023. 
Po spustení aplikácie SPD klient v2 sa zobrazí upozornenie, že je k dispozícii aktualizácia aplikácie.  
 
Požiadavky na inštaláciu SPD klient v2, konfiguráciu profilov daňových subjektov ako aj podrobný návod na používanie 
aplikácie SPD klient v2 upravuje Používateľská príručka SPD - aplikácia pre externé subjekty (odkaz na príručku). 
Používateľská príručka SPD klient v2 (financnasprava.sk) 

 
Upozornenie na plánovanú nedostupnosť systému EMCS: 
Pôvodná aplikácia SPD klient, ktorá bude od 13.02.2023 plne nahradená novou aplikáciou SPD, bude aktívna do 12.02.2023 
do 22:00. Systém EMCS bude z dôvodu prechodu na novú verziu nedostupný v čase od 12.02.2023 22°° do 13.02.2023 
02°°.  Prípadné správy prijaté počas plánovanej nedostupnosti, budú po skončení nedostupnosti spracované v novej 
štruktúre a doručené do novej aplikácie SPD klient v2.   

http://www.financnasprava.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/elektronicky-system-emcs#TechspecEMCS
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/elektronicky-system-emcs#TechspecEMCS
https://ekrcis.financnasprava.sk/SPDKlientV2/SPDClient.application
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/EMCS/2023/2023.02.07_pouz_prir_SPD.pdf
https://ekrcis.financnasprava.sk/SPDKlientV2/SPDClient.application
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/EMCS/2023/2023.02.07_pouz_prir_SPD.pdf


 

 
Súčasní používatelia elektronickej služby DS- Deklaračný systém (ak majú platnú registráciu 
v elektronickej podateľni colnej časti FS SR - pozor !!! nie EKR CEP)   
 
Postup inštalácie aplikácie pre systému EMCS: 
Pre komunikáciu v systéme EMCS je potrebné požiadať o rozšírenie registrácie elektronickej služby EMCS pre osoby zastupujúce 
používateľa elektronických služieb pri elektronickej výmene údajov s finančnou správou. 
Odkaz na žiadosť o zmenu alebo doplnenie technických parametrov : 
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podmienky-
elektronickej-komuni#PostupPriZmene 
V prípade nejasností, odporúčame kontaktovať podateľňu na tel. čísle 02/48273271. 
Po rozšírení registrácie o elektronickú službu EMCS bude potrebné nainštalovať aplikácie:   
- EKR-klient (pozor !!! nie EKR CEP-klient – ten už máte nainštalovaný) 
- Aplikáciu SPD klient v2 (jej používanie začína od 13.02.2023) je potrebné nainštalovať  z tohto odkazu:  
  https://ekrcis.financnasprava.sk/SPDKlientV2/SPDClient.application 
 
Po nainštalovaní a spustení aplikácie SPD klient v2 je potrebné vyplniť údaje pre elektronickú komunikáciu a cez správu profilov 
doplniť daňový subjekt podľa druhu daňových subjektov, ktoré budú používať systém EMCS od 13.02.2023. 
 
Poznámka:  
Aplikáciu SPD klient v2 je možné nainštalovať aj pred dátumom 13.02.2023 s možnosťou vyplnenia profilu daňového subjektu. 
Plná funkčnosť aplikácie SPD klient, ktorá zahŕňa prijímanie a odosielanie správ súvisiacich s prepravou tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani, bude sprístupnená spustením aplikácie dňa 13.02.2023. 
Po spustení aplikácie SPD klient v2 sa zobrazí upozornenie, že je k dispozícii aktualizácia aplikácie.  
 
Požiadavky na inštaláciu SPD klient v2, konfiguráciu profilov daňových subjektov ako aj návod na používanie aplikácie 
SPD klient v2 upravuje Používateľská príručka SPD - aplikácia pre externé subjekty (odkaz na príručku). 
Používateľská príručka SPD klient v2 (financnasprava.sk) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že pôvodná aplikácia SPD-klient, ktorá bude od 13.02.2023 plne nahradená novou 
aplikáciou SPD, bude aktívna do 12.02.2023 do 22:00. Systém EMCS bude z dôvodu prechodu na novú verziu nedostupný 
v čase od 12.02.2023 22°° do 13.02.2023 02°°.  Prípadné správy prijaté počas plánovanej nedostupnosti, budú po skončení 
nedostupnosti spracované v novej štruktúre a doručené do novej aplikácie SPD klient v2.   

 
 
 

Vaša finančná správa 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podmienky-elektronickej-komuni#PostupPriZmene
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podmienky-elektronickej-komuni#PostupPriZmene
https://ekrcis.financnasprava.sk/SPDKlientV2/SPDClient.application
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/EMCS/2023/2023.02.07_pouz_prir_SPD.pdf

