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     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

 
                                                         

Systém EMCS - najčastejšie otázky a odpovede 
 

V súvislosti so zmenami v systéme EMCS platnými od 13. februára 2023 bol vypracovaný 
súbor najčastejších otázok a odpovedí: 

 
Otázka č. 1 – Osoba povinná zasielať správy v systéme EMCS pri preprave pohonnej látky v daňovom 
voľnom obehu na daňovom území 
Kto je od 13. februára 2023 povinný zasielať správy v systéme EMCS v súvislosti s pohybom pohonnej 
látky (motorový benzín a plynový olej) v daňovom voľnom obehu v rámci podnikania na daňovom 
území (územie SR)? 

Odpoveď 
Návrh zjednodušeného elektronického dokumentu (ďalej len „eZAD“), prípadne správu o zmene 
miesta určenia a o zrušení eZAD vyhotovuje a v systéme EMCS zasiela odosielateľ pohonnej látky, 
ktorým je: 
 distribútor pohonnej látky, pri preprave pohonnej látky v rámci jeho prevádzkarní, inému 

distribútorovi pohonnej látky, predajcovi pohonnej látky, spotrebiteľovi pohonnej látky alebo 
užívateľskému podniku, ktorý si z takto prepravenej pohonnej látky bude uplatňovať vrátenie 
spotrebnej dane alebo  

 predajca pohonnej látky, pri preprave pohonnej látky v rámci jeho prevádzkarní alebo 
prevádzkovateľovi daňového skladu alebo 

 spotrebiteľ pohonnej látky, pri preprave pohonnej látky v rámci jeho prevádzkarní alebo  
 užívateľský podnik, pri preprave pohonnej látky v rámci jeho prevádzkarní. 
Správu o prijatí vyhotovuje a v systéme EMCS zasiela príjemca pohonnej látky po ukončení prepravy, 
ktorým je: 
 distribútor pohonnej látky alebo 
 predajca pohonnej látky alebo 
 spotrebiteľ pohonnej látky alebo 
 užívateľský podnik alebo 
 prevádzkovateľ daňového skladu. 
 
Otázka č. 2 – Osoba povinná zasielať správy v systéme EMCS pri preprave tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani v daňovom voľnom obehu na území EÚ 
Kto je od 13. februára 2023 povinný zasielať správy v systéme EMCS v súvislosti s pohybom tovaru 
podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý podlieha kontrole a postupu pri preprave, v daňovom voľnom 
obehu v rámci podnikania na území EÚ? 

Odpoveď 
Ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý podlieha kontrole a postupe pri preprave, a ktorý je už 
uvedený do daňového voľného obehu na území členského štátu EU prepravuje na územie iného 
členského štátu, aby sa tam dodal na podnikateľské účely alebo aby sa tam použil, návrh eZAD, 
prípadne správu o zmene miesta určenia vyhotovuje a v systéme EMCS zasiela odosielateľ tovaru 
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podliehajúceho spotrebnej dani, ktorým je schválený odosielateľ. Správu o prijatí vyhotovuje a v 
systéme EMCS zasiela príjemca tovaru podliehajúceho spotrebnej dani po ukončení prepravy, ktorým 
je schválený príjemca. Schválený príjemca a schválený odosielateľ, ktorý chce od 13. februára 2023 
odosielať tovar v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu EÚ alebo prijímať tovar 
v daňovom voľnom obehu  z územia iného členského štátu EÚ na podnikateľské účely prostredníctvom 
systému EMCS, je povinný požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať/prijímať 
tovar podliehajúci spotrebnej dani na podnikateľské účely. Registrácia schváleného odosielateľa 
a schváleného príjemcu a vydanie povolenia je upravená v jednotlivých zákonoch o spotrebnej dani.  
V súlade s prechodným obdobím je možné uskutočniť prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani 
v daňovom voľnom obehu v rámci podnikania do konca roku 2023 aj s tzv. „papierovým“ 
zjednodušeným sprievodným dokumentom, t. j. preprava sa uskutoční v súlade s legislatívou účinnou 
do 12. februára 2023. 
 
Otázka č. 3 – Moment zaslania eZAD, prípadne správy o zmene miesta určenia alebo o zrušení eZAD 
v systéme EMCS  
Kedy je odosielateľ tovaru povinný v systéme EMCS zaslať eZAD, prípadne správu o zmene miesta 
určenia alebo o zrušení eZAD? 

Odpoveď 
eZAD je odosielateľ tovaru povinný zaslať v systéme EMCS pred začatím prepravy.  
Návrh eZAD sa predkladá najskôr sedem dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum 
odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.  
Správu o zmene miesta určenia zasiela odosielateľ počas prepravy, ak sa zmení miesto určenia uvedené 
v eZAD. Správu o zmene miesta určenia, ktorá sa vyhotovuje v prípade, ak na mieste určenia 
uvedenom v eZAD nie je vyložené celé množstvo odoslaného tovaru a odosielateľ chce určiť nové 
miesto určenia tohto nevyloženého tovaru, predkladá odosielateľ tovaru ešte pred opustením 
pôvodného miesta určenia uvedenom v eZAD na nové miesto určenia. V takomto prípade musí správe 
o zmene miesta určenia predchádzať správa o prijatí, ktorou príjemca tovaru potvrdzuje prijaté 
množstvo na pôvodnom mieste určenia uvedenom v eZAD.  
Správu o zrušení eZAD zasiela na daňovom území odosielateľ pred začatím prepravy, pokiaľ sa 
preprava podľa schváleného eZAD nezačala. Správu o zrušení prepravy nie je možné predložiť 
v prípade prepravy na území EÚ. 
 
Otázka č. 4 – Moment zaslania správy o prijatí v systéme EMCS 
Kedy je príjemca tovaru povinný v systéme EMCS zaslať správu o prijatí? 

Odpoveď 
Správu o prijatí je príjemca tovaru povinný zaslať najneskôr do piatich (5) pracovných dní od ukončenia 
prepravy (prijatia tovaru na mieste určenia, kedy je príjemca schopný uviesť, aké množstvo tovaru 
skutočne prijal). 
 
Otázka č. 5 - Prístup do systému EMCS, používatelia systému EMCS a podpisovanie správ 
Ako je možné pristupovať do systému EMCS a podpisovať elektronické správy? 

Odpoveď 
Na vytváranie, odosielanie a prijímanie správ pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani 
v rámci systému EMCS je možné využiť klientsku aplikáciu SPD Klient, ktorá je poskytovaná finančnou 
správou bezplatne. Inštalačný balíček SPD klient a Inštalačnú a používateľskú príručku nájdete v časti 
Technické špecifikácie systému EMCS https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-
sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/elektronicky-system-
emcs/_1#TechVybavElKomEMCS. 
Daňové subjekty si môžu taktiež vybudovať vlastné softvérové riešenie, ktoré musí byť kompatibilné s 
technickou špecifikáciou EMCS 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/_1#TechVybavElKomEMCS
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/elektronicky-system-emcs/_1#TechVybavElKomEMCS
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/elektronicky-system-emcs/_1#TechVybavElKomEMCS
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Každý daňový subjekt, ktorý chce využívať systém EMCS, je za účelom získania prístupu a registrácie 
používateľov (oprávnených osôb) systému EMCS povinný podpísať s Finančným riaditeľstvom 
Slovenskej republiky Dohodu o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní 
vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní 
a k dohode vyplniť prílohu Technické parametre elektronickej komunikácie. Správy v systéme EMCS 
musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Podrobné informácie sú uvedené na 
webovom sídle finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-
komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/elektronicky-system-emcs#PodpisElKomEMCS. 
 
Otázka č. 6 – Podpísanie dohody k systému EMCS 
Kto podpisuje Dohodu o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných 
elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní? 

Odpoveď 
Dohodu o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických 
služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní spolu s prílohou 
Technické parametre elektronickej komunikácie podpisuje osoba podnikateľa v prípade fyzickej osoby 
alebo štatutárny orgán v prípade právnickej osoby. 
Daňové subjekty, ktoré už v minulosti podpísali s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky 
Dohodu o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických 
služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní a tá je platná, novú 
dohodu nepodpisujú. V prípade doplnenia nových používateľov (oprávnených osôb), resp. zmien 
používateľov (oprávnených osôb), ktoré môžu elektronicky komunikovať v systéme EMCS, daňový 
subjekt predloží Žiadosť o zmenu technických parametrov elektronickej komunikácie pre elektronické 
služby alebo Žiadosť o doplnenie technických parametrov elektronickej komunikácie pre elektronické 
služby. Tlačivá sú dostupné na https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-
komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/tlaciva. 
 
Otázka č. 7 – Zastupovanie pri plnení povinností vo vzťahu k systému EMCS 
Môže sa daňový subjekt, ktorému právne predpisy ukladajú povinnosť zasielať správy v systéme EMCS, 
nechať zastupovať? 

Odpoveď 
Áno. Keďže systém EMCS je systémom používaným v rámci správy dane, v prípade zastupovania 
daňového subjektu inou osobou sa postupuje podľa § 9 daňového poriadku, t.z. daňový subjekt doručí 
colnému úradu písomné splnomocnenie na zastupovanie, prípadne udelí plnomocenstvo na 
zastupovanie ústne do zápisnice u správcu dane. Avšak aj daňový subjekt, ktorý sa nechá pri plnení 
svojich povinností vo vzťahu k systému EMCS zastupovať, je povinný podpísať s Finančným 
riaditeľstvom Slovenskej republiky Dohodu o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri 
využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe 
spotrebných daní a k dohode vyplniť prílohu Technické parametre elektronickej komunikácie, v ktorej 
uvedie používateľov systému EMCS aj za zástupcu. 
 
Otázka č. 8 – Preprava tovaru v daňovom voľnom obehu z daňového územia (územie SR) na daňové 
územie cez iný členský štát EÚ  
Ako postupovať pri preprave tovaru podliehajúci spotrebnej dani v daňovom voľnom obehu na 
podnikateľské účely z daňového územia (územie SR) na daňové územie (územie SR) cez iný členský štát 
EÚ?  

Odpoveď 
Ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území 
(územie SR) na podnikateľské účely prepravuje cez územie iného členského štátu EÚ na daňové územie 
(územie SR) na podnikateľské účely, odosielateľ tovaru vystupuje ako schválený odosielateľ a je 
povinný vyhotoviť a zaslať v systéme eZAD a príjemca tovaru vystupuje ako schválený príjemca, ktorý 
je povinný po ukončení prepravy zaslať v systéme EMCS správu o prijatí.  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2023/2023_01_03_Dohoda_KEP.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2023/2023_01_03_Dohoda_KEP.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2017/2017.06.13_Tech_parametre_EKR.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2023/2023_01_03_Dohoda_KEP.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2023/2023_01_03_Dohoda_KEP.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2023/2023_01_03_Dohoda_KEP.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2023/2023_01_03_Dohoda_KEP.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2017/2017.06.13_Tech_parametre_EKR.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2023/2023_01_03_Dohoda_KEP.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2023/2023_01_03_Dohoda_KEP.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2017/2017.06.13_Zmena.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2017/2017.06.13_Zmena.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2017/2017.06.13_Doplnenie.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2017/2017.06.13_Doplnenie.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2023/2023_01_03_Dohoda_KEP.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2023/2023_01_03_Dohoda_KEP.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2023/2023_01_03_Dohoda_KEP.docx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_clo_ems/Podmienky_elektronickej_komunikacie/2017/2017.06.13_Tech_parametre_EKR.docx
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Otázka č. 9 – Zábezpeka na daň pri preprave tovaru na území EÚ  
Na čo slúži zábezpeka na daň zložená schváleným príjemcom pri preprave tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani na území EÚ a v akej výške musí byť zložená?  

Odpoveď 
Zábezpeka na daň, ktorú skladá schválený príjemca pred odoslaním tovaru schváleným odosielateľom 
slúži na pokrytie rizík spojených s prípadným nezaplatením spotrebnej dane v prípade vzniku daňovej 
povinnosti počas prepravy na území tranzitných členských štátov EU a v členskom štáte určenia. 
Zábezpeka na daň sa skladá vo výške dane pripadajúcej na množstvo prijímaného tovaru 
podliehajúceho spotrebnej dani. 
 
Otázka č. 10 – pohonné látky, ktoré podliehajú kontrole a postupu pri preprave na daňovom území   
Ktoré tovary sa považujú za pohonné látky (motorový benzín a plynový olej), ktoré v súvislosti s ich 
pohybom v daňovom voľnom obehu v rámci podnikania na daňovom území (územie SR) podliehajú 
kontrole a postupu pri preprave v systéme EMCS? 

Odpoveď 
Za pohonné látky, ktoré v súvislosti s ich pohybom v daňovom voľnom obehu v rámci podnikania na 
daňovom území (územie SR) podliehajú kontrole a postupu pri preprave v systéme EMCS, sa považujú: 
 motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 
 plynový olej (motorová nafta) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 

47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19. 
 
Otázka č. 11 – Vrátenie pohonnej látky do daňového skladu v prípade jej zmiešania s iným druhom 
pohonnej látky u predajcu pohonných látok   
Ako má predajca pohonných látok postupovať v prípade, ak sa pomiešajú v jeho skladovacej nádrži dva 
druhy pohonnej látky a on chce túto zmes za účelom prepracovania v daňovom sklade prepraviť do 
daňového skladu?  

Odpoveď 
V prípade, ak sa pomiešajú v skladovacej nádrži predajcu pohonných látok dva druhy pohonnej látky 
a predajca pohonných látok chce túto zmes za účelom jej prepracovania v daňovom sklade prepraviť 
do daňového skladu, pričom predajca pohonných látok nedokáže pred odoslaním tovaru určiť druh 
pohonnej látky, v eZAD, ktorý vyhotoví pred odoslaním tejto zmesi, uvedie Kód produktu a Kód 
kombinovanej nomenklatúry prevládajúcej zložky takejto zmesi a do kolónky Obchodný názov alebo 
Popis produktu poskytne bližšie informácie k tejto zmesi (napr. že ide o zmes motorového benzínu 
a plynovej nafty v pomere 60% ku 40%, ktorá je prepravovaná do daňového skladu za účelom jej 
prepracovania). 
 
Otázka č. 12 – Kontakty na Helpdesky pre systém EMCS 
Kde je možné získať informácie v prípade riešenia problémov súvisiacich s prevádzkou systému EMCS 
alebo s poskytovaním elektronických služieb v rámci systému EMCS? 

Odpoveď: 
Pre tento účel slúži Call centrum finančnej správy na telefónnom čísle 048/ 4317 222, voľba č. 5. 
 
 
 

 
  Vypracovalo:    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky     
   Odbor spotrebných daní 
   December 2022 
                         


