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Registrácia a prihlásenie sa do portálu CEPeCM pre podávanie colných vyhlásení na
zásielky s nízkou hodnotou od 01.07.2021

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje občanom – fyzickým osobám ako aj právnickým osobám a živnostníkom, že od
01.07.2021 je sprístupnený špecializovaný portál pre podávanie dovozných colných vyhlásení na zásielky s tovarom
s nízkou hodnotou, ktorý súvisí s európskym projektom eCOMMERCE – www.ecm.financnasprava.sk (ďalej len „portál
CEPeCM“). Prostredníctvom tohto portálu budete môcť podávať colné vyhlásenia v zjednodušenom formáte na tovar,
ktorého hodnota nepresiahne 150 EUR, nebude predmetom spotrebných daní (napr. alkohol, cigarety) a rovnako
nepôjde o zakázaný tovar - nebude predmetom ani zákazov a obmedzení (napr. chránené živočíchy a rastliny,
potraviny, zbrane).
O tomto projekte, ako aj návodoch na podávanie dovozných colných vyhlásení, informuje finančná správa v osobitných
oznámeniach ako aj na špeciálnej podstránke „e-commerce“ zverejnenej na svojom webovom sídle.
V zmysle platnej európskej legislatívy sa podávanie colných vyhlásení uskutočňuje výlučne elektronicky. Pre podanie
colného vyhlásenia cez portál CEPeCM musíte mať zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou (colnými
orgánmi).
Podmienkou tejto elektronickej komunikácie je registrácia a zriadenie používateľského účtu. Tento proces je pre
občanov (fyzická osoba – nepodnikateľ) výrazne zjednodušený a prebieha plne automatizovane. Na zriadenie účtu
je potrebné:
 mať eID kartu (občiansky preukaz s čipom), na ktorom sú nahraté potrebné certifikáty – k tomu budete
potrebovať 6-miestny BOK, 6-miestny PIN a 8-miestny PUK kód. Podľa posledného zjednodušenia postačuje
mať pri vybavovaní si občianskeho len 6-miestny BOK a ostatné certifikáty aj s príslušnými kódmi si viete
fyzická osoba – nepodnikateľ nahrať aj z domu prostredníctvom aplikácie eID klient. V prípade cudzincov, ktorí
majú prechodný pobyt na území SR, vydáva príslušný orgán elektronický doklad o pobyte (eDoPP karta), ktorý
rovnako slúži na elektronickú komunikáciu.
 mať čítačku kariet – túto máte možnosť získať priamo pri vybavovaní si eID karty alebo eDoPP karty priamo
na klientskom centre Policajného zboru SR.
 byť prihlásený na ÚPVS „Ústredný portál verejnej správy – www.slovensko.sk“ (ďalej len „portál
slovensko.sk“) ako aj v elektronickej schránke (na odosielanie) – návod na prihlásenie sa na portál
slovensko.sk a do elektronickej schránky. Fyzická osoba – nepodnikateľ nemusí mať dodatočne aktivovanú
elektronickú schránku na doručovanie
Ak máte všetky tieto podmienky splnené, môžete pristúpiť k automatizovanému vytvoreniu svojho používateľského účtu
– nebudete vypisovať žiadny registračný formulár.

Na portáli CEPeCM si kliknutím na tlačidlo „Prihlásenie“ vyberiete možnosť cez „občiansky preukaz s elektronickým
čipom (eID)“.

Po zvolení tejto možnosti Vás systém presmeruje na prihlásenie sa na portál slovensko.sk. Po kliknutí na „Prihlásiť sa“
Vás systém vyzve na zadanie 6-miestneho kódu BOK.

Po tomto úkone Vás systém vyzve na zadanie svojej e-mailovej adresy, na ktorú Vám bude zaslaná informácia
o výsledku registrácie.

2

Po jej zadaní Vám systém potvrdí prijatie požiadavky na automatickú registráciu do portálu.

V rámci automatickej registrácie prebieha autentifikácia Vašej osoby cez portál slovensko.sk a všetky potrebné kroky
k zaevidovaniu v registroch finančnej správy a vytvoreniu účtu v IS CEP.
Následne Vám bude zaslaná do Vašej e-mailovej schránky správa o výsledku registrácie. V prípade úspešnej
registrácie bude zaslaná informácia o tom, že Vaša požiadavka na automatickú registráciu bola vybavená.
Ak automatická registrácia nebude úspešná, bude Vám zaslaná informácia o tom, že neboli splnené podmienky pre
automatickú registráciu a musíte vykonať registráciu vyplnením registračného formulára. Podmienky ako aj návody na
vyplnenie tohto registračného formulára a jeho podpísania kvalifikovaným elektronickým podpisom sú zverejnené na
webovom sídle informačného systému Centrálny elektronický priečinok v časti Registrácia.
Po prvotnej registrácii už proces následného prihlasovania cez eID kartu je veľmi krátky. Kliknutím na tlačidlo
„Prihlásenie“ a vybratím možnosti „občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)“ zadáte BOK kód a budete
automatický presmerovaní do svojej privátnej zóny portálu CEPeCM, odkiaľ môžete podávať colné vyhlásenia
a vykonávať ďalšie úkony v elektronickej komunikácii.
Upozornenie:
Na podávanie colných vyhlásení musíte mať vytvorený kvalifikovaný elektronický podpis, tzv. KEP, ktorým toto
vyhlásenie podpíšete. Viac o tejto podmienke ako aj o spôsobe vyplnenia a podania colného vyhlásenia informuje
finančná správa v osobitných oznámeniach ako aj na špeciálnej podstránke „e-commerce“ zverejnenej na svojom
webovom sídle.
V prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa (živnostník) sa registrácia a vytvorenie účtu vykonáva
výlučne vyplnením a odoslaním registračného formulára podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEPom)
v súlade s podmienkami, ktoré sú zverejnené na webovom sídle informačného systému Centrálny elektronický priečinok
v časti Registrácia.
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