Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
1/SPD/2022/IM
Elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným
daniam medzi členskými krajinami Európskej únie v režime pozastavenia dane
(EMCS).
Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu k podmienkam využívania a fungovania
Elektronického systému na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými
krajinami Európskej únie v režime pozastavenia dane (ďalej len „EMCS“):
- podmienky pre získanie prístupu k elektronickej komunikácii v rámci systému EMCS
- technické špecifikácie systému EMCS
- zmena alebo doplnenie technických parametrov
- riešenie technických problémov.
Do systému EMCS sú zahrnuté nasledujúce možnosti podľa roly:
Odosielateľ







prevádzkovateľ daňového skladu, resp. daňový sklad
podnik na výrobu (tovar, ktorý podlieha postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8 zákona č. 98/2004 Z. z. )
užívateľský podnik (len na daňovom území)
obchodník s vybraným minerálnym olejom (len na daňovom území)
registrovaný odosielateľ
zadanie dovozu.

Príjemca









prevádzkovateľ daňového skladu, resp. daňový sklad
oprávnený príjemca, ktorý prijíma tovar podliehajúci spotrebnej dani z iného členského štátu v pozastavení
dane opakovane
oprávnený príjemca, ktorý je oprávnený prijať tovar podliehajúci spotrebnej dani z iného členského štátu
v pozastavení dane príležitostne
užívateľský podnik (len na daňovom území)
obchodník s vybraným minerálnym olejom (len na daňovom území)
zahraničný zástupca (osoby iných štátov používajúce výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy)
priame doručenie
zadanie vývozu.



Podmienky pre získanie prístupu k elektronickej komunikácie v rámci systému EMCS:


Zabezpečiť si kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou, resp. KEP (do
18.10.2016 používaný skrátený výraz „ZEP“)
Zoznam akreditovaných certifikačných autorít je zverejnený na stránkach Národného bezpečnostného
úradu SR.



Vlastník nového občianskeho preukazu s čipom na kvalifikovaný elektronický podpis „KEP“ nemusí
mať osobitne vybavený „KEP“
Podmienky pre použitie nového občianskeho preukazu s čipom nájdete v odkaze.



Podpísať s Finančným riaditeľstvom SR - Dohodu o používaní zaručeného elektronického podpisu pri
využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní
Rovnako vyplniť prílohu dohody - tlačivo – Technické parametre elektronickej komunikácie.
Vyššie uvedené tlačivá je možné nájsť v odkaze na webový Portál finančnej správy v časti
„Podmienky elektronickej komunikácie v rámci systému EMCS“.



Dohodu v dvoch rovnopisoch vrátane prílohy „Technické parametre elektronickej komunikácie“, ako aj
originál alebo overený výpis z obchodného registra alebo overenú fotokópiu živnostenského listu (nie
starší ako 3 mesiace) doručiť Finančnému riaditeľstvu SR na adresu:
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
Korešpondenčná adresa: Mierová 23, 821 05 Bratislava

Finančné riaditeľstvo SR doručí späť navrhovateľovi platnú dohodu. V nej je uvedené „evidenčné číslo“, ktoré
bude slúžiť pre identifikáciu subjektu pri elektronickej komunikácii. Evidenčné číslo je potrebné uvádzať v
jednotlivých správach zasielaných v zmysle technickej špecifikácie.


Technické špecifikácie systému EMCS:
Na vytváranie, odosielanie a prijímanie štandardizovaných správ v rámci systému EMCS je možné využiť
aplikačné programové vybavenie tzv. „SPD Klient“, ktoré je poskytované finančnou správou bezplatne (je k
dispozícii len pre zaregistrovaných používateľov tejto elektronickej služby) a nainštalovať ho podľa inštalačnej
príručky.



SPD Klient – pre funkčnosť a možnosť podpisovania prostredníctvom KEP (aj občiansky preukaz
s čipom) si vyžaduje mať nainštalovaný softvérový balík „EKR Klient“
Inštalačná a používateľská príručka - Spotrebné dane (SPD Klient) - manuál k aplikácii pre externé
subjekty

V odkaze na webové sídlo finančnej správy, v časti technické špecifikácie systému EMCS nájdete
inštalačný balík aj príručku
V prípade používateľov elektronických služieb, ktorí chcú používať vlastný podnikový softvér, musia si
ho upraviť podľa funkčnej a technickej špecifikácie, ktorá je zverejnená v časti „Technická
špecifikácia“, aby zabezpečoval funkcionalitu vytvárania elektronických správ v predpísanej forme a
štruktúre a funkcionalitu komunikácie podľa stanovených komunikačných scenárov. Pred používaním takto
upraveného softvéru je potrebné výmenu správ pri elektronickej komunikácii otestovať s finančnou správou.
Za týmto účelom kontaktujte technický helpdesk pre EKR prostredníctvom Call centra a procedurálny
helpdesk pre EMCS.

Kontakty na Helpdesky pre systém EMCS
Call centrum:
048/ 4317 222, voľba č. 5
 Zmenu alebo doplnenie technických parametrov je potrebné oznámiť prostredníctvom nižšie
uvedeného tlačiva:


Žiadosť o zmenu technických parametrov elektronickej komunikácie pre elektronické služby - tlačivo
nájdete v tomto odkaze - Žiadosť o zmenu v technických parametroch elektronickej komunikácie
pre elektronické služby



Žiadosť o doplnenie technických parametrov elektronickej komunikácie pre elektronické služby - tlačivo
nájdete v tomto odkaze - Žiadosť o doplnenie technických parametrov v elektronickej komunikácie
pre elektronické služby

Postup pri zmene a doplnení vybraných údajov „Dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri
využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní“ nájdete
v tomto odkaze - Postup pri zmene a doplnení vybraných údajov.


Technické problémy v aplikácii SPD Klient:
Ak máte problémy technického charakteru v EMCS (napr. neúspešné prihlásenie, problém s KEPom
(ZEPom), prihlásený používateľ nevidí všetky prepravy, chybové hlášky a podobne) je potrebné uvedený
problém nahlásiť cez webové sídlo finančnej správy.
Prílohy (chybové hlášky, printscreeny a podobne) je možné k dopytu pridať v Správe cez ikonu:

Ak sa jedná o chybu v systéme (napr. je nedostupnosť na strane subjektu alebo u správcu dane, nefunkčnosť,
potreba vstúpiť do prepráv, tlač správy o prijatí a podobne), kontaktujte svojho miestne príslušného správcu
dane, ako to vyplýva z ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. o SPD z minerálneho oleja, zákona č. 530/2011
Z. z. o SPD z alkoholických nápojov resp. zákona č. 106/2004 Z. z. o SPD z tabakových výrobkov.
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