
 
                                                                               
 

 

 

     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

 

                                                        4/SPD/2022/IM 
 

Informácia o používaní aplikácií v oblasti spotrebných daní. 
 

 Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu ohľadom prístupu, práci a orientácie v 
používateľských príručkách, video návodoch, potrebných dokumentoch a iných manuáloch v aplikáciách 
využívaných pri správe spotrebných daní: 

  
1.) LIEH - oznamovacia povinnosť (používanie aplikácie bolo zrušené zákonom č. 396/2020 Z. z. od 01.07.2021) 
 
Poznámka: aktuálne zoznamy vydaných Povolení na predaj SBL aj oprávnení na Distribúciu SBL sú zverejnené 
na webovom sídle finančnej správy.  
 
 
2.) ISKZ - Informačný systém na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných 
známok  
 
Informačný systém kontrolných známok je aplikácia, ktorá umožňuje odberateľom kontrolných známok požiadať 
colný úrad o vydanie kontrolných známok, oznámiť zamestnancovi Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 
počet a identifikačné čísla kontrolných známok pri reklamácii, požiadať colný úrad o zničenie poškodených alebo 
z iného dôvodu nepoužiteľných kontrolných známok, oznamovať v súvislosti s označovaním spotrebiteľského 
balenia údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom a viesť si evidenciu kontrolných známok 
(podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, alebo 
podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov).  

 
Prístup, prihlásenie do aplikácie:  
 
- prístup je umožnený len osobe so štatútom odberateľa kontrolných známok (podrobne a názorne vysvetlené 
na strane č. 25 Používateľskej príručky)  
- prihlásenie je cez Osobnú internetovú zónu (podrobne a názorne vysvetlené na strane č. 19 - 24 Používateľskej 
príručky)  
 
Používateľská príručka:  
 
Je dostupná na webovom sídle finančnej správy v časti „Príručky a návody“. 
 
Pre dávkové spracovanie a oznámenia (veľké subjekty, veľké oznamované množstvá, pracujúce s XML dávkami) 
je na webovom sídle finančnej správy dostupná pre:  
- „XML Generátor“ Používateľská príručka Generovanie XML dávok z MS Excel šablóny pre ISKZ  
- „XML Validátor“ Používateľská príručka Validátor štruktúry XML dávok pre ISKZ 
 
Video návody:  
 
Pre uľahčenie podávania žiadosti o odovzdanie kontrolných známok, práce s registrom, reklamáciou,  
objednávkou, mesačnou evidenciou a dennými hláseniami, odporúčame praktické video návody, ktoré sú rovnako 
ako Používateľská príručka publikované na webovom sídle finančnej správy v časti „Príručky, návody 
a videonávody“. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/_1
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/ISKZ/2021/2021.03.01_Prir_ISKZ_odber.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Spotrebné%20dane/2014.10.31_XML_Generatot_PP_ISKZ_generovanieXML_.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Spotrebné%20dane/2014.10.31_XML_Validato_PP_IS_KZ_XMLvalidator.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody#ISKZvideo
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody#ISKZvideo
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3.) EMCS - Elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi 
členskými krajinami Európskej únie v režime pozastavenia dane 
 
Elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými 
krajinami Európskej únie v režime pozastavenia dane. Podrobnejšie informácie, napr. podmienky pre získanie 
prístupu, potrebné tlačivá, technické špecifikácie, zmenu alebo doplnenie technických parametrov, riešenie 
technických problémov, nájdete v informačnom materiáli č. 1/SPD/2022/IM uverejnenom na webovom sídle 
finančnej správy.  

 
Prístup, prihlásenie do aplikácie:  
 
Po podpísaní a doručení potrebných dokumentov (Dohoda o používaní zaručeného elektronického podpisu pri 
využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní a Technické 
parametre elektronickej komunikácie) na Finančné riaditeľstvo SR v zmysle vyššie uvedeného odkazu, je doručená 
späť navrhovateľovi platná dohoda. V nej je uvedené „evidenčné číslo = číslo licencie“, ktoré slúži pre identifikáciu 
subjektu pri elektronickej komunikácii. 
  
Samotné fungovanie v systéme EMCS je podmienené:  
- v aplikácii SPD Klient inicializáciou a konfiguráciou (podrobne a názorne vysvetlené od strany č. 8 Používateľskej 
príručky)  
- v aplikácii EKR Klient prihlásením voči EKR (potrebná pre funkčnosť SPD Klienta, komunikáciu s elektronickou 
podateľňou a použitie komponentov na podpisovanie ZEP, podrobne a názorne vysvetlené od strany č. 16 
Používateľskej príručky) 
 
Používateľská príručka:  
 
Inštalačnú a používateľskú príručku je možné nájsť na webovom sídle finančnej správy.  

 
 
 

Riešenie problémov v uvedených aplikáciách: 

- Akékoľvek otázky procesného charakteru (práca v aplikáciách, príručky, technické špecifikácie, získanie 
prístupu, zmena/doplnenie osôb s prístupom a pod.) je možné konzultovať na Call centre finančnej správy: 
048/ 4317 222, voľba č. 5.  
- Ak ide o problém technického charakteru, ktorý sa po telefonickej konzultácii nepodarí konzultantovi Call centra 
vyriešiť, je potrebné konkrétny dopyt zaslať mailovou komunikáciou podľa nasledovného usmernenia 
zverejneného v najčastejších otázkach na webovom sídel finančnej správy.   
 

 
 
 
 

 
  Vypracoval:  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,     
                      Centrum komunikácie a podpory      
                      Centrum podpory pre clo a spotrebné dane 
                      Jún 2022 
                         

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Spotrebne_dane/2022/2022.04.14_001_SPD_2022_IM_Sys_EMCS.pdf
https://ekrcis.financnasprava.sk/PublicInstall/SPD_Prirucka.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/faq/clo-spd/spd#ProblemyEMCS

