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PRIMER GIBANJA TROŠARINSKEGA BLAGA
 
1. Pošiljatelj predloži osnutek e-TD.
2. Pristojna uprava države članice odpreme 

(aplikacija) preverja in potrdi e-TD ter ga 
vrne pošiljatelju. Pri preverjanju trošarinske 
številke pošiljatelja in prejemnika uporabi 
sistem za izmenjavo trošarinskih podatkov 
(SEED – System for Exchange of Excise Data).

3. Pošiljatelj odpremi trošarinsko blago.
4. Uprava države članice odpreme pošlje e-TD 

upravi države članice prejema.
5. Uprava države članice prejema pošlje e-TD 

prejemniku.

6. Trošarinski izdelki prispejo k prejemniku.
7. Prejemnik predloži potrdilo o prejemu upravi 

države članice prejema.
8. Uprava države članice prejema (aplikacija) 

preveri in potrdi potrdilo o prejemu ter ga 
vrne prejemniku.

9. Hkrati uprava države članice prejema pošlje 
potrdilo o prejemu upravi države članice 
odpreme.

10. Uprava države članice odpreme pošlje potr-
dilo o prejemu pošiljatelju.  
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PREDNOSTI SISTEMA EMCS

•	 Enostavni postopki, ki temeljijo na izmenjavi elektronskih 
dokumentov. Povezovanje informacijskih sistemov poenos-
tavlja upravne postopke in hkrati zagotavlja varno hrambo 
podatkov, izmenjanih v postopkih.

•	 Boljši nadzor; pošiljatelj in prejemnik blaga, za katerega 
velja poseben režim, lahko varno spremlja gibanje in spre-
jem blaga v realnem času. 

•	 Učinkovitost; avtomatizacija postopkov odpravlja bi-
rokratske ovire in formalnosti.

EMCS – elektronsko 
trošarinsko poslovanje 

EMCS (Excise Movement and 
Control System) je računalniški 
sistem, ki ga je razvila Evrops-
ka komisija in države članice 
EU ter služi nadzoru gibanja 
trošarinskih izdelkov v režimu 
odloga plačila trošarine.  
Odpravlja  trošarinski doku-
ment v papirni obliki, ki mora 
v skladu z obstoječo ureditvijo 
spremljati gibanje trošarinskih 
izdelkov pod režimom odloga. 
Omogoča sledenje gibanju 
trošarinskega blaga v režimu 
odloga plačila trošarine med 
državami članicami in prinaša 
poenostavitev postopkov, 
brezpapirno poslovanje ter 
učinkovito uporabo sodobnih 
orodij informacijske tehnologi-
je.

Katera gibanja spremlja?

Sistem spremlja gibanja blaga, 
ki je pod režimom odloga 
plačila trošarine med članica-
mi EU: alkohol, tobak in naftni 
derivati...
 

USPEH JE V RAZUMEVANJU UPORABNIKA
 
Več kot dvajsetletne izkušnje na področju razvijanja informacijskih sistemov 
so nas naučile, da moramo na rešitve vseskozi gledati s strani uporabnikov 
ter funkcionalnosti prilagoditi njihovim potrebam in pričakovanjem.

Smo specialisti na področju prenosa podatkov, integracije programske 
opreme ter svetovanja in razvoja informacijskih sistemov, predvsem na 
področju carinskega poslovanja in B2B komunikacije. Uspešno zaključeni 
projekti so najboljši dokaz našega dela ter znanja.

Naš primarni cilj je kakovosten proizvod in storitev, ki zadovoljuje pričako-
vanja uporabnika. Zato so glavne usmeritve naših strokovnjakov v iskanju 
optimalne rešitve; enostavnost, uporabnost in kakovost. 

ZZIEMCS

S programskim paketom ZZIemcs omogočamo informatizacijo EMCS post-
opkov in elektronsko poslovanje na strani trošarinskih zavezancev. Paket 
omogoča izvedbo predpisanih funkcij EMCS, evidenc, kontrol in vmesnikov, 
ki uporabnikom prinaša poenostavitev dela in pohitritev postopkov. 
Pomembna lastnost rešitve je napreden uvoz podatkov ter evidenc, ki nam 
omogoča lažje in hitrejše izpolnjevanje ter vlaganje listin z manj napak. 

ZZIemcs je rešitev v oblaku z naprednim uporabniškim vmesnikom, ki ne 
potrebuje predhodne namestitve. Za uvedbo in uporabo ni potreben nakup 
licenc, saj zadostuje dostop do interneta ter uporabniški dostop do rešitve.

Povezljivost ZZIemcs z drugimi storitvami ZZI, (elektronska izmenjava ZZInet 
in elektronska hramba eHramba.si) zagotavlja enostavno hrambo in  izmen-
javo vseh elektronskih in klasičnih dokumentov, kar omogoča resnično 
brezpapirno poslovanje.

LASTNOSTI IN PREDNOSTI ZZIEMCS PROGRAMSKEGA 
PAKETA

•	 Vnos in pregled trošarinskih dokumentov; Dokumenti so pregled-
no prikazani v obliki seznama. Iskanje in pregled sta omogočena po 
različnih (poljubnih) kriterijih z možnostjo omejitve izpisa. Poenostavili 
smo vnos in pripravo trošarinskih dokumentov. Poleg ročnega vnosa 
je na voljo kreiranje na podlagi predhodno vnešenih dokumentov ter 
uvoz podatkov iz okolja uporabnika.

•	 Interna kontrola podatkov ter kontrola dokumentov; Interna kon-
trola je velika prednost za uporabnika, saj lokalno preverja pravilnost 
podatkov trošarinskega dokumenta. S programskim paketom ZZIemcs 
prevzemamo sporočila o statusu e-TD in morebitnih zaznanih napakah 
v elektronskih trošarinskih dokumentih ter jih odpravimo.

•	 Elektronska izmenjava s pristojnim trošarinskim organom; ZZInet 
zagotavlja Elektronsko izmenjavo s sistemom SIEMCS. Omogoča prip-
ravo, pošiljanje elektronskih trošarinskih dokumentov, podpisovanje, 
šifriranje z uporabo digitalnih potrdil, konverzije sporočil in sprejem ter 
obdelavo odgovora iz sistema EMCS.

•	 Povezava z uporabnikovim poslovnim okoljem; V  ZZIemcs lahko 
zajemamo podatke iz obstoječega poslovnega okolja uporabnika. Z 
datotekami v XML ali TXT formatu izmenjujemo podatke med pro-
gramskim paketom ZZIemcs in aplikacijami naročnika.


