
UPOZNAVANJE GOSPODARSTVENIKA SA SUSTAVOM EMCS 
 
 
 
Ministarstvo financija, Carinska uprava s 1. ožujka 2013. godine započinje s 

nacionalnom primjenom EMCS sustava (engl. Excise Movement Control System), 
odnosno elektroničkog sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda, a što 
predstavlja najvažniji korak u pripremi hrvatskog trošarinskog sustava provedbenim 
zahtjevima pravne stečevine Europske unije. Naime, uvođenje elektroničkog 
praćenja i kontrole kretanja trošarinskih proizvoda koji se kreću u sustavu odgode 
plaćanja trošarine, podrazumijeva prelazak s papirnog na elektroničko poslovanje. 
Primjena EMCS sustava zahtjeva angažman  kako Carinske uprave tako i 
gospodarskih subjekata koji posluju s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode 
plaćanja trošarine. 

 
U cilju upoznavanje gospodarstvenika sa sustavom EMCS zbog predstojeće 

primjene temeljem Sporazuma o suradnji između Hrvatske gospodarske komore 
(HGK) i Ministarstva financija, Carinske uprave održati će se seminari na temu: 
Uvođenje sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS) na 
nacionalnom nivou 1. 3. 2013.; i to: 

 
18.01.2013. Komora Zagreb (10:00 – 15:00 sati) 
22.01.2013. Županijska komora Osijek (10:00 – 15:00 sati) 
25.01.2013. Županijska komora Rijeka (11:00 – 16:00 sati) 
29.01.2013. Županijska komora Split (10:00 – 15:00 sati) 
 
Seminar je namijenjen gospodarskim subjektima koji su stekli status ili koji će 

ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog  skladišta, odnosno 
gospodarstvenicima koji posluju trošarinskim proizvodima (alkohol i alkoholna pića, 
uključujući pivo; energenti – tekuća naftna goriva, te duhanski proizvodi), a već imaju 
odobrenje nadležne carinarnice za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili 
namjeravaju zatražiti odobrenje. 

 
Na seminarima će se obraditi slijedeće teme: 

 

• Osnovne informacije o EMCS-u  
EU pravni okvir 
Trošarinski instituti 
Opseg EMCS sustava 
Osnovne informacije o SEED-u i povezanost s EMCS-om 

 

• Nacionalno trošarinsko zakonodavstvo -1. ožujka 2013.g. 
            Pravni temelj za uvođenje sustva kontrole kretanja trošarinskih proizvoda 

Osnovne funkcionalnosti sustava 
Postupanje u slučaju nedostupnosti računalnog sustava 

 

• Sudionici EMCS-a i pristup sustavu 
 

• Prikaz poslovnih procesa (podnošenje e-TD-a, otkazivanje e-TD-a, potvrda o 
primitku, promjena odredišta, upozorenje ili odbijanje e-TD-a) 

 

• Najava aktivnosti do pristupa u EU 
 

 


