
 

  

PR002 
Kód deklarácie (odsek 1.1) musí obsahovať hodnotu "CO"alebo "IM". 

Technické pravidlo: 

SAD.DeclarationCode musí obsahovať hodnotu "CO"alebo "IM". 

  

PR009 
Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) nemôže byť  "X" a "Y" (realizované inou správou) 

Technické pravidlo: 

SAD.DeclarationTypeCode nemôže byť  "X" a "Y" (realizované inou správou) 

  

PR010 
Ak sa “Kód druhu nákladových kusov“ (odsek 31) nachádza v zozname ("VQ", "VG", 
"VL", "VY","VR", "VO"),  

potom "množstvo balení" musí byť = 1; 

Inak 

Ak sa “Kód druhu nákladových kusov“ (odsek 31) nachádza v zozname ("NE"; "NF", 
"NG"),  

potom "množstvo balení" musí byť kladné celé číslo okrem nuly; 

Inak "množstvo balení" musí byť kladné celé Číslo vrátane nuly. 

Technické pravidlo: 

Ak sa hodnota elementu ItemPackage.PackageKindCode (alebo 
EADItemPackage.PackageKindCode) nachádza v zozname ("VQ", "VG", "VL", 
"VY","VR", "VO"), 

potom hodnota elementu ItemPackage.Amount (alebo EADItemPackage.Amount) 
musí byť = 1; 

Inak 

Ak sa hodnota elementu ItemPackage.PackageKindCode (alebo 
EADItemPackage.PackageKindCode) nachádza v zozname ("NE"; "NF", "NG"),  

potom hodnota elementu ItemPackage.Amount (alebo EADItemPackage.Amount) 
musí byť kladné celé číslo okrem nuly; 

Inak hodnota elementu ItemPackage.Amount (alebo EADItemPackage.Amount) musí 
byť kladné celé Číslo vrátane nuly. 

  

PR012 
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) =  "Z", tak Prepočítavací kurz (odsek 23) platný 
ku dátumu prijatia CV musí byť uvedený,  inak nesmie byť uvedený. 

Technické pravidlo: 

Ak SAD.DeclarationTypeCode = "Z", tak SAD.ExchangeRateInvoice musí byť 
uvedený,  inak nesmie byť uvedený. 

  



PR013 
Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) musí byť rovný "01", "07", "40", "42", "43", 
"44", "45", "46", "48", "51", "53", "61", "63", "68", "71", "76", "77",  "78", "95",  alebo 
"96". 

Technické pravidlo: 

SAD.ProcedureCodeRequested musí byť rovný "01", "07", "40", "42", "43", "44", 
"45","46", "48", "51", "53", "61", "63", "68", "71", "76", "77",  "78", "95",  alebo "96". 

  

PR014 
Kombinácia režimov musí súhlasiť s číselníkom Kombinácie režimov. 

Technické pravidlo: 

Kombinácia režimov (SAD.ProcedureCodeRequested + 
SAD.ProcedureCodePrevious) musí súhlasiť s číselníkom Kombinácie režimov 
(DMCISProcedureCombination) 

  

PR015 
ISO kód krajiny určenia (odsek 17a) musí byť vždy členský štát EÚ. 

Technické pravidlo: 

Hodnota elementu SAD. CountryCodeDestination musí byť vždy členský štát EÚ. 

  

PR017 
Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "IM" a zároveň Kód požadovaného režimu (odsek 
37.1) sa nachádza v zozname (01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 
71, 76, 77, 78, 95, 96 ), ISO kód krajiny sídla odosielateľa (odsek 2) musí byť štát 
mimo EÚ. 

Technické pravidlo: 

Ak SAD.DeclarationCode = "IM"  a zároveň SAD.ProcedureCodeRequested sa 
nachádza v zozname  (01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, 76, 
77, 78, 95, 96 ), tak SAD.SubjectConsignor.CountryCode musí byť štát mimo EÚ. 

  

PR021 
"Nákladové kusy spolu" (odsek 6) pre CV  sa musia rovnať sume nákladových kusov 
(odsek 31) za všetky tovarové položky CV. 

Technické pravidlo: 

Hodnota elementu SAD.TotalPackages sa musí rovnať sume hodnôt všetkých 
elementov SAD.Item.ItemPackage.Amount.  

  

PR022 
Lokálne referenčné číslo (LRN = Local Reference Number) musí byť jedinečné v 
rámci evidencie deklaranta. 

Technické pravidlo: 

SAD.LRN musí byť jedinečné v rámci evidencie deklaranta. 

  



PR023 
Typ zastupovanie subjektu (odsek 14) musí byť rovný "1", "2" alebo "3" (pričom 1 = 
"deklarant (bez zastupovania)", 2 = "zástupca (priame zastupovanie v zmysle prvej 
odrážky článku 5 (2) Kódexu)", 3 = "zástupca (nepriame zastupovanie v zmysle 
druhej odrážky článku 5 (2) Kódexu)") 

Technické pravidlo: 

SAD.RepresentativeStatus musí byť rovný "1", "2" alebo "3" (pričom 1 = "deklarant 
(bez zastupovania)", 2 = "zástupca (priame zastupovanie v zmysle prvej odrážky 
článku 5 (2) Kódexu)", 3 = "zástupca (nepriame zastupovanie v zmysle druhej 
odrážky článku 5 (2) Kódexu)") 

  

PR025 
Ak Kód druhu dopravy na hranici (odsek 25) = "5" (pošta) alebo "7" (potrubie), tak 
Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku pri príchode / odchode 
(odsek 18) nesmie byť uvedený. 

Technické pravidlo: 

Ak SAD.TransportModeCodeBorder = "5" (pošta) alebo "7" (potrubie), tak 
SAD.IdentityTransportArrivalDeparture nesmie byť uvedený. 

  

PR028 
Hodnota položiek MRN(Movement Reference Number) a Evidenčného čísla CV sa 
musí zhodovať s ich hodnotou zo správy SK416 alebo SK428A, ktorú deklarant 
obdržal pre príslušné LRN(Local Reference Number). 

Technické pravidlo: 

Hodnota elementov MRN a SADCodeShort sa musí zhodovať s hodnotou elementou 
ImportOperation.MRN a ImportOperation.SADCodeShort zo správy zo správy SK416 
alebo SK428A, ktorú deklarant obdržal pre príslušné LRN. 

  

PR031 
Ak Kód druhu dopravy na hranici (odsek 25) = "2" (železnica) alebo "5" (pošta) alebo 
"7" (potrubie), tak odsek 21 nesmie byť uvedený. 

Technické pravidlo: 

Ak SAD.TransportModeCodeBorder = "2" (železnica) alebo "5" (pošta) alebo "7" 
(potrubie), tak element SAD.CountryCodeBorder nesmie byť uvedený. 

  

PR033 
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = „B“, "C", "E", „F“ tak je údaj alebo sekcia 
nepovinná. 

Technické pravidlo: 

Ak SAD.DeclarationTypeCode = „B“, "C", "E", „F“ tak element alebo sekcia je 
nepovinná. 

 



PR042 
Ak Kód vstupného colného úradu (odsek C) = Kód colného úradu dovozu (odsek A), 
tak odsek 26 (Druh dopravy vo vnútrozemí) nesmie byť vyplnený. 

Technické pravidlo: 

Ak SAD.CustomsOfficeCodeEntry = SAD.CustomOfficeCodeImport, tak 
SAD.TransportModeCodeInland nesmie byť vyplnený. 

  

PR044 
Colný úrad vstupu (odsek C) musí byť vstupným colným úradom pre ICS. 

Technické pravidlo: 

SAD.CustomOfficeCodeEntry musí byť vstupným colným úradom pre ICS. Má v 
číselníku colných úradov ICSRole = 1 

  

PR046 
Celkový počet položiek (odsek 5) sa musí zhodovať s počtom sekcií Tovarových 
položiek, ktoré obsahuje príslušná správa. 

Technické pravidlo: 

Hodnota SAD.TotalItemNumber sa musí zhodovať s počtom sekcií SAD.Item, ktoré 
obsahuje príslušná správa. 

  

PR047 
Hodnota položky Počet kusov musí byť kladné celé číslo <= 99999. 

Technické pravidlo: 

Hodnota elementu SAD.Item.ItemPackage.Amount musí byť kladné celé číslo <= 
99999. 

  

PR048 
Ak Kontajner (odsek 19) =  1, tak musí aspoň jedna tovarová položka mať uvedené 
číslo kontajnera v odseku 31 (Nákladové kusy a opis tovaru). Ak Kontajner (odsek 
19) =  0, tak na žiadnej tovarovej položke nesmie byť uvedené číslo kontajnera v 
odseku 31 (Nákladové kusy a opis tovaru).  

Technické pravidlo: 

Ak SAD.ContainerFlag =  1, tak musí byť aspoň raz uvedený element 
SAD.Item.ItemContainer. Ak SAD.ContainerFlag =  0, tak element 
SAD.Item.ItemContainer nesmie byť uvedený. 

  

PR054 
Kód colného úradu dovozu musí mať prvé dva znaky rovné "SK" a musí byť 
dovozným colným úradom.  

Technické pravidlo:  

Hodnota SAD.CustomsOfficeCodeExport musí mať prvé dva znaky rovné "SK"a 
musí byť dovozným colným úradom.  Má v číselníku colných úradov ICS2Role = 1 

 



Dorobiť do číselníka CÚ DMCISCustomOffice novú rolu napr. ICS2Role - dovozný 
colný úrad (nastaviť rolu pri aktualizácií rolý CÚ) 

  

PR056 
Ak je v atribúte Kód výsledku kontroly uvedená hodnota "A3", tak v odseku 44 musí 
byť uvedený Kód certifikátu "C514 " rovnaký pre všetky tovarové položky, Kód 
certifikátu C514  môže byť uvedený len v prípadoch ak je Typ deklarácie = A, C a 
hodnota kód výsledku kontroly = A3 alebo ak je typ deklarácie = Z, inak nesmie byť 
uvedený. 

Technické pravidlo: 

AK hodnota SAD.ControlResultCode = A3 tak musí byť uvedená hodnota aspoň 
jedného elementu SAD.Item.ItemCertificate.CertificateCode = "C514 "  s rovnakým 
CertificateIdentity pre všetky tovarové položky, platný pre Dovoz. CertificateCode 
=C514  môže byť uvedený len v prípadoch ak je DeclarationTypeCode = A, C a 
hodnota ControlResultCode = A3 alebo ak je DeclarationTypeCode  = Z, inak nesmie 
byť uvedený. 

  

PR059 
Čísla tovarových položiek (odsek 32) musia v rámci jednej správy tvoriť súvislý rad 
čísel začínajúci číslom 1. 

Technické pravidlo: 

Hodnoty všetkých elementov SAD.Item.ItemNumber musia v rámci jednej správy 
tvoriť súvislý rad čísel začínajúci číslom 1. 

  

PR061 
Doplnkový kód tovaru 3 (národný doplnkový kód - odsek 33)  môže byť pri dovoze 
uvedený. 

Technické pravidlo: 

Element SAD.Item.AdditionalCode3 môže byť uvedený. 

  

PR064 
Všetky predchádzajúce dokumenty, certifikáty a dodatkové údaje, ktoré boli uvedené 
v správe SK429A, musia byť uvedené aj v správe SK413A. V správe SK413A môže 
deklarant doplniť aj ďalšie dokumenty, certifikáty a dodatkové údaje. 

Technické pravidlo: 

Všetky údaje, ktoré boli uvedené v elementoch ItemPreviousDocument, 
ItemCertificate a ItemAdditionalData v správe SK429A, musia byť uvedené aj v 
príslušných elementoch v správe SK413A. V správe SK413A môžu byť doplnené aj 
ďalšie údaje v elementoch ItemPreviousDocument, ItemCertificate a 
ItemAdditionalData. 

 

Pozn.: Ak bolo colné vyhlásenie opravované (prijatá správa SK413 potvrdená 
správou SK404A), vykoná sa kontrola naplnenia predchádzajúcich dokumentov, 
certifikátov a dodatkových údajov v správe SK413A voči posledne akceptovanej 
správe SK413. 

 



PR066  
Musí byť uvedená nenulová čistá hmotnosť (odsek 38) aj nenulová  hrubá hmotnosť 
(odsek 35), t.j. ((práve jeden záznam, kde Kód mernej jednotky = "kgm", Kód 
kvalifikátora mernej jednotky = "" a množstvo > 0) a (práve jeden záznam, kde Kód 
mernej jednotky = "kgm" a Kód kvalifikátora mernej jednotky = "G" a množstvo > 0)). 

Technické pravidlo: 

V rámci každej sekcie SAD.Item musí byť uvedená práve jedna sekcia 
SAD.Item.ItemAmount, kde (SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitCode = "kgm" 
a zároveň SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitQualifierCode = "" a zároveň 
SAD.Item.ItemAmount.Amount > 0) a práve jedna sekcia SAD.Item.ItemAmount, kde  
(SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitCode = "kgm" a zároveň 
SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitQualifierCode = "G" a zároveň 
SAD.Item.ItemAmount.Amount > 0). 

 

PR067 
Hrubá hmotnosť (odsek 35) musí byť väčšia alebo rovná ako čistá hmotnosť (odsek 
38). 

Technické pravidlo: 

Hodnota elementu SAD.Item.ItemAmount.Amount v sekcii SAD.Item.ItemAmount, 
pre ktorú (SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitCode = "kgm" a zároveň 
SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitQualifierCode = "g") musí byť väčia alebo 
rovná ako hodnota elementu SAD.Item.ItemAmount.Amount v sekcii 
SAD.Item.ItemAmount, pre ktorú (SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitCode = 
"kgm" a zároveň SAD.Item.ItemAmount.MeasurementUnitQualifierCode = ""). 

  

PR068 
Ak je čistá alebo hrubá hmotnosť tovaru menšia ako 1 kg, uvedie sa hmotnosť 
s presnosťou na 6 desatinných miest. Pri čistej alebo hrubej hmotnosti väčšej ako 1 
kg sa uvádza hmotnosť v celých číslach, desatinné čísla od 0,000001 do 0,499 
zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 smerom nahor. 

  

PR070 
Ak je tovar predmetom spotrebnej dane, tak musí byť uvedená merná jednotka a 
množstvo tovaru v mernej jednotke stanovenej zákonom o spotrebnej dani (odsek 
31). 

Technické pravidlo: 

Ak je tovar predmetom spotrebnej dane, tak musí byť uvedená merná jednotka a 
množstvo tovaru v mernej jednotke stanovenej zákonom o spotrebnej dani v 
elemente SAD.Item.ItemAmount danej tovarovej položky. 

  

PR077 
Ak je v odseku 44 uvedený Doplnkový kód = "00100"  tak nemusí byť uvedená 
hodnota, inak musí byť hodnota vždy uvedená. 

Technické pravidlo: 

Ak v rámci sekcie SAD.Item.ItemAdditionalData obsahuje element  
SAD.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode hodnotu "00100", tak element 



SAD.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataValue v rámci tej istej sekcie nemusí byť 
uvedený, inak musí byť vždy uvedený. 

  

PR080 
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "Z", tak dátum prijatia CV musí byť uvedený, 
inak nesmie byť uvedený. 

Technické pravidlo:  

Ak hodnota elementu SAD.DeclarationTypeCode ="Z", tak element SAD.AcceptDate 
musí byť uvedený, inak nesmie byť uvedený. 

  

PR084 
Ak sa ku kódu komodity (odsek 33) vzťahuje dodatková merná jednotka, musí byť 
uvedená. 

Technické pravidlo: 

Ak sa ku kódu komodity v elemente SAD.Item.GoodsNomenclatureItemID vzťahuje 
dodatková merná jednoka, musí byť uvedená v elemente SAD.Item.ItemAmount 
danej tovarovej položky. 

 

PR087 
Ćíslo opravy colného vyhlásenia musí byť pre dané LRN, reps. MRN jedinečné a 
zároveň vždy o 1 vačšie ako číslo opravy predchádzajúcej žiadosti.o opravu. 

Technické pravidlo: 

Každá správa SK413 pre dané LRN, resp. MRN musí mať v elemente 
SAD.SADAmendmentNumber uvedené jedinečné číslo opravy a zároveň toto číslo 
musí byť o 1 vačšie ako číslo opravy predchádzajúcej žiadosti.o opravu pre toto CV. 

  

PR088 
Atribút musí byť uvedený pri certifikátoch (povoleniach) na osobitný colný režim  (kód 
certifikátu = N990, C601, C019, C516, C517, C518, C519, C990), inak nesmie byť 
uvedený. 

Atribút môže nadobúdať hodnoty: 1 = vstup do osobitného colného režimu; 2 = 
výstup z osobitného colného režimu; 3 = bez zápisu (do skladovej evidencie). 

Technické pravidlo: 

Element SAD.Item.ItemCertificate.EconomicProcedureFlag musí byť uvedený, ak 
element SAD.Item.ItemCertificate.CertificateCode obsahuje hodnotu (N990, C601, 
C019, C516, C517, C518, C519, C990) . 

Element SAD.Item.ItemCertificate.EconomicProcedureFlag môže nadobúdať 
hodnoty: 1 = vstup do osobitného colného režimu; 2 = výstup z osobitného colného 
režimu; 3 = bez zápisu (do skladovej evidencie). 

  

PR089 
Atribút môže nadobúdať hodnoty: 1 = vstup do  osobitného colného režimu; 2 = 
výstup z  osobitného colného režimu. 

Technické pravidlo: 



Element SAD.CustomsWarehouse.EconomicProcedureFlag môže nadobúdať 
hodnoty: 1 = vstup do  osobitného colného režimu; 2 = výstup z  osobitného colného 
režimu. 

  

PR090 
Technické pravidlo: 

Technické pravidlo: 

Hodnota elementu sa musí zhodovať s hodnotou totožného elementu uvedenou v 
správe SK415 alebo potvrdenej SK413 pre správu SK413 alebo s hodnotou 
totožného elementu uvedenou v správe SK429A pre správu SK413A pre dané MRN. 

Pozn.: Hodnoty vždy validujeme voči aktuálnemu stavu v DB okrem elementu 
DeclaratationTypeCode ktorý sa validuje voči správe. 

  

PR095 
Prepočítací kurz (odsek 23), ktorý uvedie deklarant sa musí zhodovať s kurzom NBS 
platným v čase prijatia najskoršieho predchádzajúceho čiastkového CV. 

Technické pravidlo: 

Hodnota elementu SAD.ExchangeRateInvoice sa musí zhodovať s kurzom NBS 
platným v čase prijatia najskoršieho predchádzajúceho čiastkového CV (dátum 
prijatia CV je uvedený v elemente SAD.AcceptDate). 

  

PR096 
Technické pravidlo: 

Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré hovorí o 
povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element povinný. 

  

PR097 
Technické pravidlo: 

Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré hovorí o 
povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element nepovinný. 

  

PR102 
Katalógový kód bez verzie (bez prvých dvoch znakov) musí byť jedinečný v rámci 
tovarovej položky colného vyhlásenia. 

Technické pravidlo: 

Hodnota elementu SAD.Item.WarehouseEvidence.CatalogCode (bez prvých dvoch 
znakov) musí byť jedinečná v rámci sekcie SAD.Item. 

  

PR103 

Ak pre daný "Kód duhu nákladových kusov" a "Značky nákladových kusov (balení)" 
je uvedený "Počet kusov" = 0, potom aspoň na jednej tovarovej položke CV musí byť 
uvedený rovnaký "Kód duhu nákladových kusov"  a "Značky nákladových kusov 
(balení)", kde "Počet kusov" > 0. 

Technické pravidlo: 



Ak je v sekcii "ItemPackage" pre daný "PackageKindCode" a 
"MarksNumberPackages" uvedená hodnota elementu "Amount" = 0, potom musí byť 
v rámci správy uvedená aspo jedna sekcia "ItemPackage", v ktorej bude rovnaký 
"PackageKindCode" a "MarksNumberPackages" a hodnota elementu "Amount" > 0. 

 

PR104 
Ak je na tovarovej položke v odseku 37.2 uvedený kód národného režimu "E51", 
"E52" alebo "E53", potom na danej tovarovej položke v odseku 33 musí byť uvedený 
doplnkový kód 1 alebo doplnkový kód 2. 

Technické pravidlo: 

Ak v rámci sekcie SAD.Item obsahuje element SAD.Item.ProcedureSKCode hodnotu 
"E51", "E52" alebo "E53", potom v rámci danej sekcie SAD.Item musí byť uvedený 
aspoň jeden z elementov SAD.Item.AdditionalCode1 alebo 
SAD.Item.AdditionalCode2. 

 

PR105 
Dátum prijatia CV musí byť menší alebo rovný ako dátum registrácie správy (SK415 - 
podanie iCV) v elektronickej podateľni. 

Technické pravidlo: 

Dátum uvedený v elemente SAD.AcceptDate musí byť menší alebo rovný ako dátum 
registrácie správy (SK415 - podanie iCV) v elektronickej podateľni. 

  

PR107 
Ak "Kód certifikátu" = "C501", "C502", "C503","Y022", "Y024" alebo "Y025", potom 
"Číslo certifikátu" musí byť vo formáte: 

- 1.-2. znak - Kód krajiny 

- 3.-6. znak - kód typu AEO certifikátu (AEOC,AEOF,AEOS) 

- ostatné znaky - bez obmedzenia 

Technické pravidlo: 

Ak hodnota elementu ItemCertificate.CertificateCode = "C501", "C502", "C503", 
"Y022", "Y024" alebo "Y025", potom ItemCertificate.CertificateIdentity potom "Číslo 
certifikátu" musí byť vo formáte: 

- 1.-2. znak - Kód krajiny 

- 3.-6. znak - kód typu AEO certifikátu (AEOC,AEOF,AEOS) 

- ostatné znaky - bez obmedzenia 

  

PR601 
Atribút Krajina odoslania nemusí byť uvedený ak je kód požadovaného režimu "71" 
inak vždy povinný. 

Technické pravidlo: 

Atribút CountryCodeExport nemusí by� uvedený ak je ProcedureCodeRequested = 
"71" inak vždy povinný.   



PR602 
Ak je kód krajiny určenia rovný "SK" potom atribút kód regionu musí byť uvedený. Ak 
kód krajiny je iný ako "SK" kód regionu nesmie byť uvedený.  

Technické pravidlo: 

Ak CountryCodeDestination je rovný "SK" potom RegionCodeDestination musí byť 
uvedený. Inak nesmie byť uvedený. 

  

PR603 
Ak je Kód požadované režimu = 71 potom je Kód dodacej podmienky a Popis miesta 
dodania nepovinný. 

Technické pravidlo: 

Ak je ProcedureCodeRequested = 71 potom je DeliveryTypeCode  a DeliveryPlace 
nepovinný. 

  

PR605 
Ak je hodnota atribútu = 1 tak potom Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) musí 
byť rovný "71", 

Ak je hodnota atribútu = 2 tak potom Kód predchádzajúceho režimu (odsek 37.1) 
musí byť rovný "71", 

Technické pravidlo: 

Ak EconomicProcedureFlag = 1 tak potom ProcedureCodeRequest musí mať 
hodnotu "71". 

Ak EconomicProcedureFlag = 2 tak potom ProcedureCodePrevious musí mať 
hodnotu "71". 

  

PR606 
Atribút vyplnený len pri režime Voľný obeh vrámci colných kvôt.  

Technické pravidlo: 

Ak je ProcedureCodeRequested = '01', '02', '07', '40', '41', '42', '43', '44'  '45', '46', '48', 
'61', '63' tak atribút QuotaOrderNumber môže byť vyplnený inak nesmie byť 
vyplnený.  

  

PR607 
Ak je Požadovaný režim (odsek 37) = "71" tak atribút nemusí byť vyplnený. 

Technické pravidlo: 

Ak hodnota ProcedureCodeRequested = "71" potom atribút nemusí byť vyplnený.  

  

PR608 
Prve štvorčíslie z RDT sa musí zhodovať s číslom colného úradu z číselníka pre 
colné úrady (3-6 znak). 

Technické pravidlo 

Prvé štvorčíslie elementu ItemPackage.RDT sa musí zhodovať s 3 až 6 znakom z 
čísla colného úradu z číselníka DMCISCustomOffice.CustomOfficeCode 

  



PR609 
Ak je v Predchádzajúcich dokumentoch v Kóde typu dokladu hodnota (720, 722, 740, 
741, 750, 820, 821, 822, 952, 955, T2F alebo T2M)  tak potom musí byť RDT alebo 
tranzitné MRN uvedené v Predchádzajúcich dokumentoch v Ćísle predchádzajúceho 
dokumentu  a zároven sa musí rovnať RDT alebo MRN uvedenému v Nákladové 
kusy a balenie. 

Technické pravidlo: 

Ak je v ItemPreviousDocument v DocumentTypeCode hodnota z číselníka 
KMRDTPreviousDocument tak potom musí byť RDT alebo tranzitné MRN uvedené 
v ItempreviousDocument.PreviousDocumentIdentity  a zároven sa musí rovnať RDT 
alebo MRN uvedenému v ItemPackage.MRN. 

  

PR610 
Uvádza sa iba pri dovoze pre predchádzajúce doklady RDT (720, 722, 740, 741, 
750, 820, 821, 822, 952, 955, T2F, T2M); iba hrubá hmotnosť za danú tovarovú 
položku dovozného CV pre evidenčné číslo RDT alebo MRN . 

Technické pravidlo: 

Atribút bude uvedený len ak sa hodnota ItemPreviousDocument.DocumentTypeCode 
nachádza v číselníku KMRDTPreviousDocument. 

 

PR611 
Ak je kód požadovaného alebo predchádzajúceho režimu = "71" potom je sekcia 
Colný sklad povinná. 

Technické pravidlo: 

Ak sa ProcedureCodeRequested alebo ProcedureCodePrevious = "71" potom je 
sekcia CustomsWarehouse povinná. 

  

PR612 
Ak je prvý znak Čísla certifikátu v sekcií Certifikáty = "A, P alebo S (zapnutá skladová 
karta)" a zároveň  pre  prvý znak Čísla certifikátu A  je uvedený Kód certifikátu = 
"C601", pre prvý znak Čísla certifikátu P je uvedený Kód certifikátu  "C019" , pre prvý 
znak Čísla certifikátu S je uvedený Kód certifikátu = "C517" alebo  "C518"  alebo 
"C519",potom je sekcia Údaje o skladovej evidencii pre tovarovú položku CV 
povinná. V inej kombinácií nesmú byť tieto Kódy certifikátov použité. 

Technické pravidlo: 

Ak sa prvý znak CertificateIdentity = "A, P a S(zapnutá skladová karta)" a zároveň 
pre prvý znak   CertificateIdentity = A je uvedený CertificateCode = "C601", pre prvý 
znak  CertificateIdentity = P  je uvedený CertificateCode = "C019" , pre prvý znak  
CertificateIdentity = S je uvedený CertificateCode = "C517" alebo  "C518" alebo 
"C519", v sekcii ItemCertificate potom je sekcia ItemWarehouseEvidence povinná. 
Pre inú hodnotu CertificateIdentity  nesmú byť CertificateCode = "C601", "C019", 
"C517", "C518","C519" použité. 

 

PR613 
Ak je uvedený identifikátor subjektu, potom sú ostatné údaje o subjekte nepovinné, v 
opačnom prípade sú povinné okrem Názvu prevádzkárne subjektu. Platný 



identifikátor pre  subjekt  je EORI/AdHocEORI číslo alebo MRA číslo  (TCUIN - 
Jedinečné identifikačné číslo subjektu pridelené v tretej krajine). 

Technické pravidlo: 

Ak je uvedený element subjektu Identifier, ostatné elementy v danej sekcii subjektu 
sú nepovinné, v opačnom prípade sú povinné okrem atribútu Subname. Platný 
identifikátor pre  subjekt  je EORI/AdHocEORI číslo alebo MRA číslo  (TCUIN - 
Jedinečné identifikačné číslo subjektu pridelené v tretej krajine). 

  

PR615 
Subjekty "deklarant" (odsek 14) a "dovozca" (odsek 8) musia byť evidované v 
Centrálnom Registri subjektov colnej správy.  

Dovozca (odsek 8) 

- ak externý subjekt je FO nepodnikateľ, musí byť uvedený identifikátor rodné 
číslo,EORI číslo alebo AdHocEORI číslo. 

- ak externý subjekt je zahraničná osoba z tretej krajiny a má pridelené MRA 
číslo, musí byť uvedený identifikátor MRA číslo  (TCUIN - Jedinečné identifikačné                 
číslo subjektu pridelené v tretej krajine) 

- inak musí byť uvedené vždy EORI číslo alebo AdHocEORI.  

Deklarant (odsek 14) 

- ak externý subjekt je fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený 
identifikátor rodné číslo, EORI číslo alebo AdHocEORI. 

- inak musí byť uvedené vždy EORI číslo alebo AdHocEORI.  

Uvedený identifikátor musí byť tiež evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej 
správy. 

Technické pravidlo: 

V elementoch SubjectDeclarant, SubjectImporter musia byť uvedené subjekty, ktoré 
sú evidované v Centrálnom Registri subjektov colnej správy.  

SubjectImporter (odsek 8) 

- ak externý subjekt je fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený 
identifikátor rodné číslo, EORI číslo alebo AdHocEORI číslo.  

- ak externý subjekt je zahraničná osoba z tretej krajiny a má pridelené MRA 
číslo, musí byť uvedený identifikátor MRA číslo  (TCUIN - Jedinečné identifikačné                 
číslo subjektu pridelené v tretej krajine) 

- inak musí byť uvedené vždy EORI číslo alebo AdHocEORI číslo.  

SubjectDeclarant (odsek 14) 

- ak externý subjekt je fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený 
identifikátor rodné číslo alebo EORI číslo. 

- inak musí byť uvedené vždy EORI číslo alebo AdHocEORI číslo.  

Uvedený identifikátor musí byť tiež evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej 
správy. 

  

PR616 
Element povinný len ak je požadovaný režim = 42 alebo 63, a súčasne je v odseku 
44 uvedený certifikát = Y042 

Technické pravidlo 



Element povinný len ak SAD.ProcedureCodeRequest = 42 alebo 63, a súčasne je v 
ItemCertificate.CertificateCode uvedený certifikát = Y042.  

  

PR617 
Ak je Požadovaný režim (odsek 37.1) = 42 alebo 63 a ak je na tovarovej položke v 
sekcii Certifikáty uvedený certifikát = Y041, musi byť na rovnakej tovarovej položke v 
sekcii Certifikáty uvedený aspoň jeden z certifikátov Y040 alebo Y042. 
Technické pravidlo: 
Ak SAD.ProcedureCodeRequested =  42 alebo 63 a ak je na tovarovej položke v 
sekcii ItemCertificate uvedený certifikát = Y041, musi byť na rovnakej tovarovej 
položke v sekcii ItemCertificate uvedený aspoň jeden z certifikátov Y040 alebo Y042. 

 

  

PR618 
Nemôžu byť použité skupiny "ZABEZPEČENIE" (Guarantee) s rovnakým kódom 
údaja "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee type) 

  

PR619 
Ak Typ zastupovania = 2 potom je sekcia povinná. Inak nesmie byť uvedená. 

Technické pravidlo 

Ak SAD.RepresentativeStatus = 2 potom sekcia SubjectRepresentative musí byť 
uvedená inak nesmie byť uvedená. 

  

PR620 
Subjekt "Zástupca" musí byť evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej 
správy ako aj Identifikátor, ktorý uvedie. Platný identifikátor pre  subjekt "Zástupca" je 
rodné číslo/EORI/AdHocEORI číslo. 

Technické pravidlo: 

V sekcii SubjectRepresentative musia byť uvedené subjekty, ktoré sú evidované v 
Centrálnom Registri subjektov colnej správy ako aj Identifikátor, ktorý uvedú. Platný 
identifikátor pre  subjekt SubjectRepresentative je rodné číslo/EORI/AdHocEORI 
číslo. 

  

PR622 
Ak je Kód druhu deklarácie = A alebo C potom atribút môže byť uvedený v opačnom 
prípade nesmie byť uvedený. 

Technické pravidlo: 

Ak je DeclarationTypeCode = A alebo C potom atribút ControlResultCode môže byť 
uvedený v opačnom prípade nesmie byť uvedený.   

  

PR623 
Atribút sa uvádza ak sa Požadovaný režim = 40, 42, 61, 63, 51, 53, 71, 01, 07, 43, 
44, 45, 46, 48, 68, inak nesmie byť uvedený. 

Technické pravidlo: 



Atribút sa uvádza ak sa ProcedureCodeRequested = 40, 42, 61, 63, 51, 53, 71, 01, 
07, 43, 44, 45, 46, 48, 68, inak nesmie byť uvedený. 

  

PR624 
Atribút nesmie byť uvedený ak je Druh dopravy na hranici alebo Druh dopravy vo 
vnútrozemí = 5. 

Technické pravidlo: 

Atribút nesmie byť uvedený ak je TransportModeCodeBorder alebo 
TransportModeCodeInland = 5.  

  

PR625 
Sekcia je povinná ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) sa nerovná  „B“, "C", "E“, “F“  
a zároveň súčet Cena za položku prepočítaná na EUR + hodnota D0600 z konkretnej 
tovarovej položky uvedenej na CV je rovný alebo väčší ako 20 000, EUR a zároveň 
Požadovaný režim = 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68. Inak nepovinný. 

Technické pravidlo: 

Sekcia je povinná ak SAD.DeclarationTypeCode sa nerovná „B“, "C", "E", „F“ a 
zároveň súčet PriceForItem prepočítaný na EUR + hodnota D0600 z konkretnej 
tovarovej položky v ItemAdditionalData.AdditionalDataCode >= 20 000,-- EUR a 
zároveň sa ProcedureCodeRequested = 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 
68. Inak nepovinný. 

  

PR626 
Atribút sa uvádza ak sa Požadovaný režim =  01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 
53, 61, 63,  68, a zároveň hodnota údaja kód preferencie je iná ako 1XX, inak nesmie 
byť uvedený. 

Technické pravidlo:  

Atribút sa uvádza ak sa ProcedureCodeRequested = 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 
48, 51, 53, 61, 63,  68, a zároveň hodnota elementu PreferenceCode je iná ako 1XX, 
inak nesmie byť uvedený. 

 

PR629 
Ak kód umiestnenia tovaru = "C" a zároveň v atribúte kód výsledku kontroly  je uvedená 
hodnota A3,  údaj je povinný, inak nesmie byť uvedený.  

Technické pravidlo: 

Ak SAD.GoodsLocationCode =  "C" a zároveň  Sad.ControlResultCode =  A3 tak musí byť 
uvedený atribút Sad.AuthorisedGoodsLocationCode. Inak nesmie byť uvedený. 

 

PR630 
Ak je druh dopravy vo vnútrozemí poštová preprava potom atribút nemusí byť 
uvedený.  

Technické pravidlo: 

Ak je SAD.TransportModeCodeInland hodnota = 5 potom atribút nemusí byť 
uvedený.  

  



PR632 
Ak kód umiestnenia tovaru = "B" alebo "D" a zároveň v atribúte kód výsledku kontroly 
nie je uvedená hodnota A3, tak atribút musí byť uvedený. Ak kód umiestnenia tovaru 
= "A", tak atribút nesmie byť uvedený. Ak kód umiestnenia tovaru = "C" a zároveň v 
atribúte kód výsledku kontroly  je uvedená hodnota A3,  tak atribút nesmie byť 
uvedený a musí byť uvedený  atribút schválené umiestnenie tovaru 
Technické pravidlo: 

Ak SAD.GoodsLocationCode =  "B" alebo "D" a zároveň  Sad.ControlResultCode 
nerovná sa A3, tak SAD.GoodsLocation musí byť uvedený.  Ak 
SAD.GoodsLocationCode =  "A", tak SAD.GoodsLocation nesmie byť uvedený.  Ak 
SAD.GoodsLocationCode =  C a zároveň  Sad.ControlResultCode =  A3, tak 
SAD.GoodsLocation nesmie byť uvedený a musí byť uvedený atribút 
Sad.AuthorisedGoodsLocationCode. 

 

PR634 
Ako validný identifikátor pre atribút Daňový zástupca môže byť použité len Osobitné 
IČ daňového zástupcu ak je požadovaný režim rovný "42" a "63". Inak môže byť 
použitý akýkoľvek identifikátor. Ak sa nenájde v tabuľkách CReg zapíše sa len 
Identifikátor. 

Technické pravidlo: 

Ako validný identifikátor pre atribút TaxIdentifier môže byť použité len Osobitné IČ 
daňového zástupcu ak je ProcedureCodeRequested = "42" a "63" 
(EESCISTypIdentifikatora.IDTypIdentifikatora = 7). Inak môže byť použitý akýkoľvek 
identifikátor. Ak sa nenájde v tabuľkách CReg zapíše sa len Identifier zo správy. 

 

PR635 
Ak je pri kóde certifikátu zadaná hodnota "1011", tak pri kóde metódy hodnotenia  
musí byť zadaná hodnota "1".  

Technické pravidlo: 

Ak je v elemente ItemCertificate.CertificateCode hodnota = "1011", tak element 
Item.ValidationMethodCode musí mať  hodnotu "1" 

 

PR636 
Ak je pri kóde certifikátu zadaná hodnota "1012" , tak pri kóde metódy hodnotenia  
musí byť nastavená hodnota "4".  

Technické pravidlo: 

Ak element ItemCertificate.CertificateCode má zadanú hodnotu "1012", tak element 
Item.ValidationMethodCode musí mať nastavenú hodnotu "4". 

 

PR637 
Ak je v kóde preferencie nastavená hodnota: "2xx", tak musí byť medzi certifikátmi 
zadaný jeden z certifikátov (2002, N865, U052, U095, U161, U164, U165, U166, 
U167) a musí byť vyplnená hodnota ISO kód krajiny. 

Technické pravidlo: 



Ak je v elemente Item.PreferenceCode nastavená hodnota "2xx", tak musí element 
ItemCertificate.CertificateCode obsahovať jeden z certifikátov (2002, N865, 
C031,U052, U095, U161, U164, U165, U166, U167) a musí byť vyplnení element 
ItemCertificate.GeographicalAreaCode. 

 

PR638 
Ak je v kóde preferencie nastavená hodnota: "3xx", tak musí byť medzi certifikátmi 
zadaný jeden z certifikátov (2004, N954, 2003, U045, U048, N864, U031, U058, 
U059, U067, U068, U069, U071, U090, U091, U096, U097) ) a musí byť vyplnená 
hodnota ISO kód krajiny. 

Technické pravidlo: 

Ak je v elemente Item.PreferenceCode nastavená hodnota "3xx", tak musí element 
ItemCertificate.CertificateCode obsahovať jeden z certifikátov (2004, N954, 2003, 
U045, U048, N864, U031,U058, U059, U067, U068, U069, U071, U090, U091, U096, 
U097) a musí byť vyplnení element ItemCertificate.GeographicalAreaCode. 

 

PR639 
Ak je v kóde preferencie nastavená hodnota: "4xx", tak musí byť medzi certifikátmi 
zadaný jeden z certifikátov (C622, N954, 2004, U045, U048, N018, N825) ) a musí 
byť vyplnená hodnota ISO kód krajiny. 

Technické pravidlo: 

Ak je v elemente Item.PreferenceCode nastavená hodnota "4xx", tak musí element 
ItemCertificate.CertificateCode obsahovať jeden z certifikátov (C622, N954, 2004, 
U045, U048, N018, N825) a musí byť vyplnení element 
ItemCertificate.GeographicalAreaCode. 

 

PR640 
Pri kombináciách režimov s kódom 6121, 6321, 6821  je povinné zadanie práve 
jedneho priloženého dokladu s kódom certifikátu  "C019". Číslo certifikátu musí byť 
rovnaké na všetkých tovarových položkách. 

Technické pravidlo: 

Pri Kombinácií režimov a teda kombinácií elementov ProcedureCodeRequested a 
ProcedureCodePrevious 6121, 6321, 6821 je povinné zadanie práve jedného 
elementu Itemcertificate.CertificateCode = "C019". ItemCertificate.CertificateIdentity 
musí byť rovnaké pre daný Itemcertificate.CertificateCode na všetkých TP. 

 

PR642 
Ak je požadovaný režim jeden z: 01, 07, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 61, 
63, 68,  tak je kód preferencie povinný 

Technické pravidlo: 

Ak obsahuje element SAD.ProcedureCodeRequested  jednu z hodnôt: 01, 07, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 61, 63, 68,  tak je element 
SAD.PreferenceCode povinný 

 



PR643 
Ak je na aspoň jednej položke uvedený certifikát 3ZCD potom musí byť tento 
certifikát uvedený na každej tovarovej položke a musí mať rovnaké Číslo certifikátu.  

Technické pravidlo: 

Ak je pri aspoň jednom elemente SAD.ItemCertificate.CertificateCode zadaný 
certifikát 3ZCD, potom musí byť tento certifikát uvedený pre každú tovarovú položku 
a sekciu SAD.ItemCertificate.CertificateCode a musí mať rovnaké 
SAD.ItemCertificate.CertificateIdentity. 

 

PR644 
Sekcia musí byť vyplnená aspoň raz ak sa jedná o Zjednodušený postup (výsledok 
kontroly A3) alebo je Kód druhu deklarácie = "Z" . 

Technické pravidlo: 

Sekcia musí byť vyplnená aspoň raz ak sa atribút  

SAD.ControlResultCode = A3 alebo DeclarationTypeCode = "Z". 

 

PR645 
Ak je na aspoň jednej položke uvedený certifikát 3ZDD potom musí byť tento 
certifikát uvedený na každej tovarovej položke a musí mať rovnaké Číslo certifikátu.  

Technické pravidlo: 

Ak je pri aspoň jednom elementeSAD.ItemCertificate.CertificateCode zadaný 
certifikát 3ZDD, potom musí byť tento certifikát uvedený pre každú tovarovú položku 
a sekciu SAD.ItemCertificate.CertificateCode a musí mať rovnaké 
SAD.ItemCertificate.CertificateIdentity. 

 

PR646 
Ak je požadovaný kód režimu " 42" alebo "63" potom na položkách  môže byť 
uvedený certifikát 3ZDD, inak nesmie byť uvedený. 

Technické pravidlo 

Ak SAD.ProcedureCodeRequested = "42" alebo "63", potom môže byť zadaný 
certifikát 3ZDD v elemente ItemCertificate.CertificateCode na každej položke, inak 
nesmie byť uvedený. 

 

PR647 
Ak je Kód výsledku kontroly = A3 Kód metódy hodnotenia musí byť uvedený amusí 
mať hodnotu = 1.  

Technické pravidlo 

Ak je ControlResultCode = A3 potom ValidationMethodCode musí byť uvedený 
a musí byť = 1. 

 

PR648 
V atribúte Kód výsledku kontroly je validná len hodnota = A3. 

Technické pravidlo: 

V ControlResultCode je validná len hodnota = A3. 



 

PR649 
Ak  hodnota kódu dodatkového údaju je "D0600"  tak hodnota v doplňujúcom údaji 
osobitného záznamu musí byť uvedená ako nezáporné desatinné číslo s max 2 
desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatiných čísel bude vykonané bodkou. 

Technické pravidlo: 

Ak sa ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0600" tak  v elemente 
ItemAdditionalData.AdditionalDataValue musí byť uvedená hodnota ako nezáporné 
desatinné číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatiných čísel 
bude vykonané bodkou. 

 

PR650 
Ak  hodnota kódu dodatkového údaju je "D0610"  tak hodnota v doplňujúcom údaji 
osobitného záznamu musí byť uvedená ako nezáporné desatinné číslo s max 2 
desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatiných čísel bude vykonané bodkou. 

Technické pravidlo: 

Ak sa ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0610" tak  v elemente 
ItemAdditionalData.AdditionalDataValue musí byť uvedená hodnota ako nezáporné 
desatinného číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatiných 
čísel bude vykonané bodkou. 

 

PR651 
Ak  hodnota kódu dodatkového údaju je "D0620"  tak hodnota v doplňujúcom údaji 
osobitného záznamu musí byť uvedená ako nezáporné desatinné číslo s max 2 
desatinnými miestami a zároveň väčšia alebo rovná ako hodnota "D0600". Oddelenie 
celých a desatiných čísel bude vykonané bodkou. 

Technické pravidlo: 

Ak sa ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0620" tak  v elemente 
ItemAdditionalData.AdditionalDataValue musí byť uvedená hodnota ako nezáporné 
desatinného číslo s max 2 desatinnými miestami a zároveň väčšie alebo rovné 
ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0600". Oddelenie celých a desatiných 
čísel bude vykonané znamienkom ".". 

 

PR652 
Atribút Ukazovateľ colnej hodnoty je povinný ak je pre danú tovarovú položku 
uvedená sekcia ItemDV1 aspoň raz. 

Technické pravidlo: 

Atribút Item.ValuationsIndicators je povinný ak je pre danú tovarovú položku uvedená 
sekcia ItemDV1 aspoň raz. 

 

PR653 
Dátum uvedený v danom atribúte musí byť menší alebo rovný ako dátum registrácie 
správy v elektronickej podateľni.Technické pravidlo: 

Dátum uvedený v CustomsOfficeEntryDate musí byť menší alebo rovný ako 
EDO.EkrMessageIn.ERRegistrationDate. 



 

PR654 
V sekcii DV1 môže byť uvedená každá hodnota kódu pripočítateľnej položky najviac 
1 krát. 

Technické pravidlo: 

V sekcii DV1 môže byť uvedená  každá hodnota 
DMCISAdditionsCode.AdditionsCode max. 1 krát. 

 

PR655 
Ak je kód druhu deklarácie "C" alebo "F" a zároveň výsledok kontroly nie je A3 (resp. 
nie je uvedený)potom musí byť v sekcii certifikáty uvedený certifikát C512  rovnaký 
pre všetky tovarové položky. 

Technické pravidlo 

Ak je DeclarationTypeCode = "C" alebo "F" a zároveň SAD.ControlResultCode nie je 
vyplnený potom musí byť v sekcií ItemCertificate uvedený certifikát C512  s 
rovnakým CertificateIdentity pre všetky tovarové položky. 

 

PR656 
Ak je Národný doplnkový kód = "XPNS" potom je sekcia Nomenklatúry povinná 
aspoň raz. Inak nesmie byť uvedená.  

Technické pravidlo 

Ak je AdditionalCode3SK = "XPNS" potom je sekcia ItemNomenclature povinná 
aspoň raz. Inak nesmie byť uvedená. 

 

PR657 
Ak je kód pož. režimu "44" musí byť uvedený kód certifikátu "N990" alebo "C990", ak 

je kód pož. režimu "51" musí byť uvedený kód certifikátu "C601", ak je kód 

požadovaného režimu "53" musí byť uvedený kód certifikátu "C516" v sekcií 
certifikáty. Ak nie je uvedený kód certifikátu k pož. režimu potom musí byť uvedený 

dodatkový údaj "00100" v sekcií dodatkové údaje. V iných prípadoch dotatkový údaj 

"00100"nesmie byť uvedený. Ak je uvedený Kód certifikátu číslo certifikátu musí byť 

zhodné pre každú tovarovú položku. 

Technické pravidlo: 

Ak je ProcedureCodeRequested = "44" potom musí byť uvedený CertificateCode = 

"N990" alebo "C990", ak je ProcedureCodeRequested = "51" potom musí byť 
uvedený CertificateCode = "C601", ak je ProcedureCodeRequested = "53" potom 

musí byť uvedený CertificateCode = "C516" v sekcií ItemCertificate. Ak nie je 

uvedený CertificateCode k ProcedureCodeRequested potom musí byť uvedený 

AdditionalDataCode = "00100" v sekcíí ItemAdditionalData inak nesmie byť 
AdditionalDataCode = "00100" uvedený. Ak je uvedený CertificateCode tak sa musí 

zhodovať CertificeteIdentity pre každú tovarovú položku.  

 

PR658 
Ak je kód výsledku kontroly "A3" alebo druh colného vyhlásenia jeden z "B",  "C",  
"E",  "F", "X", "Y", "Z"  nesmie byť použitý dodatkový údaj "00100".  



Technické pravidlo: 

Ak je ControlResultCode = "A3" alebo DeclarationTypeCode jeden z "B",  "C",  "E",  
"F", "X", "Y", "Z"  AdditionalDataCode = "00100" nesmie byť použitý. 

 

PR659 
Ak je Požadovaný režim (odsek 37.1) = 71 potom v sekcií Certifikáty musí byť 
uvedený jeden z certifikátov = "C517", "C518", "C519". a musí byť zhodný pre každú 

tovarovú položku. 

Technické pravidlo 

Ak je SAD.ProcedureCodeRequested = 71 potom v sekcií ItemCertificate musí byť 
uvedený jeden z CertificateCode = "C517", "C518", "C519". a musí byť zhodný pre 

každú tovarovú položku. 

 

PR660 
Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) musí byť  "X" alebo "Y". "X" môže byť len ak 

zjednodušené CV ku ktorému je podaná SK413A má hodnotu druhu deklarácie "B" 

alebo "E". "Y" môže byť len ak zjednodušenému CV ku ktorému je podaná SK413A 

má hodnotu druhu deklarácie "C" alebo "F". 

Technické pravidlo: 

SAD.DeclarationTypeCode musí byť "X" alebo "Y". "X" môže byť len ak zjednodušené 

CV ku ktorému je podaná SK413A má hodnotu SAD.DeclarationTypeCode "B" alebo 

"E". "Y" môže byť len ak zjednodušené CV ku ktorému je podaná SK413A má 

hodnotu SAD.DeclarationTypeCode "C" alebo "F". 

 

PR662 
Sekcia Zabezpečenie môže byť použitá vždy iba raz pre dané CV. 

Technické pravidlo: 

Sekcia Guarantee môže byť použitá vždy iba raz  pre dané CV. 

 

PR663 
Ak Kód výsledku kontroly = "A3", Druh zabezpečenia musí mať hodnotu = "0" alebo 
"1".  

1. Výnimka: Ak Kód výsledku kontroly = "A3" a Požadovaný režim = "44, 51, 53, 71", 
Druh zabezpečenia musí mať hodnoty "0, 1, O, Y".  

2. Výnimka: Ak Kód výsledku kontroly = "A3" a Druh dopravy na hranici = "Upevnené 
prepravné zariadenia", Druh zabezpečenia musí mať hodnoty "0, 1, C". 

3. Výnimka: Ak Kód výsledku kontroly = A3 a Typ zastupovania subjektu  "2" musí 
mať druh zabezpečeni hodnoty "0,1,Y". 

Technické pravidlo: 

Ak hodnota atribútu SAD.ControlResultCode = A3 potom atribút GuaranteeType 
musí mať hodnotu "0" alebo "1".     

1. Výnimka: Ak je hodnota atribútu SAD.ControlResultCode = A3 a súčasne 
ProcedureCodeRequested = "44, 51, 53, 71" potom atribút GuaranteeType musí mať 
hodnotu  "0,1, O, Y" . 



2. Výnimka: Ak je hodnota atribútu SAD.ControlResultCode = A3 a súčasne 
TransportModeCodeBorder = "7" potom atribút GuaranteeType musí mať hodnotu  
"0,1, C"  . 

3. Výnimka: Ak je hodnota atribútu SAD.ControlResultCode = A3 a súčasne 
RepresentativeStatus = "2" potom atribút GuaranteeType musí mať hodnotu "0,1,  Y"  

 

Výnimky sa validujú každá osobitne. 

 

PR664 
Ak atribút "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia"  obsahuje kódy "0", "1", "2", "3", 
alebo "Y" 

POTOM údaj "ZABEZPEČENIE / OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o 
záruke (GRN)" je povinný  

inak nesmie byť uvedený. 

Technické pravidlo: 

Ak atirbút Guarantee.GuaranteeType = "0", "1", "2", "3", alebo "Y" potom atribút 
GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber je povinný. Inak nesmie byť 
uvedený. 

 

PR665 
Ak atribút "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia"  obsahuje kódy  "0", "1", "2", "3", 
alebo "Y", potom číslica na 17. mieste údaju "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo 
potvrdenia o záruke (GRN)"  je kontrolnou číslicou pre 1. až 16. miesto tohto údaju. 
Algoritmus výpočtu kontrolnej číslice je uvedený v Algoritmus_MRN_GRN.doc. 

Technické pravidlo: 

Ak atirbút Guarantee.GuaranteeType = "0", "1", "2", "3", alebo "Y" potom číslica na 
17. mieste údaju Guarantee.GuaranteeReference.GuaranteeReferenceNumber je 
kontrolnou číslicou pre 1. až 16. miesto tohto údaju. Algoritmus výpočtu kontrolnej 
číslice je uvedený v Algoritmus_MRN_GRN.doc. 

 

PR666 
Hodnota celkovej faktúrovanej sumy v mene fakturácie musí byť  väčšia alebo rovná 
ako súčet Cien za položku vo faktúrovanej mene zo všetkých tovarových položiek. 

Technické pravidlo: 

Hodnota atribútu SAD.PriceInvoice musí byť väčšia alebo rovná ako súčet hodnôt 
atribútu .Item.PriceForItem zo všetkých sekcií Item. 

 

PR667 
Hodnota doplnkového kódu tovaru 2 (doplnkový kód EÚ) sa  v rámci jednej tovarovej 
položky nesmie zhodovať s hodnotou doplnkového kódu tovaru 1 (doplnkový kód 
EÚ). 

Technické pravidlo: 

Hodnota elementu Edo.DMSADItem.AdditionalCode2  sa v rámci jednej tovarovej 
položky nesmie zhodovať s hodnotou elementu Edo.DMSADItem.AdditionalCode1. 

 



PR668 
Ak je v sekcií Predchádzajúce dokumenty v atribúte Číslo predchádzajúceho 
dokumentu uvedené MRN predchádzajúceho čiastkového CV typu C aspň raz, 
potom v Dátume prijatia musí byť uvedený dátum zhodný s dátumom prijatia 
najskoršieho čiastkového CV typu C. 

Technické pravidlo: 

Ak je v sekcií ItemPreviousDocument v atribúte PreviousDocumentIdentity uvedená 
hodnota vo formáte  

DocumentCategoryCode = Y 

DocumentTypeCode = SDE 

PreviousDocumentIdentity - číslo MRN 

aspoň raz, potom v SAD.AcceptDate musí byť uvedený dátum zhodný s AcceptDate 
najskoršieho čiastkového CV typu C vyhľadaného podľa MRN čísla. 

 

PR669 
Ak sa v sekcií Predchádzajúce dokumenty uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na 
predchádzajúce čiastkové CV môžu byť uvedené len ak je  Kód druhu deklarácie = Z, 
inak nesmú byť uvedené. Ak je Typ dokumentu SDE uvedený minimálne raz na 
jednej Tovarovej položke musí byť uvedený minimálne raz na každej Tovarovej 
položke daného CV. 

Technické pravidlo: 

Ak sa v sekcií ItemPreviousDocument uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na 
predchádzajúce čiastkové CV - zadanie je vo formáte 

DocumentCategoryCode = Y 

DocumentTypeCode = SDE 

PreviousDocumentIdentity - èíslo MRN 

môžu byť uvedené len ak sa DeclarationTypeCode =  Z 

inak nesmú byť uvedené. Ak je DocumentTypeCode = SDE uvedený na jednej 
tovarovej položke musí byt minimálne raz uvedený na každej tovarovej položke CV. 

 

PR670 
Ak kód druhu deklarácie typu Z  potom musí byť uvedený certifikát C514 rovnaký pre 
všetky tovarové položky práve raz. 

Technické pravidlo: 

Ak je DeclarationTypeCode = Z potom musí byť v sekcií ItemCertificate v atribúte 
CertificateCode uvedený certifikát C514 s rovnakým CertificateIdentity pre všetky 
tovarové položky práve raz.  

 

PR672 
Ak je uvedený údaj "ZABEZPEČENIE / OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o 
záruke (GRN)"  potom musí byť zhodný s číslom certifikátu pre kód certifikátu = 
3ZCD. Ak je uvedené číslo certifikátu pre kód certifikátu 3ZCD, potom musí byť 
zhodné s údajom "ZABEZPEČENIE / OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o 
záruke (GRN)" . 

Technické pravidlo: 



Ak je uvedený atribút GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber potom 
musí byť zhodný s CertificateIdentity pre CertificateCode = 3ZCD zo sekcie 
ItemCertificate. 

Ak je uvedený atribút CertificateIdentity pre CertificateCode = 3ZCD zo sekcie 
ItemCertificate, potom musí byť zhodný s atribútom GuaranteeReference.Guarantee 
ReferenceNumber. 

 

PR673 
Ak je v sekcii dodatkový údaj uvedený kód dodatkového údaju D0600, atribút 
Náklady po colné územie Spoločenstva v mene CV musi byť uvedený a jeho hodnota 
sa musí zhodovať s hodnotou doplňujúceho údaju osobitného záznamu pre daný kód 
dodatkového údaju D0600 ,  inak nesmie byť uvedený. 

Technické pravidlo: 

Ak je v sekcii ItemAdditionalData uvedená pri atribúte AdditionalDataCode hodnota 
D0600,  Atribút PriceCostsEU musí byť uvedený a jeho hodnota sa musí zhodovať s 
hodnotou atribútu AdditionalDataValue pre daný AdditionalDataCode s hodnotou 
D0600 , inak nesmie byť uvedený. 

 

PR674 
Ak je v sekcii dodatkový údaj uvedený kód dodatkového údaju D0610, atribút 
Náklady po prvé miesto určenia na Slovensku musi byť uvedený a jeho hodnota sa 
musí zhodovať s hodnotou doplňujúceho údaju osobitného záznamu pre daný kód 
dodatkového údaju D0610 ,  inak nesmie byť uvedený. 

Technické pravidlo: 

Ak je v sekcii ItemAdditionalData uvedená pri atribúte AdditionalDataCode hodnota 
D0610,  Atribút PriceCostsDestSK musí byť uvedený a jeho hodnota sa musí 
zhodovať s hodnotou atribútu AdditionalDataValue pre daný AdditionalDataCode s 
hodnotou D0610 , inak nesmie byť uvedený. 

 

PR675 
Ak je v sekcii dodatkový údaj uvedený kód dodatkového údaju D0620, atribút 
Náklady po štat. územie Slovenska musi byť uvedený a jeho hodnota sa musí 
zhodovať s hodnotou doplňujúceho údaju osobitného záznamu pre daný kód 
dodatkového údaju D0620 ,  inak nesmie byť uvedený. 

Technické pravidlo: 

Ak je v sekcii ItemAdditionalData uvedená pri atribúte AdditionalDataCode hodnota 
D0620,  Atribút PriceCostsStatSK musí byť uvedený a jeho hodnota sa musí 
zhodovať s hodnotou atribútu AdditionalDataValue pre daný AdditionalDataCode s 
hodnotou D0620 , inak nesmie byť uvedený. 

 

PR676 
Ak je vyplnený atribút „Kód vstupného colného úradu“ tak atribút „dátum vstupu na 
územie EU“ musí byť uvedený.“  

Technické pravidlo:  

Ak je vyplnený atribút CustomsOfficeCodeEntry, tak potom je atribút 
CustomsOfficeEntryDate povinný. 



 

PR677 
Ak sa v sekcií Predchádzajúce dokumenty uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na 
predchádzajúce čiastkové CV, potom je atribút Číslo položky predchádzajúceho 
dokumentu povinný, inak je atribút nepovinný. 

Technické pravidlo: 

Ak sa v sekcií ItemPreviousDocument uvádzajú MRN čísla odkazujúce sa na 
predchádzajúce čiastkové CV,- zadanie je vo formáte 

DocumentCategoryCode = Y 

DocumentTypeCode = SDE 

PreviousDocumentIdentity - číslo MRN 

potom je atribút ItemNumberPreviousDocument povinný, inak je nepovinný. 

 

PR678 
Dátum potvrdenia akceptácie colného dlhu musí byť zhodný alebo menší ako 
aktuálny dátum. 

Technické pravidlo: 

Hodnota atribútu ImportOperation.DutyAcceptanceDate musí byť <= ako aktuálny 
dátum. 

 

PR679 
Druhy zabezpečenia s nasledovným číslom musia mať na 11. mieste zľava čísla 
potvrdenia o záruke  nasledovný symbol: 

Druh zabezpečenia "0"   symbol "T"  (upustenie od záruky) 

Druh zabezpečenia "1"   symbol "X,V alebo W"  (celková záruka) 

Druh zabezpečenia "2"   symbol "Z"  (jednotlivá záruka ručiteľom) 

Pre Druh zabezpečenia "3"   symbol "P"  (jednotlivá záruka hotovosťou) 

Pre Druh zabezpečenia "Y"  symbol "Y"  (ručenie schváleným ručiteľom) 

Technické pravidlo: 

Pre atribút  Guarantee.GuaranteeType = "0" musí mať atribút 
GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber  symbol "T" na 11. mieste zľava 
(upustenie od záruky) 

Pre atribút  Guarantee.GuaranteeType = "1" musí mať atribút 
GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber  symbol "X,V alebo W" na 11. 
mieste zľava (celková záruka) 

Pre atribút  Guarantee.GuaranteeType = "2" musí mať atribút 
GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber  symbol "Z" na 11. mieste zľava 
(jednotlivá záruka ručiteľom) 

Pre atribút  Guarantee.GuaranteeType = "3" musí mať atribút 
GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber  symbol "P" na 11. mieste zľava 
(jednotlivá záruka hotovosťou) 

Pre atribút  Guarantee.GuaranteeType = "Y" musí mať atribút 
GuaranteeReference.Guarantee ReferenceNumber symbol "Y" na 11. mieste zľava 
(ručenie schváleným ručiteľom) 

 



PR680 
5-8 znak čísla MRN sa musí zhodovať s číslom colného úradu z číselníka pre colné 
úrady (3-6 znak). 

Technické pravidlo 

5-8 znak elementu ItemPackage.MRN sa musí zhodovať s 3 až 6 znakom z čísla 
colného úradu z číselníka DMCISCustomOffice.CustomOfficeCode. 

 

PR681 
Ak je vyplnená hodnota elementu odklad platby, musí byť v sekcii certifikáty zapísaný 
kód certifikátu "C506" a číslo certifikátu zhodné s hodnotou uvedenou v elemente 
odklad platby, práve raz pre každú tovarovú položku. Ak je v sekcii certifikáty aspoň 
pre jednu tovarovú položku zapísaný kód certifikátu \"C506\", musí byť vyplnený 
element Odklad platby. 

Technické pravidlo: 

Ak je vyplnená hodnota elementu DeferredPayment, musí byť v sekcii ItemCertificate 
vyplnená hodnota elementu CertificateCode = "C506" a CertificateIdentity = 
DeferredPayment a to pre každú tovarovú položku práve raz. Ak je v sekcii certifikáty 
aspoň pre jednu tovarovú položku zapísaný CertificateCode =  \"C506\", musí byť 
vyplnený element DeferredPayment. 

 

PR682 
Ak je typ deklarácie "Z" a Kód výsledku kontroly iný ako "A3", Druh zabezpečenia 
musí mať hodnoty "0, 1, Y, C alebo O". 

Technické pravidlo: 

Ak DeclarationTypeCode = "Z" a zároveň SAD.ControlResultCode sa nerovná " A3"  
potom atribút GuaranteeType musí mať hodnotu "0, 1, Y, C alebo O". 

 

PR683 
Pre Kód krajiny umiestnenia tovaru je povolená len hodnota "SK". 

Technické pravidlo: 

Pre atribút SAD.GoodsLocationCountryCode je platná len hodnota "SK".  

 

PR684 
Ak  hodnota kódu dodatkového údaju je "D0700"  tak hodnota v doplňujúcom údaji 
osobitného záznamu musí byť uvedená ako nezáporné desatinné číslo s max 2 
desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatiných čísel bude vykonané bodkou. 

Technické pravidlo: 

Ak sa ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0700" tak  v elemente 
ItemAdditionalData.AdditionalDataValue musí byť uvedená hodnota ako nezáporné 
desatinného číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatiných 
čísel bude vykonané znamienkom ".". 

 

PR685 



Ak  hodnota kódu dodatkového údaju je "D0710"  tak hodnota v doplňujúcom údaji 
osobitného záznamu musí byť uvedená ako nezáporné desatinné číslo s max 2 
desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatiných čísel bude vykonané bodkou. 
Kód dodatkového údaju "D0710" je možné zadať len ak je kombinácia 
Požadovaný/Predchádzajúci režim = "6121". 

Technické pravidlo: 

Ak sa ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "D0710" tak  v elemente 
ItemAdditionalData.AdditionalDataValue musí byť uvedená hodnota ako nezáporné 
desatinného číslo s max 2 desatinnými miestami. Oddelenie celých a desatiných 
čísel bude vykonané znamienkom "." ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = 
"D0710" je možné zadať len ak kombinácia 
ProcedureCodeRequested/ProcedureCodePrevious = "6121". 

 

PR686 
Ak je v Kóde výsledku kontroly uvedená hodnota "A3", potom Kód umiestnenia 
tovaru musí mať hodnotu "C". 

Technické pravidlo: 

Ak SAD.ControlResultCode = "A3" potom SAD.GoodsLocationCode musí mať 
hodnotu "C". 

 

PR687 
Všetky uvedené Čísla certifikátov musia byť platné a uvedené v evidencii. Pravidlo sa 
bude vyhodnocovať len vrámci vyhodnotenia pravidla PR612 (to znamená, že nie pre 
všetky hodnoty v sekcii Certifikátov). 

Technické pravidlo: 

Každý uvedený element ItemCertificate.CertificateIdentity musí byť platný a uvedený 
v evidencii. Pravidlo sa bude vyhodnocovať len vrámci vyhodnotenia pravidla PR612 
(to znamená, že nie pre všetky hodnoty ItemCertificate.CertificateIdentity v sekcii 
ItemCertificate). 

 

PR688 
Ak hodnota Kód certifikátu je "U164", "U165", "U166" alebo "U167" potom hodnota v 
Čísle certifikátu musí začínať vo formáte rok, mesiac, deň a pokračuje číslo dokladu 
Potvrdenia o pôvode. Oddelenie dátumu a čísla dokladu bude vykonané bodkou. 

Technické pravidlo: 

Ak sa ItemCertificate.CertificateCode = "U164", "U165", "U166" alebo "U167" potom 
v elemente ItemCertificate.CertificateIdentity musí hodnota  začínať vo formáte 
rrrrmmdd a pokračuje minimálne jeden alfanumerický znak. Oddelenie dátumu a 
čísla dokladu bude vykonané znamienkom ".". 

 

PR689 
Ak hodnota Kód certifikátu je "C100" potom hodnota v Čísle certifikátu musí mať 
formát kód krajiny, REX, číslo registrovaného vývozcu. 

Technické pravidlo: 

Ak sa ItemCertificate.CertificateCode = "C100"  potom v elemente 
ItemCertificate.CertificateIdentity musí byť hodnota uvedená vo formáte 



XXYYYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ kde XX (ISO kód krajiny v ktorej je 
vývozca registrovaný), YYY (vždy "REX"), ZZZZ.....(30 znakov pre číslo 
registrovaného vývozcu). 

 

PR690 
Ak je na položke v sekcii Certifikáty uvedený certifikát "U164", "U165", "U166" alebo 
"U167" potom musí byť na danej položke v sekcii Ceritifikáty uvedený aj certifikát 
"C100". 

Technické pravidlo: 

Ak sa ItemCertificate.CertificateCode = "U164", "U165", "U166" alebo "U167" potom 
musí byť na danej položke uvedený aj  ItemCertificate.CertificateCode = "C100". 

 

PR691 
Ak sa kód mernej jednotky = "NAR" alebo "NCL" potom množstvo tovaru v mernej 
jednotky musí byť zadané ako celé číslo okrem hodnoty "0". Ak sa kód mernej 
jednotky =  "NPR" potom množstvo tovaru v mernej jednotke musí byť zadané ako 
celé číslo okrem hodnoty "0" alebo pol pár.  

Technické pravidlo: 

Ak sa MeasurementUnitCode = "NAR" alebo "NCL" potom Amount musí obsahovať 
len celé číslo okrem hodnoty "0". Ak sa MeasurementUnitCode = "NPR" potom 
Amount musí obsahovať len celé číslo okrem hodnoty "0" alebo pol pár ",5". 

 

PR692 
V elemente Kód národného režimu môže byť uvedená hodnota "C07" iba ak hodnota 
pre "Cena za položku" prepočítaná na EUR sumárne za všetky tovarové položky CV, 
na ktorých je uvedený daný Kód  národného režimu nepresahuje 150 EUR. 

Technické pravidlo: 

V elemente ProcedureSKCode môže byť uvedená hodnota "C07" iba ak hodnota 
elementu PriceForItem prepočítaná na EUR sumárne za všetky tovarové položky CV, 
na ktorých je uvedený daný Kód národného režimu =< 150 EUR. Inak nesmie byť 
uvedená. 

 

PR693 
Kód nomenklatúry môže nadobúdať hodnotu "9920000000" iba ak hodnota pre 
"Cena za položku" prepočítaná na EUR sumárne za všetky tovarové položky CV, na 
ktorých je uvedený daný kód nomenklatúry, nepresahuje 150 EUR a zároveň údaj 
„Colné vyhlásenie/Kód výsledku kontroly nie je uvedený.  

Technické pravidlo: 

Element GoodsNomenclatureItemID môže nadobúdať hodnotu "9920000000" iba ak 
hodnota elementu PriceForItem prepočítaná na EUR sumárne za všetky tovarové 
položky CV, na ktorých je uvedený daný kód nomenklatúry =< 150 EUR a zároveň 
element ControlResultCode = NULL. 

 

PR694 



Ak je Kód druhu deklaracie "B", "C", "E", alebo "F", potom je položka povinná,  inak je 
nepovinná. Údaj môže nadobúdať hodnotu „1- ÁNO, dôvodom podania ZCV je 
chýbajúci dokument“, alebo „0- NIE – dôvodom podania ZCV nie je chýbajúci 
dokument“. 

Technické pravidlo: 

Ak DeclarationTypeCode = "B", "C", "E", alebo "F", potom je element povinný,  inak 
je nepovinný. Údaj môže nadobúdať hodnotu „1- ÁNO, dôvodom podania ZCV je 
chýbajúci dokument“, alebo „0- NIE, dôvodom podania ZCV nie je chýbajúci 
dokument“. 

 

PR695 
V elemente Kód národného režimu môže byť uvedená hodnota "366" iba ak hodnota 
pre "Cena za položku" prepočítaná na EUR sumárne za všetky tovarové položky CV, 
na ktorých je uvedený daný Kód  národného režimu nepresahuje 22 EUR. 

Technické pravidlo: 

V elemente ProcedureSKCode môže byť uvedená hodnota "366" iba ak hodnota 
elementu PriceForItem prepočítaná na EUR sumárne za všetky tovarové položky CV, 
na ktorých je uvedený daný Kód národného režimu =< 22 EUR. Inak nesmie byť 
uvedená. 

 

 


