PR001
Kód meny CV (odsek 44) musí byť do 31.12.2008 "SKK" a od 1.1.2009
"EUR". (Kontroluje sa voči dátumu prijatia CV)
Technické pravidlo:
SAD.CurrencyCode musí byť "SKK" do 31.12.2008 "SKK" a od 1.1.2009
"EUR". (Kontroluje sa voči dátumu prijatia CV)

PR002
Kód deklarácie (odsek 1.1) musí obsahovať hodnotu "CO", "EU" alebo "EX".
Technické pravidlo:
SAD.DeclarationCode musí obsahovať hodnotu "CO", "EU" alebo "EX".

PR003
Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "CO", tak Kód požadovaného režimu (odsek
37.1) musí byť rovný "10", "76" alebo "77".
Technické pravidlo:
Ak SAD.DeclarationCode = "CO", tak SAD.ProcedureCodeRequested musí
byť rovný "10", "76" alebo "77".

PR004
Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "CO" a zároveň Kód požadovaného režimu
(odsek 37.1) = "10", tak ISO kód krajiny určenia (odsek 17a) musí byť členský
štát EÚ (pozri číselník členských štátov EÚ), inak musí byť štát mimo EÚ.
Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "EÚ" , tak ISO kód krajiny určenia (odsek
17a) musí byť jeden z
AD - Andorra
CH- Švajčiarsko
IS- Island
LI- Lichtenštajnsko
NO- Nórsko
SJ - Špicberky
SM- San Marino
TR - Turecko
MK- Macedónsko
(Od 1.2.2016 bude pridaná a validovaná aj hodnota RS/XS - Srbsko )
Technické pravidlo:
Ak SAD.DeclarationCode = "CO" a zároveň SAD.ProcedureCodeRequested =
"10", tak SAD.CountryCodeDestination musí byť členský štát EÚ (pozri
číselník členských štátov EÚ), inak musí byť štát mimo EÚ.
Ak SAD.DeclarationCode = "EÚ" potom SAD.CountryCodeDestination musí
byť jeden z
AD - Andorra
CH- Švajčiarsko
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IS- Island
LI- Lichtenštajnsko
NO- Nórsko
SJ - Špicberky
SM- San Marino
TR - Turecko
MK- Macedónsko
(Od 1.2.2016 bude pridaná a validovaná aj hodnota RS/XS - Srbsko )

PR009
Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) nemôže byť "X" (realizované inou správou).
Technické pravidlo:
SAD.DeclarationTypeCode nemôže byť "X" (realizované inou správou).

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

PR011
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "Z", tak na každej tovarovej položke
CV musí byť v odseku 40 uvedený kód = "Y-CLE-RRRRMMDD" (kde RRRR
je rok, MM je mesiac, DD je deň).
Technické pravidlo:
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Ak SAD.DeclarationTypeCode = "Z", tak v rámci každej sekcie SAD.Item musí
byť uvedená aspoň jedna sekcia SAD.Item.ItemPreviousDocument, pre ktorú
(SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentCategoryCode = "Y" a zároveň
SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentTypeCode = "CLE" a zároveň
SAD.Item.ItemPreviousDocument.PreviousDocumentIdentity je vo formáte
RRMMDD (kde RRRR je rok, MM je mesiac, DD je deň)).

PR012
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "X", "Y" alebo "Z", tak Prepočítavací
kurz (odsek 23) platný ku dátumu prijatia CV musí byť uvedený, inak nesmie
byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak
SAD.DeclarationTypeCode
=
"X",
"Y"
alebo
"Z",
tak
SAD.ExchangeRateInvoice musí byť uvedený, inak nesmie byť uvedený.

PR013
Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) musí byť rovný "10", "11", "21", "22",
"23", "31", "76" alebo "77".
Technické pravidlo:
SAD.ProcedureCodeRequested musí byť rovný "10", "11", "21", "22", "23",
"31", "76" alebo "77".

PR014
Kombinácia režimov musí súhlasiť s číselníkom Kombinácie režimov.
Technické pravidlo:
Kombinácia
režimov
(SAD.ProcedureCodeRequested
+
SAD.ProcedureCodePrevious) musí súhlasiť s číselníkom Kombinácie
režimov.

PR015
ISO kód krajiny odoslania/vývozu (odsek 15a) musí byť vždy členský štát EÚ.
Technické pravidlo:
Hodnota elementu SAD. CountryCodeExport musí byť vždy členský štát EÚ.

PR016
Ak Kombinácia režimov (odsek 37.1) = "2151", tak Kód národného režimu
(odsek 37.2) musí byť rovný "B51" alebo "B52".
Technické pravidlo:
Ak SAD.ProcedureCodeRequested + SAD.ProcedureCodePrevious = "2151",
tak SAD.Item.ProcedureSKCode musí byť rovný "B51" alebo "B52".

3/30

PR017
Ak Kód deklarácie (odsek 1.1) = "EX" alebo "EU" a zároveň Kód
požadovaného režimu (odsek 37.1) sa nachádza v zozname (10; 11; 21; 23;
31), ISO kód krajiny sídla príjemcu (odsek 8) musí byť štát mimo EÚ.
Technické pravidlo:
Ak
SAD.DeclarationCode
=
"EX"
alebo
"EU"
a
zároveň
SAD.ProcedureCodeRequested sa nachádza v zozname (10; 11; 21; 23; 31),
tak SAD.SubjectConsignee.CountryCode musí byť štát mimo EÚ.

PR018
Ak Kombinácia režimov (odsek 37.1) = "3151", tak na každej
položke CV v odseku 44 musí byť uvedená osobitná poznámka
"V0700".
Technické pravidlo:
Ak SAD.ProcedureCodeRequested + SAD.ProcedureCodePrevious
tak v rámci každej sekcie SAD.Item musí aspoň jeden
SAD.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
obsahovať
"V0700".

tovarovej
s kódom

= "3151",
element
hodnotu

PR019
Ak Kód predchádzajúceho režimu (odsek 37.1) = "51", tak na každej tovarovej
položke CV v odseku 40 musí byť uvedený aspoň jeden Predchádzajúci
doklad zo zoznamu ("Y-IM-*", "Y-EU-*", "Y-CO-*", "Z-IM-*", "Z-EU-*", "Z-CO*")
Technické pravidlo:
Ak SAD.ProcedureCodePrevious = "51", tak v rámci každej sekcie SAD.Item
musí byť uvedená aspoň jedna sekcia SAD.Item.ItemPreviousDocument, pre
ktorú SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentCategoryCode = ("Y" alebo
"Z") a zároveň SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentTypeCode = ("IM"
alebo "EU" alebo "CO").

PR020
Ak Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "31", tak na každej tovarovej
položke CV v odseku 40 musí byť uvedený Predchádzajúci doklad "Y-IM-*"
alebo "Y-EU-*".
Technické pravidlo:
Ak SAD.ProcedureCodeRequested = "31", tak v rámci každej sekcie
SAD.Item
musí
byť
uvedená
aspoň
jedna
sekcia
SAD.Item.ItemPreviousDocument,
pre
ktorú
(SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentCategoryCode = "Y" a zároveň
SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentTypeCode = "IM" alebo "EU").

PR021
"Nákladové kusy spolu" (odsek 6) pre CV (alebo PCV) sa musia rovnať sume
nákladových kusov (odsek 31) za všetky tovarové položky CV (alebo PCV).
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Technické pravidlo:
Hodnota elementu SAD.TotalPackages (alebo ESD.TotalPackages) sa musí
rovnať sume hodnôt všetkých elementov SAD.Item.ItemPackage.Amount
(alebo ESD.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)")

PR024
Dočasne pozastavená platnosť pravidla (až do spustenia druhej fázy ECS predpokladaný termín 1.7.2009)!
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "C" alebo "F", tak Kód krajiny
odoslania/vývozu (odsek 15.a) je nepovinný, inak musí byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak SAD.DeclarationTypeCode = "C" alebo "F", tak SAD.CountryCodeExport
je nepovinný, inak musí byť uvedený.

PR025
Ak Kód druhu dopravy na hranici (odsek 25) = "5" (pošta) alebo "7" (potrubie),
tak odsek 18 nesmie byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak SAD.TransportModeCodeBorder = "5" (pošta) alebo "7" (potrubie), tak
SAD.IdentityTransportArrivalDeparture nesmie byť uvedený.

PR027
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "C" alebo "F", tak odsek 18 je
nepovinný.
Technické pravidlo:
Ak
SAD.DeclarationTypeCode
=
"C"
alebo
"F",
tak
SAD.IdentityTransportArrivalDeparture je nepovinný.
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PR028
Technické pravidlo:
Hodnota elementov MRN a SADCodeShort sa musí zhodovať s hodnotou
elementou ExportOperation.MRN a ExportOperation.SADCodeShort zo
správy SK528, ktorú deklarant obdržal pre príslušné LRN.

PR029
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B", "C", "E" alebo "F", tak Dodacie
podmienky (odsek 20) sú nepovinné.
Technické pravidlo:
Ak SAD.DeclarationTypeCode = "B", "C", "E" alebo "F", tak
SAD.DeliveryTypeCode + SAD.DeliveryPlace sú nepovinné.

PR030
Ak Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "76" alebo "77" alebo
Kombinácia režimov (odsek 37.1) = "3171" alebo "3178", tak Dodacie
podmienky (odsek 20) nesmú byť uvedené.
Technické pravidlo:
Ak
SAD.ProcedureCodeRequested
=
"76"
alebo
"77"
alebo
(SAD.ProcedureCodeRequested + SAD.ProcedureCodePrevious = "3171"
alebo "3178"), tak SAD.DeliveryTypeCode + SAD.DeliveryPlace nesmú byť
uvedené.

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
elementy
SAD.IdentityTransportBorder
+
SAD.CountryCodeBorder nesmú byť uvedené.

PR032
Ak Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "76" alebo "77" alebo
Kombinácia režimov (odsek 37.1) = "3171" alebo "3178", tak ISO kód krajiny
registrácie dopravného prostriedku prekračujúceho hranice (odsek 21.2)
nesmie byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak
(SAD.ProcedureCodeRequested
=
"76"
alebo
"77")
alebo
(SAD.ProcedureCodeRequested + SAD.ProcedureCodePrevious = "3171"
alebo "3178"), tak element SAD.CountryCodeBorder nesmie byť uvedený.
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PR033
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B", "C", "E" alebo "F", tak odsek 21 je
nepovinný.
Technické pravidlo:
Ak SAD.DeclarationTypeCode = "B", "C", "E" alebo "F", tak elementy
SAD.IdentityTransportBorder + SAD.CountryCodeBorder sú nepovinné.

PR035
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B" alebo "C" alebo "E" alebo "F" a
zároveň nie sú uvedené údaje v časti "Skladová evidencia", tak odsek 22
(Mena a celková faktúrovaná suma) je nepovinný.
Technické pravidlo:
Ak SAD.DeclarationTypeCode = "B" alebo "C" alebo "E" alebo "F" a zároveň
nie je v správe ani raz uvedený element SAD.Item.WarehouseEvidence, tak
elementy SAD.CurrencyCodeInvoice + SAD.PriceInvoice sú nepovinné.

PR036
Ak Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "76" alebo "77" alebo
Kombinácia režimov (odsek 37.1) = "3171" alebo "3178" a zároveň nie sú
uvedené údaje v časti "Skladová evidencia", Mena a celková fakturovaná
suma (odsek 22) nesmie byť uvedená.
Technické pravidlo:
Ak
(SAD.ProcedureCodeRequested
=
"76"
alebo
"77")
alebo
(SAD.ProcedureCodeRequested + SAD.ProcedureCodePrevious = "3171"
alebo "3178") a zároveň nie je v správe ani raz uvedený element
SAD.Item.WarehouseEvidence, tak elementy SAD.CurrencyCodeInvoice +
SAD.PriceInvoice nesmú byť uvedené.

PR037
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B" alebo "C" alebo "E" alebo "F", tak
odsek 24 (Druh obchodu) je nepovinný.
Technické pravidlo:
Ak SAD.DeclarationTypeCode = "B" alebo "C" alebo "E" alebo "F", tak
elementy TransactionNatureCodeA + TransactionNatureCodeB sú nepovinné.

PR038
V správe SK513A musí byť Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) "X" a v
súvisiacej správe SK515 pre dané LRN musí byť uvedený Kód druhu
deklarácie "B" alebo "E".
Technické pravidlo:
V správe SK513A musí mať element SAD.DeclarationTypeCode hodnotu "X"
a v súvisiacej správe SK515 pre dané LRN musí mať element
SAD.DeclarationTypeCode hodnotu "B" alebo "E".
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PR039
Technické pravidlo:
Ak daný atribút (element) bol uvedený v správe SK515, hodnota atribútu
(elementu) sa musí zhodovať s hodnotou totožného atribútu (elementu)
uvedenou v správe SK515 pre dané LRN.
Ak daný atribút (element) nebol uvedený v správe SK515, môže byť naplnený
v správe SK513A, ak sú dodržané ostatné pravidlá.
Pozn.: Ak bolo colné vyhlásenie opravované (prijatá správa SK513 potvrdená
správou SK504), vykoná sa kontrola zhody údajov v správe SK513A voči
posledne akceptovanej správe SK513.

PR040
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B", "C", "E" alebo "F", tak odsek 25
(Druh dopravy na hranici) je nepovinný, inak musí byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak SAD.DeclarationTypeCode = "B", "C", "E" alebo "F", tak
SAD.TransportModeCodeBorder je nepovinný, inak musí byť uvedený.

PR041
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B", "C", "E" alebo "F", tak odsek 26
(Druh dopravy vo vnútrozemí) je nepovinný.
Technické pravidlo:
Ak SAD.DeclarationTypeCode = "B", "C", "E" alebo "F", tak
SAD.TransportModeCodeInland je nepovinný.

PR042
Ak Kód CÚ vývozu (odsek A) = Kód CÚ výstupu (odsek 29) a zároveň leží
tento úrad na hranici, tak odsek 26 (Druh dopravy vo vnútrozemí) nesmie byť
vyplnený.
Technické pravidlo:
Ak SAD.CustomsOfficeCodeExport = SAD.CustomOfficeCodeEntryExit a
zároveň leží tento úrad na hranici, tak SAD.TransportModeCodeInland
nesmie byť vyplnený.

PR043
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B", "C", "E" alebo "F", tak Kód
colného úradu pre podanie dodatočného CV je povinný, inak nesmie byť
uvedený.
Technické pravidlo:
Ak SAD.DeclarationTypeCode = "B", "C", "E" alebo "F", tak
SAD.CustomsOfficeCodeSuplementarySAD je povinný, inak nesmie byť
uvedený.
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PR044
Colný úrad výstupu (odsek 29) musí byť výstupným colným úradom pre ECS.
Technické pravidlo:
SAD.CustomOfficeCodeEntryExit musí byť výstupným colným úradom pre
ECS.

PR045
Kód umiestnenia tovaru (odsek 30) musí zodpovedať uvedenej štruktúre (ide
o kombináciu atribútov z číselníkov "Kód umiestnenia tovaru" a "Colné
úrady"):
1-2. znak = "SK" (ECS2CISUNLocode.CountryCode)
3-5. znak = ECS2CISUNLocode.UNLocodeID (môže byť uvedená iba
kombinácia, kde ECS2CISUNLocode.CountryCode = "SK")
6-11. znak = 3-8.znak z DMCISCustomOffice.CustomOfficeCode (môže byť
uvedený iba kód CÚ, kde prvé dva znaky = "SK")
Technické pravidlo:
Hodnota elementu GoodsLocationCode musí zodpovedať uvedenej štruktúre:
1-2. znak = "SK" (ECS2CISUNLocode.CountryCode)
3-5. znak = ECS2CISUNLocode.UNLocodeID (môže byť uvedená iba
kombinácia, kde ECS2CISUNLocode.CountryCode = "SK")
6-11. znak = 3-8. znak z DMCISCustomOffice.CustomOfficeCode (môže byť
uvedený iba kód CÚ, kde prvé dva znaky = "SK")

PR046
Celkový počet položiek (odsek 5) sa musí zhodovať s počtom sekcií Item,
ktoré obsahuje príslušná správa.
Technické pravidlo:
Hodnota SAD.TotalItemNumber sa musí zhodovať s počtom sekcií SAD.Item,
ktoré obsahuje príslušná správa.

PR047
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.
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PR049
Ak Kód špecifických okolností = "A", tak Kód druhu dopravy na hranici (odsek
25) musí byť = "3" (cestná preprava); = "4" (letecká doprava) alebo = "5"
(poštová zásielka).
Technické pravidlo:
Ak SAD.SpecificCircumstancesIndicator "A", tak hodnota elementu
SAD.TransportModeCodeBorder musí byť = "3" (cestná preprava) ; = "4"
(letecká doprava) alebo = "5" (poštová zásielka).

PR050
Ak Kód špecifických okolností = "B", tak Kód druhu dopravy na hranici (odsek
25) musí byť = "1" (námorná preprava) alebo "4" (letecká preprava).
Technické pravidlo:
Ak SAD.SpecificCircumstancesIndicator "B", tak hodnota elementu
SAD.TransportModeCodeBorder musí byť = "1" (námorná preprava) alebo "4"
(letecká preprava).

PR051
Ak Kód špecifických okolností = "C", tak Kód druhu dopravy na hranici (odsek
25) musí byť = "3" (cestná preprava).
Technické pravidlo:
Ak SAD.SpecificCircumstancesIndicator "C", tak hodnota elementu
SAD.TransportModeCodeBorder musí byť = "3" (cestná preprava).

PR052
Ak Kód špecifických okolností = "D", tak Kód druhu dopravy na hranici (odsek
25) musí byť = "2" (železničná preprava).
Technické pravidlo:
Ak SAD.SpecificCircumstancesIndicator "D", tak hodnota elementu
SAD.TransportModeCodeBorder musí byť = "2" (železničná preprava).

PR053
Ak Kód špecifických okolností = "E", tak odosielateľ, deklarant aj zástupca
deklaranta musia byť schválené hospodárske subjekty:
- ak kód zastúpenia v odseku 14 = 1, tak v odseku 44 na každej tovarovej
položke CV musia byť uvedené SHS certifikáty Y022 a Y024 platné ku
dátumu prijatia CV.
- ak kód zastúpenia v odseku 14 = 2 alebo 3, tak v odseku 44 na každej
tovarovej položke CV musia byť uvedené SHS certifikáty Y022, Y024 a Y025
platné ku dátumu prijatia CV.
Technické pravidlo:
Ak
SAD.SpecificCircumstancesIndicator
"E",
potom
v
sekciách
SAD.SubjectExporter a SAD.SubjectDeclarant musia byť uvedené schválené
hospodárske subjekty:
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- ak SAD.RepresentativeStatus = 1, tak v rámci každej sekcie SAD.Item musí
byť uvedená jedna sekcia SAD.Item.ItemCertificate, kde CertificateCode =
Y022 a jedna sekcia SAD.Item.ItemCertificate, kde CertificateCode = Y024.
- ak SAD.RepresentativeStatus = 2 alebo 3, tak v rámci každej sekcie
SAD.Item musí byť uvedená jedna sekcia SAD.Item.ItemCertificate, kde
CertificateCode = Y022; jedna sekcia SAD.Item.ItemCertificate, kde
CertificateCode = Y024 a jedna sekcia SAD.Item.ItemCertificate, kde
CertificateCode = Y025.
Číslo SHS certifikátu (CertificateIdentity) musí byť platné ku dátumu prijatia
CV.
pozn.: Formát SHS certifikátu je uvedený v pravidle PR107.

PR054
Kód colného úradu vývozu musí mať prvé dva znaky rovné "SK" a musí byť
vývozným colným úradom pre ECS.
Technické pravidlo:
Hodnota SAD.CustomsOfficeCodeExport musí mať prvé dva znaky rovné
"SK" a musí byť vývozným colným úradom pre ECS.

PR057
Ak je počet pripojených uzáver < 1 alebo nie je uvedený, potom značka
prípojených uzáver nesmie byť uvedená.
Technické pravidlo:
Ak je hodnota elementu SAD.SealsNumber < 1 alebo nie je uvedený, potom
sekcia SealsInfo nesmie byť uvedená.

PR058
Kód colného úradu pre podanie dodatočného CV sa musí zhodovať s Kódom
colného úradu vývozu (odsek A).
Technické pravidlo:
Hodnota elementu SAD.CustomsOfficeCodeSuplementarySAD musí byť
rovná hodnote elementu SAD.CustomsOfficeCodeExport.

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.

PR060
Posledné dva znaky Kódu nomenklatúry (odsek 33) musia byť nuly.
Technické pravidlo:
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Posledné dva znaky hodnoty elementu SAD.Item.GoodsNomenclatureItemID
musia byť nuly.

PR061
Doplnkový kód tovaru 3 (národný doplnkový kód - odsek 33) a ISO kód krajiny
pôvodu tovaru (odsek 34a) nesmie byť pri vývoze uvedený.
Technické pravidlo:
Element SAD.Item.AdditionalCode3 a SAD.Item.CountryCodeOrigin nesmie
byť uvedený.

PR062
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B","C","E" alebo "F", tak Kód regiónu
krajiny pôvodu tovaru (kód kraja SR) (odsek 34b) je nepovinný.
Technické pravidlo:
Ak
SAD.DeclarationTypeCode
=
"B","C","E"
alebo
"F",
tak
SAD.Item.RegionCodeOrigin je nepovinný.

PR063
Ak (Kód požadovaného režimu (odsek 37.1) = "76" alebo "77") alebo
(Kombinácia režimov (odsek 37.1) = "3171" alebo "3178"), tak Kód regiónu
krajiny pôvodu tovaru (kód kraja SR) (odsek 34b) nesmie byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak
(SAD.ProcedureCodeRequested
=
"76"
alebo
"77")
alebo
(ProcedureCodeRequested + ProcedureCodePrevious = "3171" alebo
"3178"), tak SAD.Item.RegionCodeOrigin nesmie byť uvedený.

PR064
Všetky predchádzajúce dokumenty, certifikáty a dodatkové údaje, ktoré boli
uvedené v správe SK515, musia byť uvedené aj v správe SK513A. V správe
SK513A môźe deklarant doplniť aj ďalšie dokumenty, certifikáty a dodatkové
údaje.
Technické pravidlo:
Všetky údaje, ktoré boli uvedené v elementoch ItemPreviousDocument,
ItemCertificate a ItemAdditionalData v správe SK515, musia byť uvedené aj v
príslušných elementoch v správe SK513A. V správe SK513A môžu byť
doplnené aj ďalšie údaje v elementoch ItemPreviousDocument,
ItemCertificate a ItemAdditionalData.
Pozn.: Ak bolo colné vyhlásenie opravované (prijatá správa SK513 potvrdená
správou SK504), vykoná sa kontrola naplnenia predchádzajúcich
dokumentov, certifikátov a dodatkových údajov v správe SK513A voči
posledne akceptovanej správe SK513.
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PR065
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "B" alebo "C" alebo "E" alebo "F", tak
vyplnenie je nepovinné, inak povinné.
Technické pravidlo:
Ak SAD.DeclarationTypeCode = "B" alebo "C" alebo "E" alebo "F", tak
elementy SAD.Item.PriceStatistical a SAD.Item.PriceCostsStatSK sú
nepovinné, inak povinné.

PR066
Musí byť uvedená nenulová čistá hmotnosť (odsek 38) aj nenulová hrubá
hmotnosť (odsek 35), t.j. ((aspoň jeden záznam, kde Kód mernej jednotky =
"kgm", Kód kvalifikátora mernej jednotky = "" a množstvo > 0) a (aspoň 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 aspoň 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 aspoň 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 menšia ako jeden kilogram, tak sa uvádza s
presnosťou na 3 desatinné miesta, inak sa uvádza na celé čísla.

PR069
Technické pravidlo:
Element nemôže byť uvedený. (iba dočasne, zatiaľ nebol vytvorený a
naplnený príslušný číselník)
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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.

PR072
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "C" alebo "F", uvedenie
predchádzajúceho dokladu (odsek 40) je nepovinné, inak musí byť na každej
tovarovej položke CV uvedený aspoň jeden predchádzajúci doklad.
Technické pravidlo:
Ak
SAD.DeclarationTypeCode
=
"C"
alebo
"F",
sekcia
SAD.Item.ItemPreviousDocument je nepovinná, inak musí byť uvedená v
rámci každej sekcie SAD.Item aspoň 1-krát.

PR073
Ak v odseku 25 (Druh dopravy na hranici) nie je uvedený druh dopravy "5"
(pošta), tak na každej tovarovej položke CV v odseku 44 musí byť uvedený
aspoň jeden záznam, kde kód certifikátu je jeden z uvedených: ("N703",
"N704", "N705", "N710", "N714", "N720", "N722", "N730", "N740", "N741",
"N750", "N760", "N952").
Technické pravidlo:
Ak hodnota elementu SAD.TransportModeCodeBorder nie je "5" (pošta), tak v
rámci
každej
sekcie
SAD.Item
musí
aspoň
jeden
element
SAD.Item.ItemCertificate.CertificateCode obsahovať jednu hodnotu z
uvedených: ("N703", "N704", "N705", "N710", "N714", "N720", "N722",
"N730", "N740", "N741", "N750", "N760", "N952").

PR074
Ak je v odseku 44 uvedený Doplnkový kód = "V0900", tak v odseku 37.2 musí
byť uvedený kód národného režimu s prvým znakom = "E".
Technické pravidlo:
Ak
v
rámci
sekcie
SAD.Item
obsahuje
niektorý
element
SAD.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode hodnotu "V0900", tak sa v
rámci
tejto
sekcie
(SAD.Item)
musí
nachádzať
element
SAD.Item.ProcedureSKCode s prvým znakom = "E".

PR076
Ak je v odseku 44 uvedený Doplnkový kód = "V0910", tak musí byť uvedený
aj kód "V0900".
Technické pravidlo:

14/30

Ak
v
rámci
sekcie
SAD.Item
obsahuje
nejaký
element
SAD.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode hodnotu "V0910", tak musí
v
rámci
tej
istej
sekcie
(SAD.Item)
existovať
element
SAD.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode = "V0900".

PR077
Ak je v odseku 44 uvedený Doplnkový kód = "00100" alebo "V0910", 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" alebo
"V0910", 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) = "Y" alebo "Z", tak dátum prijatia CV
musí byť uvedený, inak nesmie byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak hodnota elementu SAD.DeclarationTypeCode = "Y" alebo "Z", tak element
SAD.AcceptDate musí byť uvedený, inak nesmie byť uvedený.

PR082
Subjekty "deklarant" (odsek 14), "odosielateľ" (odsek 2) a "prepravca na
výstupe" musia byť evidované v Centrálnom Registri subjektov colnej správy.
Ak je dátum prijatia CV < 1.7.2009, musí byť uvedený identifikátor IČ DPH,
IČO, DIČ, CRČ, rodné číslo alebo EORI číslo.
Ak je dátum prijatia CV >= 1.7.2009
a externý subjekt je fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený
identifikátor rodné číslo alebo EORI číslo.
a externý subjekt je zahraničná osoba, musí byť uvedený identifikátor
colné registračné číslo alebo EORI číslo.
inak musí byť uvedené vždy EORI číslo.
Uvedený identifikátor musí byť tiež evidovaný v Centrálnom Registri subjektov
colnej správy.
Technické pravidlo:
V elementoch SubjectDeclarant, SubjectExporter a SubjectTraderAtExit musia
byť uvedené subjekty, ktoré sú evidované v Centrálnom Registri subjektov
colnej správy.
Ak je dátum prijatia CV < 1.7.2009, musí byť uvedený identifikátor IČ DPH,
IČO, DIČ, CRČ, rodné číslo alebo EORI číslo.
Ak je dátum prijatia CV >= 1.7.2009
a externý subjekt je fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený
identifikátor rodné číslo alebo EORI číslo.
a externý subjekt je zahraničná osoba, musí byť uvedený identifikátor
colné registračné číslo.
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inak musí byť uvedené vždy EORI číslo.
Uvedený identifikátor musí byť tiež evidovaný v Centrálnom Registri subjektov
colnej správy.

PR083
Hodnota musí byť zaokrúhlená matematicky na celé čísla.

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.

PR085
Lehota - posledný deň (odsek D/J) môže byť uvedená, iba ak kód
požadovaného režimu (odsek 37) = "21", "22", "23" alebo "31"; inak nesmie
byť uvedená.
Technické pravidlo:
Element Decision.SealsAffixedLimitDate môže byť uvedený, iba ak element
Decision.SAD.ProcedureCodeRequested obsahuje hodnotu ("21", "22", "23",
"31"); inak element Decision.SealsAffixedLimitDate nesmie byť uvedený.

PR086
Lehota na doplnenie údajov CV musí byť uvedená, ak kód druhu deklarácie
(odsek 1.2) = "B" alebo "E", inak nesmie byť uvedená.
Technické pravidlo:
Element Decision.CompletionDataMaxDate musí byť uvedený, ak hodnota
elementu Decision.SAD.DeclarationTypeCode = "B" alebo "E", inak nesmie
byť uvedený.

PR087
Číslo opravy colného vyhlásenia musí byť pre dané LRN, reps. MRN
jedinečné.
Technické pravidlo:
Každá správa SK513 a SK513A pre dané LRN, resp. MRN musí mať v
elemente SAD.SADAmendmentNumber uvedené jedinečné číslo opravy.

PR088
Atribút musí byť uvedený pri certifikátoch (povoleniach) na colný režim s
ekonomickým účinkom (kód certifikátu = N990 alebo C601), inak nesmie byť
uvedený.
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Atribút môže nadobúdať hodnoty: 1 = vstup do ekonomického režimu; 2 =
výstup z ekonomického 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" alebo "C601".
Element SAD.Item.ItemCertificate.EconomicProcedureFlag môže nadobúdať
hodnoty: 1 = vstup do ekonomického režimu; 2 = výstup z ekonomického
režimu; 3 = bez zápisu (do skladovej evidencie).

PR089
Atribút môže nadobúdať hodnoty: 1 = vstup do ekonomického režimu; 2 =
výstup z ekonomického režimu.
Technické pravidlo:
Element SAD.CustomsWarehouse.EconomicProcedureFlag môže nadobúdať
hodnoty: 1 = vstup do ekonomického režimu; 2 = výstup z ekonomického
režimu.

PR090
Technické pravidlo:
Hodnota atribútu (elementu) sa musí zhodovať s hodnotou totožného atribútu
(elementu) uvedenou v správe SK515 pre dané LRN.
Pozn.: Ak bolo colné vyhlásenie opravované (prijatá správa SK513 potvrdená
správou SK504), vykoná sa kontrola zhody údajov v správe SK513A voči
posledne akceptovanej správe SK513.

PR091
Počet a poradie tovarových položiek v správach SK513 a SK513A sa musí
zhodovať s počtom a poradím tovarových položiek v správe SK515 pre dané
LRN.
Technické pravidlo:
Počet a poradie elementov SAD.Item v správach SK513 a SK513A sa sa
musí zhodovať s počtom a poradím elementov SAD.Item v správe SK515 pre
dané LRN.

PR092
Ak Deklarovaný typ výstupu = "2" (ECS), potom počet pripojených uzáver
musí byť vyplnený.
Technické pravidlo:
Ak SAD.ExitTypeDeclared = "2", potom SAD.SealsNumber musí byť
vyplnený.

PR094
V rámci elektronického colného konania pre vývoz nemôže byť deklarovaný
Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) "D", "E" alebo "F".
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Technické pravidlo:
V rámci elektronického colného konania pre vývoz nemôže element
SAD.DeclarationTypeCode obsahovať hodnotu "D", "E" alebo "F".

PR095
Prepočítací kurz (odsek 23), ktorý uvedie deklarant sa musí zhodovať s
kurzom NBS platným v čase prijatia CV.
Technické pravidlo:
Hodnota elementu SAD.ExchangeRateInvoice sa musí zhodovať s kurzom
NBS platným v čase prijatia 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.

PR098
Technické pravidlo:
Sekcia (element) SADActualData musí byť uvedená, iba ak boli zistené
nezrovnalosti pri kontrole na colnom úrade výstupu týkajúce sa údajov v sekcii
(elemente) SADDeclaredData, inak nesmie byť uvedená.

PR099
Technické pravidlo:
Sekcia (element) SADItemDeclaredData a SADItemActualData sa uvádza iba
pre tie tovarové položky CV, pri ktorých boli zistené nezrovnalosti pri kontrole
na colnom úrade výstupu.
Sekcia (element) SADItemDeclaredData musí byť vždy uvedená aj so svojou
"dvojičkou" SADItemActualData (v obidvoch sekciách má element
ItemNumber tú istú hodnotu).
V sekcii SADItemDeclaredData a s ňou súvisiacich sekciách
(DeclaredDataContainer, DeclaredDataPackage a DeclaredDataCertificate)
sú uvedené údaje z tovarovej položky CV tak, ako boli deklarované na colnom
úrade vývozu. V sekcii SADItemActualData a s ňou súvisiacich sekciách
(ActualDataContainer, ActualDataPackage a ActualDataCertificate) sú
uvedené údaje z tovarovej položky CV tak, ako boli opravené pri kontrole na
colnom úrade výstupu.
Ak pri kontrole na colnom úrade výstupu bolo zistené, že niektorá z
tovarových položiek CV chýba, budú uvedené kompletné údaje z tovarovej
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položky v sekcii SADItemDeclaredData a s ňou súvisiacich sekciách
(DeclaredDataContainer, DeclaredDataPackage a DeclaredDataCertificate) a
v sekcii SADItemActualData bude uvedené iba číslo danej tovarovej položky v
elemente ItemNumber a bude nastavený príznak pre chýbajúcu tovarovú
položku NotPresent = 1; žiadne iné údaje v sekcii SADItemActualData
uvedené nebudú.

PR100
Technické pravidlo:
Príznak určujúci, či tovarová položka chýbala pri kontrole na colnom úrade
výstupu.
Možné hodnoty:
0 = tovarová položka bola predložená
1 = tovarová položka chýbala

PR101
Ak Kód druhu deklarácie (odsek 1.2) = "Y", tak na každej tovarovej položke
musí byť v odseku 40 uvedené aspoň jedno čiastkové CV v tvare: "Y" - "(EU,
CO, EX)" - "Evidenčné číslo CV" - "ISO kód krajiny, ktorá prepustila (eviduje)
čiastkové CV".
Ak ISO kód krajiny, ktorá prepustila (eviduje) čiastkové CV = "SK", tak musí
byť uvedené 13. miestne Evidenčné číslo CV (1. znak verzia +
SADCodeShort) a čiastkové CV musí spĺňať podmienky:
vývoz
druh deklarácie (odsek 1.2) = "C" alebo "F"
je v stave "prepustené"
deklarant (odsek 14) sa zhoduje s deklarantom zo súhrnného CV
nemôže byť priradené ku inému súhrnnému CV.
Technické pravidlo:
Ak element SAD.DeclarationTypeCode = "Y", tak pre každý element
SAD.Item musí byť uvedený aspoň jeden element
SAD.Item.
ItemPreviousDocument,
kde
DocumentCategoryCode
=
"Y"
a
DocumentTypeCode
=
"EU"
alebo
"CO"
alebo
"EX"
a
PreviousDocumentIdentity
=
"Evidenčné
číslo
CV"
a
SimplifiedSadCountryCode = "ISO kód krajiny, ktorá prepustila (eviduje)
čiastkové CV".
Element SimplifiedSadCountryCode musí byť uvedený, iba ak je
predchádzajúcim dokladom čiastkové CV, inak nesmie byť uvedený.
Aj hodnota elementu SimplifiedSadCountryCode = "SK", musí byť v elemente
PreviousDocumentIdentity uvedené 13. miestne Evidenčné číslo CV (1. znak
verzia + SADCodeShort) a čiastkové CV musí spĺňať podmienky:
vývoz
druh deklarácie (odsek 1.2) = "C" alebo "F"
je v stave "prepustené"
deklarant (odsek 14) sa zhoduje s deklarantom zo súhrnného CV
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nemôže byť priradené ku inému súhrnnému CV.

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 aspoň jedna sekcia "ItemPackage", v ktorej
bude rovnaký "PackageKindCode" a "MarksNumberPackages" a hodnota
elementu "Amount" > 0.

PR104
Bolo vytvorené nové pravidlo 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
(SK515 - podanie eCV) v elektronickej podateľni.
Technické pravidlo:
Dátum uvedený v elemente SAD.AcceptDate musí byť menší alebo rovný ako
dátum registrácie správy (SK515 - podanie eCV) v elektronickej podateľni.

PR106
AK Kód druhu dopravy na hranici (odsek 25) = "5" (pošta), potom Kód
špecifických okolností musí byť uvedený.
Technické pravidlo:
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Ak hodnota elementu SAD.TransportModeCodeBorder = "5" (pošta), potom
vyplnenie elementu SAD.SpecificCircumstancesIndicator je povinné
(Required).

PR107
Ak "Kód certifikátu" = "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 = "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

PR108
Sekcia (dátová skupina) môže byť použitá na doplnenie informácií o
smerovaní (tovaru), iných ako "Krajina vývozu" (odsej 15/15a JCD) a "Krajina
určenia" (odsek 17/17a JCD).
Technické pravidlo:
V sekcii Itinerary môžu byť uvedené iba kódy krajín iné ako v elementoch
SAD.CountryCodeExport a SAD.CountryCodeDestination.

PR109
Ak kód požadovaného režimu(odsek 37.1) je '31', '71', '76', '77' alebo '78’ a
kód druhu deklarácie(odsek 1.2) je "B" alebo "C" alebo "E" alebo "F", tak
element nemusí byť uvedený.
Ak kód požadovaného režimu(odsek 37.1) je iný ako '31', '71', '76', '77' a '78’
alebo kód druhu deklarácie(odsek 1.2) je iný ako "B", "C", "E", "F", tak
element musí byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak hodnota SAD.ProcedureCodeRequested je rovná '31', '71', '76', '77' alebo
'78’ a hodnota SAD.DeclarationTypeCode je rovná "B" alebo "C" alebo "E"
alebo "F", tak element je nepovinný.
Ak hodnota SAD.ProcedureCodeRequested je nerovná '31', '71', '76', '77' a
'78’ alebo hodnota SAD.DeclarationTypeCode je nerovná "B", "C", "E", "F",
tak element je povinný.

PR110
Jeden ARC sa môže nachádzať len na jednom CV.
Technické pravidlo:
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Pre SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentCategoryCode = „Z“ a
SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentTypeCode = „AAD“ musí byť
SAD.Item.ItemPreviousDocument.PreviousDocumentIdentity jedinečné v
rámci evidencie registrovaných, opravovaných a prepustených CV
v Deklaračnom systéme.

PR111
Na jednej tovarovej položke CV môže byť uvedený maximálne 1 ARC
(Administrative Reference Code). 1 ARC môže byť uvedený na viacerých
tovarových položkách jednoho CV.
Technické pravidlo:
Na jednej tovarovej položke CV môže byť uvedený maximálne jeden
predchádzajúci
doklad
s
SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentCategoryCode
=
„Z“
a
SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentTypeCode = „AAD“. Doklad s
SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentCategoryCode
=
„Z“
a
SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentTypeCode = „AAD“ a rovnakou
SAD.Item.ItemPreviousDocument.PreviousDocumentIdentity
môže
byť
uvedený na viacerých tovarových položkách.

PR112
ARC musí mať predpísanú štruktúru.
Technické pravidlo:
Ak
je
uvedený
doklad
s
SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentCategoryCode
=
„Z“
a
SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentTypeCode = „AAD“ potom
SAD.Item.ItemPreviousDocument.PreviousDocumentIdentity musí mať tvar:
- 21 alfanumerických znakov
- Prvé dva znaky sú dvojčíselným vyjadrením aktuálneho alebo
predchádzajúceho roku.
- 3. a 4. znak musí byť „SK“

PR114
V správe SK513A nesmie byť uvedený ARC. V správach SK515 a SK513 s
Kódom druhu deklarácie "B" nesmie byť uvedený ARC.
Technické pravidlo:
V správe
SK513A
nesmie
byť
uvedený
doklad
s
SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentCategoryCode
=
„Z“
a
SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentTypeCode = „AAD“. V správach
SK515 a SK513 s SAD.DeclarationTypeCode = „B“ nesmie byť uvedený
doklad s SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentCategoryCode = „Z“ a
SAD.Item.ItemPreviousDocument.DocumentTypeCode = „AAD“.

PR115
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Ak Deklarovaný typ výstupu = "5" (Druh deklarácie Z), potom na každej
tovarovej položke CV musí byť uvedený Kód certifikátu (odsek 44) = "4PZC"
práve raz a rovnaký pre každú tovarovu položku.
Technické pravidlo:
Ak SAD.ExitTypeDeclared = "5", tak v rámci každej sekcie SAD.Item musí byť
uvedený práve jeden element SAD.Item.ItemCertificate.CertificateCode =
"4PZC". Zároveň pre každú tovarovu položku musí byť rovnaký
SAD.Item.ItemCertificate.CertificateIdentity patriaci danému CertificateCode.

PR116
Ak Deklarovaný typ výstupu = "5" (Druh deklarácie Z), potom Kód druhu
deklarácie CV sa musí rovnať "Z", inak sa nesmie nesmie rovnať "Z".
Technické pravidlo:
Ak SAD.ExitTypeDeclared = "5", potom SAD.DeclarationTypeCode musí mať
hodnotu = "Z", inak nesmie mať hodnotu "Z".

PR117
Ak sa Kód druhu deklarácie = "C", potom na každej tovarovej položke CV
musí byť uvedený Kód certifikátu (odsek 44) = "4PZB" práve raz a rovnaký
pre každú tovarovu položku.
Technické pravidlo:
Ak SAD.DeclarationTypeCode = "C", tak v rámci každej sekcie SAD.Item
musí
byť
uvedený
práve
jeden
element
SAD.Item.ItemCertificate.CertificateCode = "4PZB". Zároveň pre každú
tovarovu
položku
musí
byť
rovnaký
SAD.Item.ItemCertificate.CertificateIdentity patriaci danému CertificateCode.

PR300
V prípade uskladnenia tovaru musí byť uvedené miesto uskladnenia, inak
miesto uskladnenia nesmie byť uvedené.
Technické pravidlo:
Ak hodnota elementu ExportOperation.StoringFlag = 1, je element
ExportOperation.StoringLocationDescription povinný, inak nesmie byť
uvedený.

PR301
Lokálne referenčné číslo manifestu (MLRN = Manifest Local Reference
Number) musí byť jedinečné v rámci evidencie deklaranta.
Technické pravidlo:
Manifest.MLRN musí byť jedinečné v rámci evidencie deklaranta.

PR302
Čísla tovarových položiek manifestu musia v rámci jednej správy tvoriť súvislý
rad čísel začínajúci číslom 1.
Technické pravidlo:
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Hodnoty všetkých elementov Manifest.ManifestItem.ManifestItemNumber
musia v rámci jednej správy tvoriť súvislý rad čísel začínajúci číslom 1.

PR303
V rámci jedného manifestu musí byť príznak rozdelenia CV (PCV) na viac
zásielok pre jedno MRN vždy rovnaký (ak je dané MRN uvedené na viacerých
tovarových položkách manifestu).
Technické pravidlo:
V rámci správy SK547 musí byť hodnota elementu FinalPartialFlag pre jedno
(rovnaké) MRN vo všetkých sekciách CustomsData rovnaká.

PR304
V rámci tovarovej položky manifestu musí byť MRN jedinečné (MRN môže byť
rozdelené na viacero tovarových položiek manifestu).
Technické pravidlo:
V správe SK547, v rámci sekcie ManifestItem musí byť hodnota elementu
CustomsData.MRN jedinečná.

PR305
V rámci tovarovej položky manifestu v rámci jedného MRN musí byť číslo
tovarovej položky CV (EAD) jedinečné (tovarová položka CV, resp. EAD môže
byť rozdelená na viacero tovarových položiek manifestu)
Technické pravidlo:
V správe SK547, v rámci sekcie ManifestItem.CustomsData musí byť
hodnota elementu CustomsDataItem.SADItemNumber jedinečná.

PR501
SDRN (SDRN = Summary Declaration Reference Number) musí byť
jedinečné v rámci evidencie deklaranta.
Technické pravidlo:
ESD.SDRN musí byť jedinečné v rámci evidencie deklaranta.

PR504
Celkový počet balení (nákladových kusov) musí byť rovný súčtu balení a
nákladových kusov z tovarových položiek PCV.
Technické pravidlo:
Element ESD.TotalPackages musí byť rovný sume hodnôt všetkých
elementov ESD.Item.ItemPackage.Amount.

PR506
Na každej tovarovej položke PCV musí byť uvedený opis nákladových kusov
a tovaru, alebo kód nomenklatúry, prípadne môže byť uvedené oboje.
Technické pravidlo:
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V každej sekcií ESD.Item musí byť uvedený aspoň jeden z elementov
"PackagesGoodsNote" alebo "GodsNomenclatureItemID".

PR507
Subjekty "deklarant" (odsek 14), "odosielatel" (odsek 2) a zástupca deklaranta
(odsek 14) musia byt evidované v Centrálnom Registri subjektov colnej
správy. Ako identifikátor musí byť uvedené platné EORICislo alebo MRA
číslo (TCUIN - Jedinečné identifikačné číslo subjektu pridelené v tretej
krajine).
Technické pravidlo:
V elementoch SubjectDeclarant, SubjectConsignor a SubjectRepresentative
musia byt uvedené subjekty, ktoré sú evidované v Centrálnom Registri
subjektov colnej správy. Ako identifikátor musí byť uvedené
platné
EORICislo alebo MRA číslo (TCUIN - Jedinečné identifikačné číslo subjektu
pridelené v tretej krajine).

PR509
Čísla tovarových položiek (odsek 32) musia v rámci jednej správy tvoriť
súvislý rad čísel začínajúci číslom 1.
Technické pravidlo:
Pri viacpoložkových PCV musia elementy ESD.Item.ItemNumber tvoriť súvislý
rad čísel začínajúci číslom 1.

PR510
Hodnota atribútu musí byť deklarovaná buď vo všeobecnej časti PCV alebo
na tovarovej položke.
Ak je deklarovaná hodnota atribútu rovnaká pre všetky tovarové položky, musí
byť uvedená vo všeobecnej časti PCV a zároveň nesmie byť uvedená na
tovarových položkách.
Ak je deklarovaná hodnota atribútu rôzna pre jednotlivé tovarové položky,
musí byť uvedená na každej tovarovej položke samostatne a zároveň nesmie
byť uvedená vo všeobecnej časti PCV.
Technické pravidlo:
Element musí byť uvedený buď na úrovni všeobecnej časti (ESD) alebo na
úrovni položky (ESD.Item).
Ak je deklarovaná hodnota atribútu rovnaká pre všetky tovarové položky, musí
byť uvedená na úrovni všeobecnej časti (ESD) a zároveň nesmie byť uvedená
na tovarových položkách (ESD.Item).
Ak je deklarovaná hodnota atribútu rôzna pre jednotlivé tovarové položky,
musí byť uvedená na každej tovarovej položke samostatne (ESD.Item) a
zároveň nesmie byť uvedená na úrovni všeobecnej časti PCV (ESD).

PR512
Ak kód špecifických okolností = "A" musí byť uvedená minimálne krajina
určenia.
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Inak musia byť uvedené minimálne dve krajiny (z ktorých prvá musí byť
krajina odoslania a posledná krajina určenia).
Technické pravidlo:
Ak hodnota elementu ESD.SpecificCircumstancesIndicator = "A", tak musí byť
sekcia ESD.Itinerary uvedená aspoň jeden krát.
Inak musí byť sekcia ESD.Itinerary uvedená minimálne dva krát (z ktorých
prvá musí byť krajina odoslania a posledná krajina určenia). Hodnota
elementu CountryOfRoutingCode sa nesmie opakovať.

PR513
Technické pravidlo:
Prvé dva znaky z kódu colného úradu sa musia rovnať 'SK'.

PR514
Technické pravidlo:
Ak je v správe SK615 deklarovaný slovenský CÚ výstupu (prvá dva znaky
ESD.CustomsOfficeCodeExit = 'SK'), musí sa kód CÚ výstupu zhodovať s
kódom CÚ podania (ESD.CustomsOfficeCodeLodgement).

PR515
Krajina CÚ výstupu v správe SK615 sa musí nachádzať v konfigurácii krajín,
ktoré akceptujú rolu "CÚ podania" pre vývozné predbežné colné vyhlásenia v
rámci systému ECS.
Technické pravidlo:
Kód krajiny CÚ výstupu v správe SK615 (prvé dva znaky z
ESD.CustomsOfficeCodeExit)
musí
mať
v
konfigurácii
"ECS2CountryConfiguration" nastavenú hodnotu "CustomsOfficeLodgement"
= 'True'.
pozn.: Konfigurácia krajín pre systém ECS (ECS2CountryConfiguration) je
publikovaná spoločne s číselníkmi deklaračného systému na webe colnej
správy.

PR528
Technické pravidlo:
Hodnota elementov MRN a SDRN sa musí zhodovať s hodnotou elementov
ExportOperation.MRN ExportOperation.SDRN zo správy SK628, ktorú
deklarant obdržal pre príslušné MRN.

PR544
Colný úrad výstupu (odsek 29) musí byť výstupným colným úradom pre ECS.
Technické pravidlo:
ESD.CustomOfficeCodeExit musí byť výstupným colným úradom pre ECS.
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PR546
Celkový počet položiek sa musí zhodovať s počtom sekcií Item, ktoré
obsahuje príslušná správa.
Technické pravidlo:
Hodnota ESD.TotalItemNumber sa musí zhodovať s počtom sekcií ESD.Item,
ktoré obsahuje príslušná správa.

PR553
Ak Kód špecifických okolností = "E", tak odosielateľ, deklarant aj zástupca
deklaranta musia byť schválené hospodárske subjekty. V odseku 44 na
každej tovarovej položke PCV musí byť pre dané subjekty uvedený SHS
certifikát (kódy "Y022", "Y024" a "Y025") platný ku dátumu prijatia PCV.
Technické pravidlo:
Ak hodnota elementu ESD.SpecificCircumstancesIndicator = "E", potom v
sekciách
ESD.SubjectConsignor,
ESD.SubjectDeclarant,
ESD.SubjectRepresentative a ESD.Item.ItemSubjectConsignor musia byť
uvedené schválené hospodárske subjekty:
- pre odosielateľa musí byť v rámci každej sekcie ESD.Item uvedená jedna
sekcia ESD.Item.ItemCertificate, kde CertificateCode = Y022
- pre deklaranta musí byť v rámci každej sekcie ESD.Item uvedená jedna
sekcia ESD.Item.ItemCertificate, kde CertificateCode = Y024
- pre zástupcu deklaranta (ak je zástupca uvedený) musí byť v rámci každej
sekcie ESD.Item uvedená jedna sekcia ESD.Item.ItemCertificate, kde
CertificateCode = Y025
Číslo SHS certifikátu (CertificateIdentity) musí byť platné ku dátumu prijatia
PCV.
pozn.: Formát SHS certifikátu je uvedený v pravidle PR107.

PR560
Posledné dva znaky Kódu nomenklatúry (odsek 33) musia byť nuly.
Technické pravidlo:
Posledné dva znaky hodnoty elementu ESD.Item.GoodsNomenclatureItemID
musia byť nuly.

PR567
Ak Kód špecifických okolností = 'E', potom je tento atribút nepovinný ('O');
inak je tento atribút povinný ('R').
Technické pravidlo:
Ak hodnota elementu ESD.SpecificCircumstancesIndicator = "E", potom je
tento atribút nepovinný ('O'); inak je tento atribút povinný ('R').
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PR568
Ak je hrubá hmotnosť menšia ako jeden kilogram, tak sa uvádza s presnosťou
na 3 desatinné miesta, inak sa uvádza na celé čísla. Hrubá hmotnosť musí
byť väčšia ako 0.

PR569
Technické pravidlo:
Element nemôže byť uvedený. (iba dočasne, zatiaľ nebol vytvorený a
naplnený príslušný číselník)

PR587
Číslo opravy PCV musí byť pre dané SDRN, resp. MRN jedinečné.
Technické pravidlo:
Každá správa SK613 pre dané SDRN, resp. MRN musí mať v elemente
ESD.EXSDAmedmentNumber uvedené jedinečné číslo opravy.

PR590
Technické pravidlo:
Hodnota atribútu (elementu) sa musí zhodovať s hodnotou totožného atribútu
(elementu) uvedenou v správe SK615 pre dané MRN.

PR591
Počet a poradie tovarových položiek v správe SK613 sa musí zhodovať s
počtom a poradím tovarových položiek v správe SK615 pre dané MRN.
Technické pravidlo:
Počet a poradie elementov ESD.Item v správe SK613 sa musí zhodovať s
počtom a poradím elementov ESD.Item v správe SK615 pre dané MRN.

PR592
Ak má Uskladnenie na CÚ výstupu hodnotu = 1 potom je sekcia EADItem
povinná aspoň raz. Zároveň počet výskytu sekcie musí byť menší ako počet
položiek EAD ku ktorému sa SK507 vzťahuje. Ak má Uskladnenie na CÚ
výstupu hodnotu = 0 potom je sekcia nepovinná.
Technické pravidlo:
Ak má StoringFlag hodnotu = 1 potom je sekcia EADItem povinná aspoň raz.
Zároveň počet výskytu sekcie musí byť menší ako počet položiek EAD ku
ktorému sa SK507 vzťahuje. Ak má StoringFlag hodnotu = 0 potom je sekcia
nepovinná.
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PR593
Ak je hodnota Druh dokumentu = "N820", "N821", "N822", "N952" v Čísle
dokumentu musí byť uvedená hodnota MRN - validácia na číslo MRN - dlžka
reťazca a kontrolna číslica
Technické pravidlo:
Ak je hodnota DocumentType = "N820", "N821", "N822", "N952" v
Documentreference musí byť uvedená hodnota MRN - validácia na číslo MRN
- dlžka reťazca a kontrolna číslica

PR594
Akceptovateľná hodnota v danom atribúte je len "4PZV".
Technické pravidlo:
V atribúte CertificateCode môže byť uvedená len hodnota "4PZV".

PR595
Ak je vyplnený atribút Kód certifikátu potom Číslo certifikátu je povinné.
Technické pravidlo:
Ak je atribút CertificateCode vyplnený potom je atribút CertificateIdentity
povinný.

PR596
Číslo colného úradu výstupu sa musí zhodovať s colným úradom výstupu zo
správy SK507 pre dané MRN.
Technické pravidlo:
CustomsOfficeOfExit.ReferenceNumber
sa
musí
zhodovať
s
CustomsOfficeOfExit.ReferenceNumber zo správy SK507 pre dané MRN.

PR597
Ak je hodnota Druh dokumentu = "N820", "N821", "N822", "N952" číslo
položky nesmie byť uvedené.
Technické pravidlo:
Ak je hodnota Documenttype = "N820", "N821", "N822", "N952" atribút
ItemNumber nesmie byť uvedený

PR598
Ak sa sekcia EADCertifikáty uvádza (povinnosť uvedenia definuje pravidlo
PR599 pre správu SK507) potom pre každú tovarovú položku EAD (podľa
MRN) musí byť sekcia uvedená aspoň raz. Zároveň nesmie nastať situácia
kedy je pre jednu tovarovú položku uvedený rovnaký Typ dokumentu a Číslo
dokumentu.
Technické pravidlo:
Ak sa sekcia EADDocumentsType uvádza (povinnosť uvedenia definuje
pravidlo PR599 pre správu SK507) potom pre každú tovarovú položku EAD
(podľa MRN) musí byť sekcia EADDocumentsType uvedená aspoň raz. V
správe SK507/SK590 v EADDocumentType nemôže byť uvedený pre jednu
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tovarovú položku rovnaký DocumentType a DocumentReference. Znamená to
validáciu na ItemNumber alebo ak sa ItemNumber nenachádza v sekcií ale je
uvedený rovnaký DocumentType a DocumentReference.

PR599
Sekcia EADCertifikáty je povinná minimálne raz ak je uvedený kód a číslo
certifikátu v sekcii Vývozná operácia.
Technické pravidlo
Sekcia EADDocumentsType je povinná minimálne raz ak je uvedený
CertificateCode a CertificateIdentity v sekcií ExportOperation.

PR600
Hodnota v Dátume výstupu musí byť rovná alebo menšia ako aktuálny dátum
a zároveň rovná alebo väčšia ako Dátum prepustenia Vývozného CV.
Technické pravidlo:
Hodnota v ExportOperation.ExitDate musí byť =< ako aktuálny dátum a
zároveň => ako ECS2EAD.ReleaseDate pre dané CV.

PR601
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).

PR602
Ak je v odseku 26 (Druh dopravy vo vnútrozemí) uvedený druh dopravy "3"
(Cestná preprava), tak na každej tovarovej položke CV v odseku 44 musí byť
uvedený aspoň jeden záznam, kde kód certifikátu je jeden z uvedených:
("3PPP", "3PPN", "3PPO").
Technické pravidlo:
Ak hodnota elementu SAD.TransportModeCodeInland je "3" (Cestná
preprava), tak v rámci každej sekcie SAD.Item musí aspoň jeden element
SAD.Item.ItemCertificate.CertificateCode obsahovať jednu hodnotu z
uvedených: ("3PPP", "3PPN", "3PPO").
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