Dátum publikovania verzie 1_16: 10/2019
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_16: 07.12.2019
Zmena
Súvisiace dokumenty
Č.
Zvýšená verzia správ kvôli nariadeniu eIDAS (nové správy XML schémy v balíčku „XSD
1
v súlade s eIDAS)
pre ICS.zip“
Dátum publikovania verzie 1_15: 08.08.2017
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_15: 09.09.2017
Zmena
Súvisiace dokumenty
Č.
V správe SK906 bol do sekcie FunctionalError pridaný ICS_specifikacia_sprav_v11
atribút ErrorPointerSK. Zmenil sa názov správy 15_20170807.xls
„Oznámenie o chybe podania“ a bola povýšená verzia na SK906.008.xsd
„008“.
SK906.FunctionalError.ErrorPointerSK
Dátum publikovania verzie 1_14: 16.11.2015
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_14: 01.12.2015
Zmena
Súvisiace dokumenty
Č.
Bolo zmenené znenie pravidla PR018.
ICS_zoznam_pravidiel_v11
PR018:
14_20151201.doc
Ak nie je uvedené "Miesto vykládky" pre celé PCV, tak ak
je "Kód špecifických okolností" = "E" je "Miesto
vykládky" v sekcii "Tovarová položka" nepovinné, pri
ostatných hodnotách je povinné. Ak je uvedené "Miesto
vykládky" pre celé PCV, tak "Miesto vykládky" v sekcii
"Tovarová položka" nesmie byť uvedené.
Technické pravidlo:
Ak nie je uvedený element Header.UnloadingPlace, tak pri
Header.SpecificCircumstancesIndicator = "E" je element
Header.Item.UnloadingPlace nepovinný, pri ostatných
hodnotách je povinný. Ak je uvedený element
Header.UnloadingPlace, tak element
Header.Item.UnloadingPlace nesmie byť uvedený.
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- v správe SK315 v elemente
SK315.Item.UnloadingPlace
- v správe SK313 v elemente
SK313.Item.UnloadingPlace
Bolo zmenené znenie pravidla PR027.
PR027:
Ak "Kód špecifických okolností" = "A" potom sekcia
"Nákladové kusy a balenie" v sekcii "Tovarová položka" je
nepovinná.
Technické pravidlo:
Ak Header.SpecificCircumstancesIndicator = "A" potom
sekcia Header.Item.ItemPackage je nepovinná.
- v správe SK315 v sekcii
SK315.ItemPackage
- v správe SK313 v sekcii
SK313.ItemPackage

ICS_zoznam_pravidiel_v114_20151201.doc

Dátum publikovania verzie 1_13: 01.05.2015
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_13: 25.05.2015
Zmena
Súvisiace dokumenty
Č.
V xsd schémach bol pre všetky správy pridaný Namespace
SK304.003.xsd,
1
a boli povýšené verzie xsd schém.
SK313.003.xsd,
SK315.003.xsd,
Príklad pre správu SK315:
SK323.003.xsd,
<xs:schema
SK325.003.xsd,
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
SK328.003.xsd,
elementFormDefault="qualified"
SK329A.003.xsd,
attributeFormDefault="unqualified" id="SK315"
SK329B.003.xsd,
targetNamespace="http://schemas.gov.sk/form/cep_frsrSK347.003.xsd,
O_MF_OC_0315_v3.0/1.0"
SK361.003.xsd,
xmlns="http://schemas.gov.sk/form/cep_frsrSK363.003.xsd,
O_MF_OC_0315_v3.0/1.0">
SK906.006.xsd
Dátum publikovania verzie 1_12: na dohode
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_12: 01.12.2014
Zmena
Súvisiace dokumenty
Č.
Bolo zmenené znenie pravidla PR060.
ICS_zoznam_pravidiel_v11
PR060:
12_20141106.doc
Subjekty "Osoba predkladajúca PCV", "Dopravca" a
"Zástupca dopravcu" musia byť evidované v Centrálnom
Registri subjektov colnej správy ako aj Identifikátor, ktorý
uvedú. Platný identifikátor pre subjekty "Osoba
predkladajúca PCV" a "Zástupca dopravcu" je
EORI/AdHocEORI číslo a pre subjekt "Dopravca"
EORI/AdHocEORI číslo alebo MRA číslo (TCUIN Jedinečné identifikačné číslo subjektu pridelené v tretej
krajine).
Technické pravidlo:
V elementoch Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration,
Header.SubjectEntryCarrier a Header.SubjectRepresentative
musia byť uvedené subjekty, ktoré sú evidované v
Centrálnom Registri subjektov colnej správy ako aj
Identifikátor, ktorý uvedú. Platný identifikátor pre subjekty
Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration a
Header.SubjectRepresentative je EORI/AdHocEORI číslo a
pre subjekt Header.SubjectEntryCarrier EORI/AdHocEORI
číslo alebo MRA číslo (TCUIN - Jedinečné identifikačné
číslo subjektu pridelené v tretej krajine).
- v správe SK315 v sekcii
SK315.SubjectLodgingSummaryDeclaration
SK315.SubjectRepresentative
SK315.SubjectEntryCarrier
- v správe SK313 v sekcii
SK313.SubjectLodgingSummaryDeclaration
SK313.SubjectRepresentative
SK313.SubjectEntryCarrier
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Bolo odobraté pravidlo PR014.
PR014:
Ak má subjekt pridelené platné EORICislo v databáze
EORI (Centrálny register subjektov) musí byť uvedený ako
identifikátor, v opačnom prípade nesmie byť identifikátor
uvedený.
Technické pravidlo:
Ak má subjekt pridelené platné EORICislo v databáze
EORI (Centrálny register subjektov) musí byť uvedený ako
Identifier v sekcii daného subjektu, v opačnom prípade
nesmie byť element Identifier uvedený.
- v správe SK315 v sekcii a elemente
SK315.SubjectConsignee.Identifier
SK315.ItemSubjectConsignee.Identifier
SK315.SubjectNotifyParty.Identifier
SK315.ItemSubjectNotifyParty.Identifier
- v správe SK313 v sekcii a elemente
SK313.SubjectConsignee.Identifier
SK313.ItemSubjectConsignee.Identifier
SK313.SubjectNotifyParty.Identifier
SK313.ItemSubjectNotifyParty.Identifier
Bolo pridané pravidlo PR072.
PR072:
Ak má subjekt pridelené platné EORICislo alebo MRA
číslo v databáze EORI (Centrálny register subjektov) musí
byť uvedený ako identifikátor, v opačnom prípade nesmie
byť identifikátor uvedený. Platné MRA číslo možu mať
pridelené len subjekty Zahraničný zástupca, Zahraničný
subjekt a Zahraničná osoba.
Technické pravidlo:
Ak má subjekt pridelené platné EORICislo alebo MRA
číslo v databáze EORI (Centrálny register subjektov) musí
byť uvedený ako Identifier v sekcii daného subjektu, v
opačnom prípade nesmie byť element Identifier uvedený.
Platné MRA číslo možu mať pridelené len subjekty
Zahraničný zástupca, Zahraničný subjekt a Zahraničná
osoba.

- v správe SK315 v sekcii a elemente
SK315.SubjectConsignee.Identifier
SK315.ItemSubjectConsignee.Identifier
SK315.SubjectNotifyParty.Identifier
SK315.ItemSubjectNotifyParty.Identifier
- v správe SK313 v sekcii a elemente
SK313.SubjectConsignee.Identifier
SK313.ItemSubjectConsignee.Identifier
SK313.SubjectNotifyParty.Identifier
SK313.ItemSubjectNotifyParty.Identifier
Dátum publikovania verzie 1_11: na dohode

ICS_specifikacia_sprav_v112_20141106.xls

ICS_specifikacia_sprav_v112_20141106.xls

Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_11: 01.06.2014
Zmena
Súvisiace dokumenty
Č.
Bolo zmenené znenie pravidla PR020.
ICS_zoznam_pravidiel_v11
PR020:
11_20140516.doc
Ak je uvedený "Kód osobitného záznamu" = "10600" na
všetkých tovarových položkách,tak nemôže byť uvedený
subjekt "Príjemca" vo Všeobecnej ani Položkovej časti.
Ak nie je uvedený "Kód osobitného záznamu" = "10600" na
všetkých tovarových položkách ale je uvedený aspoň na
jednej tak subjekt "Príjemca" musí byť uvedený na
tovarových položkách ktoré nemajú uvedený "Kód
osobitného záznamu" = "10600".
Technické pravidlo:
Ak element
Header.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
obsahuje hodnotu "10600" pre všetky Item položky, tak
nesmie byť uvedená sekcia Header.SubjectConsignee ani
sekcia ItemSubjectConsignee.
Ak element
Header.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
obsahuje hodnotu "10600" nie na všetkých tovarových
položkách ale aspoň na jednej tak sekcia
"ItemSubjectConsignee" musí byť uvedená na položkách v
ktorých element
Header.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
neobsahuje hodnotu "10600".
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- v správe SK315 v sekcii a elemente
SK315.SubjectConsignee
SK315.ItemSubjectConsignee
SK315.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
- v správe SK313 v sekcii a elemente
SK313.SubjectConsignee
SK313.ItemSubjectConsignee
SK313.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
Bolo zmenené znenie pravidla PR070.
PR070:
Ak je uvedený "Kód osobitného záznamu" = "10600" na
všetkých tovarových položkách, tak subjekt "Kontaktná
osoba" musí byť uvedená vo Všeobecnej časti alebo na
každej tovarovej položke. Nie zároveň.
Ak nie je uvedený "Kód osobitného záznamu" = "10600" na
všetkých tovarových položkách ale je uvedený aspoň na
jednej tak subjekt "Kontaktná osoba" musí byť uvedený na
tejto tovarovej položke.
Ak sa "Kód osobitného záznamu" nerovná "10600" ani v
jednej tovarovej položke tak subjekt "Kontaktná osoba"
nesmie byť použitý ani vo Všeobecnej časti ani na
Tovarovej položke.
Technické pravidlo:

ICS_zoznam_pravidiel_v111_20140516.doc

Ak element
Header.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
obsahuje hodnotu "10600" pre všetky Item položky, tak
musí byť uvedená sekcia "SubjectNotifyParty" pre celé
PCV alebo "ItemSubjectNotifyParty" pre každu tovarovú
položku.
Ak element
Header.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
obsahuje hodnotu "10600" nie na všetkých tovarových
položkách ale aspoň na jednej tak sekcia
"ItemSubjectNotifyParty" je povinná pre danú tovarovú
položku. Sekcia "SubjectNotifyParty" nesmie byť použitá.
Ak žiadny element
Header.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
neobsahuje hodnotu "10600", tak sekcie
"SubjectNotifyParty" alebo "ItemSubjectNotifyParty"
nesmú byť použité.
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- v správe SK315 v sekcii
SK315.SubjectNotifyParty
SK315.ItemSubjectNotifyParty
- v správe SK313 v sekcii
SK313.SubjectNotifyParty
SK313.ItemSubjectNotifyParty
Bolo odobraté pravidlo PR021.
PR021:
Ak je subjekt "Osoba predkladajúca PCV" totožný so
subjektom "Príjemca", subjekt "Príjemca" nesmie byť
uvedený.
Technické pravidlo:
Ak by sekcia Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration
obsahovala rovnaké údaje ako sekcia
Header.SubjectConsignee, sekcia Header.SubjectConsignee
nesmie byť uvedená.

ICS_zoznam_pravidiel_v111_20140516.doc
ICS_specifikacia_sprav_v111_20140516.xls

- v správe SK315 v sekcii
SK315.SubjectConsignee
- v správe SK313 v sekcii
SK313.SubjectConsignee
Dátum publikovania verzie 1_10: na dohode
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_10: 01.07.2013
Zmena
Súvisiace dokumenty
Č.

1

2

Bolo zmenené znenie pravidla PR028.
ICS_zoznam_pravidiel_v1PR028:
10_20130701.doc
Ak sa “Kód druhu nákladových kusov“ (odsek 31) nachádza
v zozname ("VQ", "VG", "VL", "VY","VR","VS" or
"VO"),
potom "množstvo balení" musí byť = 1;
Inak
Ak sa “Kód druhu nákladových kusov“ (odsek 31) nachádza
v zozname ("NE"; "NF" or "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","VS" or "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" or "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.
- v správe SK315 v elemente
SK315.Header.Item.ItemPackage.MarksNumberPackages
SK315.Header.Item.ItemPackage.Amount
- v správe SK313 v elemente
SK313. Header.Item.ItemPackage.MarksNumberPackages
SK313. Header.Item.ItemPackage.Amount
Bolo zmenené znenie pravidla PR043.
ICS_zoznam_pravidiel_v1PR043:
10_20130701.doc
Ak v sekcii "Nákladové kusy a balenie" element "Kód
druhu nákladových kusov" nie je zo zoznamu: ("VQ",
"VG", "VL", "VY", "VR", "VO","VS") a súčasne ak "Kód
špecifických okolností" je uvedený potom element "Značky
nákladových kusov (balení)" v sekcii "Nákladové kusy a
balenie" je nepovinný.
Technické pravidlo:
Ak element Header.Item.ItemPackage.PackageKindCode
nie je zo zoznamu: ("VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO",
"VS") a súčasne ak element
Header.SpecificCircumstancesIndicator je uvedený potom
element Header.Item.ItemPackage.MarksNumberPackages

je nepovinný.
- v správe SK315 v elemente
SK315.Header.Item.ItemPackage.MarksNumberPackages
- v správe SK313 v elemente
SK313. Header.Item.ItemPackage.MarksNumberPackages
Dátum publikovania verzie 1_9: na dohode
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_9: na dohode
Súvisiace dokumenty
Č. Zmena
Bolo odobraté pravidlo PR019.
ICS_specifikacia_sprav_v11
PR019:
9_20130311.xls
Ak "Kód špecifických okolností" = "E", tak sekcia
"Certifikáty" v sekcii "Tovarová položka" je povinná a pre
ICS_zoznam_pravidiel_v1prvú tovarovú položku v tejto sekcii musia byť uvedené
9_20130311.doc
záznamy, ktoré majú "Kód certifikátu" = "Y022" a "Y024"
Technické pravidlo:
Ak Header.SpecificCircumstancesIndicator = "E" tak sekcia
Header.Item.ItemCertificate je povinná a musí obsahovať
záznamy s elementom
Header.Item.ItemCertificate.CertificateCode = "Y022" a
"Y024" pre prvú tovarovú položku.
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- v správe SK315 v sekcii
Header.Item.ItemCertificate
- v správe SK315 v elemente
Header.Item. ItemCertificate.CertificateCode
- v správe SK313 v sekcii
Header.Item.ItemCertificate
- v správe SK313 v elemente
Header.Item. ItemCertificate.CertificateCode
Bolo odobraté pravidlo PR023.
PR023:
Ak je element "Kód certifikátu" = "Y022" alebo "Y024", tak
"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 niektorý element
Header.Item.ItemCertificate.CertificateCode = "Y022" alebo
"Y024"
tak hodnota v elemente
Header.Item.ItemCertificate.CertificateIdentity
musí byť vo formáte:
1.-2. znak - Kód krajiny
3.-6. znak - kód typu AEO certifikátu (AEOC,AEOF,AEOS)
ostatné znaky - bez obmedzenia
- v správe SK315 v elemente
Header.Item. ItemCertificate.CertificateIdentity

ICS_specifikacia_sprav_v19_20130311.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v19_20130311.doc

- v správe SK313 v elemente
Header.Item. ItemCertificate.CertificateIdentity
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4

Bolo odobraté pravidlo PR014.
PR014:
Ak má subjekt pridelené platné EORICislo v databáze
EORI (Centrálny register subjektov) musí byť uvedený ako
identifikátor, v opačnom prípade nesmie byť identifikátor
uvedený.
Technické pravidlo:
Ak má subjekt pridelené platné EORICislo v databáze
EORI (Centrálny register subjektov) musí byť uvedený ako
Identifier v sekcii daného subjektu, v opačnom prípade
nesmie byť element Identifier uvedený.
- v správe SK315 v elemente
Header .SubjectConsignor.Identifier
Header.Item. ItemSubjectConsignor.Identifier
- v správe SK313 v elemente
Header. SubjectConsignor.Identifier
Header.Item. ItemSubjectConsignor.Identifier
Bolo vytvorené a pridané pravidlo PR072.
PR072:
Ak má subjekt pridelené platné EORICislo alebo MRA
číslo v databáze EORI (Centrálny register subjektov) musí
byť uvedený ako identifikátor, v opačnom prípade nesmie
byť identifikátor uvedený. Platné MRA číslo možu mať
pridelené len subjekty Zahraničný zástupca, Zahraničný
subjekt a Zahraničná osoba.
Technické pravidlo:
Ak má subjekt pridelené platné EORICislo alebo MRA
číslo v databáze EORI (Centrálny register subjektov) musí
byť uvedený ako Identifier v sekcii daného subjektu, v
opačnom prípade nesmie byť element Identifier uvedený.
Platné MRA číslo možu mať pridelené len subjekty
Zahraničný zástupca, Zahraničný subjekt a Zahraničná
osoba.
- v správe SK315 v elemente
Header .SubjectConsignor.Identifier
Header.Item. ItemSubjectConsignor.Identifier
- v správe SK313 v elemente
Header. SubjectConsignor.Identifier
Header.Item. ItemSubjectConsignor.Identifier

ICS_specifikacia_sprav_v19_20130311.xls

ICS_specifikacia_sprav_v19_20130311.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v19_20130311.doc
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Bolo zmenené znenie pravidla PR060.
PR060:
Subjekty "Osoba predkladajúca PCV", "Dopravca" a
"Zástupca dopravcu" musia byť evidované v Centrálnom
Registri subjektov colnej správy ako aj Identifikátor, ktorý
uvedú. Ak je externý subjekt Fyzická osoba nepodnikateľ,
musí byť uvedený identifikátor Rodné číslo alebo
EORI/AdHocEORI číslo. Ak externý subjekt je Zahraničná
osoba, subjekt alebo zástupca musí byť uvedený
identifikátor Colné registračné číslo alebo
EORI/AdHocEORI číslo. Inak musí byť uvedené vždy
EORI/AdHocEORI číslo.
Technické pravidlo:
V elementoch Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration,
Header.SubjectEntryCarrier a Header.SubjectRepresentative
musia byť uvedené subjekty, ktoré sú evidované v
Centrálnom Registri subjektov colnej správy. Ak je externý
subjekt fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený
identifikátor Rodné číslo alebo EORI/AdHocEORI číslo.
Ak má subjekt platné EORI číslo nesmie uviesť
AdHocEORI číslo. Ak externý subjekt je zahraničná osoba,
zahraničný subjekt alebo zahraničný zástupca musí byť
uvedený identifikátor Colné registračné číslo, Staré colné
registračné číslo alebo EORI/AdHocEORI číslo. Ak má
subjekt platné EORI číslo nesmie uviesť AdHocEORI
číslo..Inak musí byť uvedené vždy EORI/AdHocEORI číslo.
Ak má subjekt platné EORI číslo nesmie uviesť
AdHocEORI číslo. Uvedený identifikátor musí byť tiež
evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej správy.

ICS_zoznam_pravidiel_v19_20130311.doc

- v správe SK315 v sekcii
Header. SubjectRepresentative
Header. SubjectLodgingSummaryDeclaration
Header. SubjectEntryCarrier
- v správe SK313 v sekcii
Header. SubjectRepresentative
Header. SubjectLodgingSummaryDeclaration
Header. SubjectEntryCarrier
Dátum publikovania verzie 1_8: na dohode
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_8: na dohode
Súvisiace dokumenty
Č. Zmena
V xsd schémach bol pre všetky správy pridaný Namespace
SK304.002.xsd,
1
a boli povýšené verzie xsd schém.
SK313.002.xsd,
SK315.002.xsd,
SK323.002.xsd,
SK325.002.xsd,
SK328.002.xsd,
SK329A.002.xsd,
SK329B.002.xsd,
SK347.002.xsd,

SK361.002.xsd,
SK363.002.xsd,
SK906.004.xsd
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3

4

5

6

Bolo zmenené a pridané pravidlo PR066.
PR066:
Prvé dva znaky kódu Colného úradu prvého vstupu a
následného vstupu musia byť kódmi krajiny, ktorá akceptuje
správy zo spoločnej domény.
Technicke pravidlo:
Kód krajiny (prvé dva znaky z
Header.CustomOfficeCodeFirstEntry a
SubsequentEntryCustomsOffice.ReferenceNumber) sa musí
nachádzať v tabuľke ICSCountryConfiguration.
pozn.: Konfigurácia krajín pre systém ICS
(ICSCountryConfiguration) je publikovaná spoločne s
číselníkmi deklaračného systému na webe colnej správy.
- v správe SK347 v elemente
Header.CustomsOfficeCodeFirstEntryDeclared
Bolo pridané pravidlo PR004.
PR004:
Technické pravidlo:
Hodnota atribútu (elementu, sekcie) sa musí zhodovať s
hodnotou totožného atribútu (elementu, sekcie) uvedenou v
správe SK315 pre dané LRN.
- v správe SK347 v elemente
Header.TransportModeCodeBorder
Header.IdentityTransportBorder
- v správe SK323 v elemente
Header.CustomsOfficeCodeFirstEntry
Bolo vytvorené a pridané pravidlo PR071.
PR071:
Colný úrad aktuálneho vstupu musí mať vždy prvé dva
znaky SK.
Technické pravidlo:
Prvé dva znaky z hodnoty elementu
Header.CustomsOfficeCodeActualEntry musia byť vždy
"SK".

ICS_specifikacia_sprav_v18_200101118.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v18_20101118.doc

ICS_specifikacia_sprav_v18_200101118.xls

ICS_specifikacia_sprav_v18_200101118.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v18_20101118.doc

- v správe SK347 v elemente
Header.CustomsOfficeCodeActualEntry
Bol pridaný element MRN do správy SK304.Header
MRN:

ICS_specifikacia_sprav_v18_200101118.xls

- v správe SK304
Bolo upravené znenie pravidla PR023.

ICS_zoznam_pravidiel_v1-

PR023:
Ak je element "Kód certifikátu" = "Y022" alebo "Y024", tak
"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 niektorý element
Header.Item.ItemCertificate.CertificateCode = "Y022" alebo
"Y024"
tak hodnota v elemente
Header.Item.ItemCertificate.CertificateIdentity
musí byť vo formáte:
1.-2. znak - Kód krajiny
3.-6. znak - kód typu AEO certifikátu (AEOC,AEOF,AEOS)
ostatné znaky - bez obmedzenia

8_20101118.doc

- v správe SK315 v elemente
Header.Item.ItemCertificate.CertificateIdentity
- v správe SK313 v elemente
Header.Item.ItemCertificate.CertificateIdentity
Dátum publikovania verzie 1_7: na dohode
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_7: na dohode
Súvisiace dokumenty
Č. Zmena
Bolo zmenené znenie pravidla PR038.
ICS_zoznam_pravidiel_v11
PR038:
7_20101026.doc
"Druh dopravy na hranici" musí byť Námorná doprava (1),
Železničná doprava (2), Cestná doprava (3), Letecká
doprava (4), Poštové zásielky (5), Pevne zabudované dopr.
zariadenia (7), Vnútrozemská lodná doprava (8), Vlastný
pohon (9).
Technické pravidlo:
Hodnota elementu
Header.EntryKey.TransportModeCodeBorder musí byť =
"1" Námorná doprava, "2" Železničná doprava, "3" Cestná
doprava, "4" Letecká doprava, "5"Poštové zásielky, "7"
Pevne zabudované dopr. zariadenia, "8" Vnútrozemská
lodná doprava, "9" Vlastný pohon.

2

- v správe SK347 v elemente
Header.TransportModeCodeBorder
V xsd schémach bol pre uvedené dátové typy pridaný pattern
(.|\r|\n)*\S(.|\r|\n)*.
Zoznam upravených dátových typov: an1..10; an1..22;
an1..200; an1..70; an1..35; an8; an1..17; an1..100; an1..15;
an1..60; an18; an12; an4; an1..4; an1..5; an1..42; an2;
an1..20; an5..11; an1..500.

SK304.001.xsd,
SK313.001.xsd,
SK315.001.xsd,
SK323.001.xsd,
SK325.001.xsd,
SK328.001.xsd,
SK329A.001.xsd,
SK329B.001.xsd,
SK347.001.xsd,

SK361.001.xsd,
SK363.001.xsd,
SK906.002.xsd

3

4

Bolo odobraté pravidlo PR030.
PR030:
Ak je subjekt "Kontaktná osoba" uvedený pre celé PCV
nesmie byť uvedený v sekcii "Tovarová položka", v
opačnom prípade je povinný.
Technické pravidlo:
Ak je uvedená sekcia Header.SubjectNotifyParty nesmie byť
uvedená sekcia Item.ItemSubjectNotifyParty, v opačnom
prípade je povinná.
- v správe SK315 v sekcii
Header.SubjectNotifyParty
Header.Item.ItemSubjectNotifyParty
- v správe SK313 v sekcii
Header.SubjectNotifyParty
Header.Item.ItemSubjectNotifyParty
Bolo vytvorené a pridané pravidlo PR070.
PR070:
Ak je uvedený "Kód osobitného záznamu" = "10600" aspoň
pre jednu tovarovu položku, tak subjekt "Kontaktná osoba"
musí byť uvedená v elemente Header alebo pre všetky
tovarové položky v elementoch Header.Item. Ak sa "Kód
osobitného záznamu" nerovná "10600" tak sekcia nesmie
byť použitá.
Technické pravidlo:
Ak nejaký element
Header.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
obsahuje hodnotu "10600", tak musí byť uvedená sekcia
"SubjectNotifyParty" pre celé PCV alebo
"ItemSubjectNotifyParty" pre každu tovarovú položku. Ak
žiadny element
Header.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
neobsahuje hodnotu "10600", tak sekcie
"SubjectNotifyParty" alebo "ItemSubjectNotifyParty" nesmú
byť použité.
- v správe SK315 v sekcii
Header.SubjectNotifyParty
Header.Item.ItemSubjectNotifyParty
- v správe SK313 v sekcii
Header.SubjectNotifyParty
Header.Item.ItemSubjectNotifyParty

ICS_specifikacia_sprav_v17_20101025.xls

ICS_zoznam_pravidiel_v17_20101026.doc
ICS_specifikacia_sprav_v17_20101025.xls

5

6

Bolo zmenené znenie pravidla PR032.
PR032:
Ak "Kód špecifických okolností" = "A", potom "Druh
dopravy na hranici" nesmie byť "7" alebo "9".
Ak "Kód špecifických okolností" = "C", potom "Druh
dopravy na hranici" nesmie byť "1","2","4","7","8" alebo
"9".
Ak "Kód špecifických okolností" = "D", potom "Druh
dopravy na hranici" nesmie byť "1","3","4","7","8" alebo
"9".
INAK je element 'Transport mode at the border’ (odsek 25)'
povinný ("R")
Technické pravidlo:
Ak Header.SpecificCircumstancesIndicator = "A", potom
Header.TransportModeCodeBorder nesmie byť "7" alebo
"9".
Ak Header.SpecificCircumstancesIndicator = "C", potom
Header.TransportModeCodeBorder nesmie byť
"1","2","4","7","8" alebo "9".
Ak Header.SpecificCircumstancesIndicator = "D", potom
Header.TransportModeCodeBorder nesmie byť
"1","3","4","7","8" alebo "9".
INAK je element 'Transport mode at the border’ (odsek 25)'
povinný ("R")
- v správe SK315 v elemente
Header.TransportModeCodeBorder
- v správe SK313 v elemente
Header.TransportModeCodeBorder
Bolo zmenené znenie pravidla PR009.
PR009:
Ak "Kód špecifických okolností" = "A" tak "Obchodné
referenčné číslo" a sekcia "Certifikáty" v sekcii "Tovarová
položka" sú nepovinné.
Technické pravidlo:
Ak Header.SpecificCircumstancesIndicator "A" tak
Header.CommercialReferenceNumber
Header.Item.CommercialReferenceNumber a sekcia
Header.Item.ItemCertificate sú nepovinné.
- v správe SK315 v elemente
Header.CommercialReferenceNumber
Header.Item.CommercialReferenceNumber
- v správe SK315 v sekcii
ItemCertificate
- v správe SK313 v elemente
Header.CommercialReferenceNumber
Header.Item.CommercialReferenceNumber
- v správe SK313 v sekcii
ItemCertificate

ICS_zoznam_pravidiel_v17_20101026.doc

ICS_zoznam_pravidiel_v17_20101026.doc

7

8

Bolo zmenené znenie pravidla PR022.
PR022:
Ak "Kód špecifických okolností" je iný ako "A" a súčasne
nie je v správe uvedený element "Obchodné referenčné
číslo" (ani na žiadnej tovarovej položke) potom musí byť
uvedená aspoň jedna sekcia "Certifikáty" v každej sekcii
"Tovarová položka", ktorá má "Kód certifikátu" jeden z
uvedených: (ICSCISDocumentType.DocumentTypeCode
kde ICSCISDocumentType.TransportDocument = True).
Technické pravidlo:
Ak Header.SpecificCircumstancesIndicator je iný ako "A" a
súčasne nie je v správe uvedený element
Header.CommercialReferenceNumber alebo
Header.Item.CommercialReferenceNumber na kazdej
tovarovej polozke potom musí byť uvedená aspoň jedna
sekcia Header.Item.ItemCertificate v každej sekcii
Header.Item, ktorá obsahuje element
Header.Item.ItemCertificate.CertificateCode s hodnotou:
(ICSCISDocumentType.DocumentTypeCode kde
ICSCISDocumentType.TransportDocument = True).
- v správe SK315 v elemente
Header.Item.ItemCertificate.CertificateCode
- v správe SK315 v sekcii
ItemCertificate
- v správe SK313 v elemente
Header.Item.ItemCertificate.CertificateCode
- v správe SK313 v sekcii
ItemCertificate
Bolo vytvorené a pridané pravidlo PR068.
PR068:
Ak je hodnota elementu "Druh dopravy na hranici" = 2 v
sekcii "Header" potom je element "MRN" povinný.
Technické pravidlo:
Ak uvedený element Header.TransportModeCodeBorder =
2, potom je element Header.MRN povinný.

ICS_zoznam_pravidiel_v17_20101026.doc

ICS_zoznam_pravidiel_v17_20101026.doc
ICS_specifikacia_sprav_v17_20101025.xls

- v správe SK347 v elemente
Header.MRN
9

Bolo vytvorené a pridané pravidlo PR069.
PR069:
Ak je hodnota elementu "Druh dopravy na hranici" = 4 v
sekcii "Header" potom element "Číslo spoja/linky
(dopravného prostriedku)" a element "Evidenčné číslo
dopravného prostriedku na hranici" musia byť zhodné.
Technické pravidlo:
Ak uvedený element Header.TransportModeCodeBorder =
4, potom Header.ConveyanceReferenceNumber a
Header.IdentityTransportBorder musia byť zhodné.

ICS_zoznam_pravidiel_v17_20101026.doc
ICS_specifikacia_sprav_v17_20101025.xls

10

- v správe SK315 v elemente
Header.IdentityTransportBorder
- v správe SK313 v elemente
Header.IdentityTransportBorder
Bolo zmenené znenie pravidla PR053.
PR053:
Ak je "Druh dopravy na hranici" = "1", "2", "3" a "8" potom
je element "Evidenčné číslo dopravného prostriedku na
hranici" povinný a ak je "Druh dopravy na hranici" = "1"
alebo "8" tak má element "Evidenčné číslo dopravného
prostriedku na hranici" formát pre International Maritime
Organisation (IMO) n7 a pre European Vessel Identification
Number (ENI) n8.
Technické pravidlo:
Ak je element Header.TransportModeCodeBorder ="1", "2",
"3" a "8" potom je element .IdentityTransportBorder
povinný a ak je element Header.TransportModeCodeBorder
="1" alebo "8" tak má element .IdentityTransportBorder
formát pre International Maritime Organisation (IMO) n7 a
pre European Vessel Identification Number (ENI) n8.

ICS_zoznam_pravidiel_v17_20101026.doc

- v správe SK315 v elemente
Header.IdentityTransportBorder
Header.Item.ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
- v správe SK313 v elemente
Header.IdentityTransportBorder
Header.Item.ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
Dátum publikovania verzie 1_6: 02.11.2009
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_6: 06.11.2009
Súvisiace dokumenty
Č. Zmena
Bolo vytvorené a pridané pravidlo PR065.
ICS_specifikacia_sprav_v11
PR065:
6_20091020.xls
"Kód nomenklatúry tovaru" musí mať vždy párny počet
znakov.
ICS_zoznam_pravidiel_v1Technické pravidlo:
6_20091020.doc
Hodnota elementu Header.Item.GoodsNomenclatureItemID
musí mať vždy párny počet znakov.

2

- v správe SK315 v elemente
Header.Item.GoodsNomenclatureItemID
- v správe SK313 v elemente
Header.Item.GoodsNomenclatureItemID
Bolo vytvorené a pridané pravidlo PR066.
PR066:
Prvé dva znaky kódu Colného úradu prvého vstupu a
následného vstupu musia byt kodmi krajiny, ktorá je už
zapojena do elektronicej komunikacie.
Technicke pravidlo:
Header.CustomOfficeCodeFirstEntry a

ICS_specifikacia_sprav_v16_20091020.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v16_20091020.doc

SubsequentEntryCustomsOffice.ReferenceNumber musia
mať prvé dva znaky v tabulke ICSCountryConfiguration s
priznakom IsBlocked na false (musia byt v zozname Start
ICS).

3

4

- v správe SK315 v elemente
Header.CustomsOfficeCodeFirstEntry
- v správe SK315 v sekcii
Header. SubsequentEntryCustomsOffice
- v správe SK313 v elemente
Header.CustomsOfficeCodeFirstEntry
- v správe SK313 v sekcii
Header. SubsequentEntryCustomsOffice
- v správe SK323 v elemente
Header.CustomsOfficeCodeActualEntry
Header.CustomsOfficeCodeFirstEntry
Bolo vytvorené a pridané pravidlo PR067.
PR067:
Kód colného úradu prvého vstupu a následného vstupu musi
byť Vstupný colný úrad pre danú krajinu.
Technické pravidlo:
Header.CustomOfficeCodeFirstEntry a
SubsequentEntryCustomsOffice.ReferenceNumber musia
mať príznak v tabulke DMCISCustomOffice.ICSRole = 1
(Colný úrad musí mať zaškrnutý príznak vstupu v prehľade
Colných úradov).
- v správe SK315 v elemente
Header.CustomsOfficeCodeFirstEntry
- v správe SK315 v sekcii
Header. SubsequentEntryCustomsOffice
- v správe SK313 v elemente
Header.CustomsOfficeCodeFirstEntry
- v správe SK313 v sekcii
Header. SubsequentEntryCustomsOffice
- v správe SK323 v elemente
Header.CustomsOfficeCodeActualEntry
Header.CustomsOfficeCodeFirstEntry
- v správe SK347 v elemente
Header.CustomsOfficeCodeFirstEntryDeclared
Header.CustomsOfficeCodeActualEntry
Bolo pridané pravidlo PR004.
PR004:
Technické pravidlo:
Hodnota atribútu (elementu, sekcie) sa musí zhodovať s
hodnotou totožného atribútu (elementu, sekcie) uvedenou v
správe SK315 pre dané LRN.
- v správe SK347 v elemente
Header.CustomsOfficeCodeFirstEntryDeclared

ICS_specifikacia_sprav_v16_20091020.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v16_20091020.doc

ICS_specifikacia_sprav_v16_20091020.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v16_20091020.doc

Dátum publikovania verzie 1_5: 08.10.2009
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_5: 19.10.2009
Súvisiace dokumenty
Č. Zmena
Bolo zmenené znenie pravidla PR020.
ICS_specifikacia_sprav_v11
PR020:
5_20090928.xls
Ak je uvedený "Kód osobitného záznamu" = "10600", tak
nemôže byť uvedený subjekt "Príjemca" v elemente Header ICS_zoznam_pravidiel_v1ani v elemente Header.Item.
5_20090928.doc
Technické pravidlo:
Ak nejaký element
Header.Item.ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
obsahuje hodnotu "10600", tak nesmie byť uvedená sekcia
Header.SubjectConsignee ani sekcia ItemSubjectConsignee.

2

3

- v správe SK315 v sekcii
Header. SubjectConsignee
Header.Item. ItemSubjectConsignee
- v správe SK315 v elemente
Header.Item. ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
- v správe SK313 v sekcii
Header. SubjectConsignee
Header.Item. ItemSubjectConsignee
- v správe SK313 v elemente
Header.Item. ItemAdditionalData.AdditionalDataCode
Bolo odobraté pravidlo PR004.
PR004:
Technické pravidlo:
Hodnota atribútu (elementu, sekcie) sa musí zhodovať s
hodnotou totožného atribútu (elementu, sekcie) uvedenou v
správe SK315 pre dané LRN.
- v správe SK313 v elemente
Header.InscriptionPlace
Header.InscriptionDate
Bolo pridané pravidlo PR043.
PR043:
Ak v sekcii "Nákladové kusy a balenie" element "Kód druhu
nákladových kusov" nie je zo zoznamu: ("VQ", "VG", "VL",
"VY", "VR", "VO") a súčasne ak "Kód špecifických
okolností" je uvedený potom element "Značky nákladových
kusov (balení)" v sekcii "Nákladové kusy a balenie" je
nepovinný.
Technické pravidlo:
Ak element Header.Item.ItemPackage.PackageKindCode
nie je zo zoznamu: ("VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO")
a súčasne ak element
Header.SpecificCircumstancesIndicator je uvedený potom
element Header.Item.ItemPackage.MarksNumberPackages
je nepovinný.

ICS_specifikacia_sprav_v15_20090928.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v15_20090928.doc

ICS_specifikacia_sprav_v15_20090928.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v15_20090928.doc

- v správe SK315 v elemente
Header.Item. ItemPackage.MarksNumberPackages
- v správe SK313 v elemente
Header.Item. ItemPackage.MarksNumberPackages
Dátum publikovania verzie 1_4: 08.09.2009
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_4: 14.09.2009
Súvisiace dokumenty
Č. Zmena
Bolo zmenené znenie pravidla PR060.
ICS_specifikacia_sprav_v11
PR060:
4_20090828.xls
Subjekty "Osoba predkladajúca PCV", "Dopravca" a
"Zástupca dopravcu" musia byť evidované v Centrálnom
ICS_zoznam_pravidiel_v1Registri subjektov colnej správy. Ak je externý subjekt
4_20090828.doc
fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený identifikátor
rodné 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 Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration,
Header.SubjectEntryCarrier a Header.SubjectRepresentative
musia byť uvedené subjekty, ktoré sú evidované v
Centrálnom Registri subjektov colnej správy. Ak je externý
subjekt fyzická osoba nepodnikateľ, musí byť uvedený
identifikátor rodné číslo alebo EORI číslo. Inak musí byť
uvedené vždy EORI číslo. Uvedený identifikátor musí byť
tiež evidovaný v Centrálnom Registri subjektov colnej
správy.
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- v správe SK315 v sekcii
Header. SubjectRepresentative
Header. SubjectEntryCarrier
Header. SubjectLodgingSummaryDeclaration
- v správe SK313 v sekcii
Header. SubjectRepresentative
Header. SubjectEntryCarrier
Header. SubjectLodgingSummaryDeclaration
- v správe SK304 v sekcii
Header. SubjectRepresentative
Header. SubjectEntryCarrier
Header. SubjectLodgingSummaryDeclaration
- v správe SK328 v sekcii
Header. SubjectEntryCarrier
Header. SubjectLodgingSummaryDeclaration
Bolo zmenené znenie pravidla a bolo odobraté pravidlo
PR014.
PR014:
Ak má subjekt pridelené platné EORICislo v databáze
EORI (Centrálny register subjektov) musí byť uvedený ako
identifikátor, v opačnom prípade nesmie byť identifikátor

ICS_specifikacia_sprav_v14_20090828.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v14_20090828.doc

uvedený.
Technické pravidlo:
Ak má subjekt pridelené platné EORICislo v databáze
EORI (Centrálny register subjektov) musí byť uvedený ako
Identifier v sekcii daného subjektu, v opačnom prípade
nesmie byť element Identifier uvedený.

3

- odobraté pravidlo v správe SK315 v elemente
Header. SubjectRepresentative.Identifier
Header. SubjectEntryCarrier.Identifier
Header. SubjectLodgingSummaryDeclaration.Identifier
- odobraté pravidlo v správe SK313 v elemente
Header. SubjectRepresentative.Identifier
Header. SubjectEntryCarrier.Identifier
Header. SubjectLodgingSummaryDeclaration.Identifier
Bolo odobraté pravidlo PR013.
PR013:
Ak je uvedený identifikátor subjektu a nachádza sa v
databáze EORI, potom sú ostatné údaje o subjekte
nepovinné, v opačnom prípade sú povinné.
Technické pravidlo:
Ak je uvedený element subjektu Identifier a nachádza sa v
databáze EORI, ostatné elementy v danej sekcii subjektu sú
nepovinné, v opačnom prípade sú povinné

ICS_specifikacia_sprav_v14_20090828.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v14_20090828.doc

- odobraté pravidlo v správe SK315 v sekcii
Header. SubjectRepresentative
Header. SubjectEntryCarrier
Header. SubjectLodgingSummaryDeclaration
- odobraté pravidlo v správe SK313 v sekcii
Header. SubjectRepresentative
Header. SubjectEntryCarrier
Header. SubjectLodgingSummaryDeclaration
- odobraté pravidlo v správe SK304 v sekcii
Header. SubjectRepresentative
Header. SubjectEntryCarrier
Header. SubjectLodgingSummaryDeclaration
- odobraté pravidlo v správe SK328 v sekcii
Header. SubjectEntryCarrier
Header. SubjectLodgingSummaryDeclaration
Dátum publikovania verzie 1_3: 26.06.2009
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_3: 1.7.2009
Súvisiace dokumenty
Č. Zmena
Bolo zmenené znenie pravidla PR061.
ICS_specifikacia_sprav_v11
PR061:
3_20090624.xls
Ak "Druh dopravy na hranici" je rovný "3" a ak je
"Evidenčné číslo dopravného prostriedku na hranici"
ICS_zoznam_pravidiel_v1uvedené
3_20090624.doc

potom je atribút povinný.
Inak nemusi byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak je element "Header.TransportModeCodeBorder" = "3" a
ak je element "Header.IdentityTransportBorder" uvedený
potom je element povinný.
inak nemusi byť uvedený.

2

3

- v správe SK315 v elemente
Header.CountryCodeBorder
- v správe SK313 v elemente
Header.CountryCodeBorder
Bolo odobraté pravidlo PR002.
PR002:
Ak "Druh dopravy na hranici" = "5" (pošta), tak elementy
"Štátna príslušnosť dopravného prostriedku na hranici"
a "Evidenčné číslo dopravného prostriedku na hranici"
nesmú byť uvedené.
Technické pravidlo:
Ak Header.TransportModeCodeBorder = "5" (pošta), tak
elementy
Header/ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder +
Header/ItemTransportBorder.CountryCodeBorder nesmú
byť uvedené.
- v správe SK315 v elemente
Header.IdentityTransportBorder a
ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
Header.CountryCodeBorder a
ItemTransportBorder.CountryCodeBorder
- v správe SK313 v elemente
Header.IdentityTransportBorder a
ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
Header.CountryCodeBorder a
ItemTransportBorder.CountryCodeBorder
Bolo pridané pravidlo PR062.
PR062:
Ak "Druh dopravy na hranici" = "5" (pošta), tak element
"Evidenčné číslo dopravného prostriedku na hranici" nesmie
byť uvedený
inak je element vždy povinný.
Technické pravidlo:
Ak Header.TransportModeCodeBorder = "5" (pošta), tak
elementy
Header/ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
nesmie byť uvedený inak je element povinný.
- v správe SK315 k elementu
ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
- v správe SK313 k elementu

ICS_specifikacia_sprav_v13_20090624.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v13_20090624.doc

ICS_specifikacia_sprav_v13_20090624.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v13_20090624.doc
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5

6

7

ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
Bolo odobraté pravidlo PR001.
PR001:
Lokálne referenčné číslo (LRN = Local Reference Number)
musí byť jedinečné v rámci evidencie deklaranta.
Technické pravidlo:
Hodnota elementu Header.LRN musí byť jedinečná v rámci
evidencie deklaranta.
- v správe SK313 v elemente
Header.LRN
Bolo odobraté pravidlo PR049.
PR049:
Technické pravidlo:
Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených
pravidiel, ktoré hovorí o povinnosti/nepovinnosti elementu,
tak je element povinný.
- v správe SK315 v sekcii
SubjectEntryCarrier
- v správe SK313 v sekcii
SubjectEntryCarrier
V správe SK315 a SK313 sa v elemente
ItemPackage.Amount zmenil datovy typ
nonNegativeInteger.
v správe SK315 v elemente
ItemPackage.Amount
v správe SK313 v elemente
ItemPackage.Amount
Bolo zmenené znenie pravidla PR028.
PR028:
Ak sa “Kód druhu nákladových kusov“ (odsek 31) nachádza
v zozname ("VQ", "VG", "VL", "VY","VR" or "VO"),
potom "množstvo balení" musí byť = 1;
Inak
Ak sa “Kód druhu nákladových kusov“ (odsek 31) nachádza
v zozname ("NE"; "NF" or "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" or "VO"),
potom hodnota elementu ItemPackage.Amount (alebo
EADItemPackage.Amount) musí byť = 1;
Inak
Ak sa hodnota elementu ItemPackage.PackageKindCode

ICS_specifikacia_sprav_v13_20090624.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v13_20090624

ICS_specifikacia_sprav_v13_20090624.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v13_20090624

ICS_specifikacia_sprav_v13_20090624.xls

ICS_specifikacia_sprav_v13_20090624.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v13_20090624

(alebo EADItemPackage.PackageKindCode) nachádza v
zozname ("NE"; "NF" or "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.
- v správe SK315 v elemente
ItemPackage.Amount
ItemPackage.MarksNumberPackages
- v správe SK313 v elemente
ItemPackage.Amount
ItemPackage.MarksNumberPackages

Dátum publikovania verzie 1_2: 03.06.2009
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_2: 01.07.2009
Súvisiace dokumenty
Č. Zmena
Bolo pridané nové pravidlo PR062.
ICS_specifikacia_sprav_v11
PR062:
2_20090529.xls
Ak "Druh dopravy na hranici" = "5" (pošta), tak element
"Evidenčné číslo dopravného prostriedku na hranici" nesmie ICS_zoznam_pravidiel_v1byť uvedený inak je element vždy povinný.
2_20090529.doc
Technické pravidlo:
Ak Header.TransportModeCodeBorder = "5" (pošta), tak
element Header.IdentityTransportBorder nesmie byť
uvedený inak je element povinný.
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- v správe SK315 k elementu
Header.IdentityTransportBorder
- v správe SK313 k elementu
Header.IdentityTransportBorder
Bolo pridané nové pravidlo PR063.
PR063:
Ak je potrebné uviesť viac dopravných prostriedkov v
odseku "Evidenčné číslo dopravného prostriedku na hranici"
uvedú sa všetky relevantné na príslušnej tovarovej položke a
v hlavičke len ten, ktorý má byť použitý aj v Entry key. Ak
je len jeden dopravný prostriedok pre všetky tovarové
položky bude uvedený len v hlavičke.
Technické pravidlo:
Pri napľňaní elementu "IdentityTransportBorder" sa uvedú
všetky relevantné na príslušnej tovarovej položke
"ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder" a v hlavičke
"Header.IdentityTransportBorder" len ten, ktorý má byť
použitý aj v Entry key. Ak je len jeden dopravný
prostriedok pre všetky tovarové položky sekcia

ICS_specifikacia_sprav_v12_20090529.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v12_20090529.doc

ItemTransportBorder nesmie byť použitá.

3

4

- v správe SK313 k elementu
Header.IdentityTransportBorder
a k sekcii ItemTransportBorder
- v správe SK315 k elementu
Header.IdentityTransportBorder
a k sekcii ItemTransportBorder
Bolo pridané nové pravidlo PR064.
PR064:
Ak "Kód špecifických okolností" = "A"
potom sekcia "Dopravný prostriedok na hranici" v sekcii
"Tovarová položka" je nepovinná, inak je povinná.
Technické pravidlo:
ak Header.SpecificCircumstancesIndicator = "A"
potom sekcia Header.Item.ItemTransportBorder je
nepovinná,inak je povinná.
- v správe SK313 k sekcii
ItemTransportBorder
- v správe SK315 k sekcii
ItemTransportBorder
Bolo odobraté pravidlo PR003.
PR003:
Ak "Druh dopravy na hranici" je rovný "1" alebo "8"
potom "Evidenčné číslo dopravného prostriedku na hranici"
je povinné
Ak "Druh dopravy na hranici" je rovný "4"
potom "Evidenčné číslo dopravného prostriedku na hranici"
nesmie byť uvedené.
Technické pravidlo:
Ak je element
Header/ItemTransportBorder.TransportModeCodeBorder =
"1" alebo "8"
potom je element
Header/ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
povinný
Ak je element
Header/ItemTransportBorder.TransportModeCodeBorder =
"4"
potom element
Header/ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
nesmie byť uvedený.
- v správe SK313 k elementu
Header.IdentityTransportBorder a
ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
- v správe SK315 k elementu
Header.IdentityTransportBorder a
ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder

ICS_specifikacia_sprav_v12_20090529.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v12_20090529.doc

ICS_specifikacia_sprav_v12_20090529.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v12_20090529

5

6

7

8

Bolo odobraté pravidlo PR026.
PR026:
Ak je uvedený element "Evidenčné číslo dopravného
prostriedku na hranici" alebo ak "Druh dopravy na hranici"
je "4"
potom sekcia "Dopravný prostriedok na hranici" v sekcii
"Tovarová položka" nesmie byť uvedená.
v opačnom prípade ak "Kód špecifických okolností" = "A"
potom sekcia "Dopravný prostriedok na hranici" v sekcii
"Tovarová položka" je nepovinná,
inak je povinná.
Technické pravidlo:
Ak je uvedený element Header.IdentityTransportBorder
alebo ak Header.TransportModeCodeBorder = "4"
potom sekcia Header.Item.ItemTransportBorder nesmie byť
uvedená.
V opačnom prípade ak
Header.SpecificCircumstancesIndicator = "A"
potom sekcia Header.Item.ItemTransportBorder je
nepovinná,
inak je povinná.
- v správe SK313 v sekcii
ItemTransportBorder
- v správe SK315 v sekcii
ItemTransportBorder
V správe SK347 bol zmenený dátový typ elementu
SK347.Header.GoodsLocationCode
na an5..11
Tiež bola upravená XSD schéma SK347

ICS_specifikacia_sprav_v12_20090529.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v12_20090529

ICS_specifikacia_sprav_v12_20090529.xls
SK347.001.xsd

V správe SK313 bola upravená sekcia
ItemCertificate na Conditional a 0..99

ICS_specifikacia_sprav_v12_20090529.xls

Tiež bola upravená XSD schéma SK313.

SK313.001.xsd

V správe SK361 a SK363 sa v elemente
CustomsOfficeCodeActualEntry zmenil datovy typ na
Optional.

ICS_specifikacia_sprav_v12_20090529.xls

v správe SK361 v elemente
ControlDecision.CustomsOfficeCodeActualEntry
v správe SK363 v elemente
ENSSupplementRequest.CustomsOfficeCodeActualEntry

SK361.001.xsd
SK363.001.xsd
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Bolo odobraté pravidlo PR025.
PR025
"Kód nomenklatúry tovaru" musí mať minimálne 4 číslice
Technické pravidlo:
Hodnota elementu Header.Item.GoodsNomenclatureItemID
musí mať minimálne 4 číslice

ICS_specifikacia_sprav_v12_20090529.xls

v správe SK313 v elemente
Item.PackagesGoodsNote

Dátum publikovania verzie 1_1: 31.03.2009
Plánovaný dátum zapracovania verzie 1_1: ..2009
Súvisiace dokumenty
Č. Zmena
V správe SK347 bola odobratá sekcia Header.EntryKey
ICS_specifikacia_sprav_v11
a všetky elementy z nej boli presunuté do sekcie Header. Ide 1_20090319.xls
o elementy:
- TransportModeCodeBorder
SK347.001.xsd
- IdentityTransportBorder
- ExpectedArrivalDate
Tiež bola upravená XSD schéma SK347. Taktiež boli týmto
elementom priradené nové pravidlá (konkrétne upravené
pravidlo PR039 a pravidlo PR050)
Bolo pridané nové pravidlo PR032.
ICS_specifikacia_sprav_v12
- v správe SK315 k elementu
1_20090319.xls
Header.TransportModeCodeBorder
- v správe SK313 k elementu
ICS_zoznam_pravidiel_v1Header.TransportModeCodeBorder
1_20090319.doc
Bolo pridané nové pravidlo PR052.
ICS_specifikacia_sprav_v13
- v správe SK328 k elementu
1_20090319.xls
Header.ConveyanceReferenceNumber
- v správe SK304 k elementu
ICS_zoznam_pravidiel_v1Header.ConveyanceReferenceNumber
1_20090319.doc
- v správe SK313 k elementu
Header.ConveyanceReferenceNumber
- v správe SK315 k elementu
Header.ConveyanceReferenceNumber
Bolo pridané nové pravidlo PR053.
ICS_specifikacia_sprav_v14
- v správe SK315 k elementu
1_20090319.xls
Header.IdentityTransportBorder
- v správe SK315 k elementu
ICS_zoznam_pravidiel_v1Header.Item.ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
1_20090319.doc
- v správe SK313 k elementu
Header.IdentityTransportBorder
- v správe SK313 k elementu
Header.Item.ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
Bolo pridané nové pravidlo PR054.
ICS_specifikacia_sprav_v15
- v správe SK315 k elementu Header.CountryCodeBorder
1_20090319.xls
- v správe SK315 k elementu
Header.Item.ItemTransportBorder. CountryCodeBorder
ICS_zoznam_pravidiel_v1-
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- v správe SK313 k elementu Header.CountryCodeBorder
- v správe SK313 k elementu
Header.Item.ItemTransportBorder. CountryCodeBorder

1_20090319.doc

Bolo pridané nové pravidlo PR055.
- v správe SK323 k sekcii Header.Item

ICS_specifikacia_sprav_v11_20090319.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v11_20090319.doc
ICS_zoznam_pravidiel_v11_20090319.doc

7

Bolo upravené znenie pravidla PR002:
PR002
Ak "Druh dopravy na hranici" = "5" (pošta), tak elementy
"Štátna príslušnosť dopravného prostriedku na hranici" a
"Evidenčné číslo dopravného prostriedku na hranici" nesmú
byť uvedené.
Technické pravidlo:
Ak Header.TransportModeCodeBorder = "5" (pošta), tak
elementy
Header/ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder +
Header/ItemTransportBorder.CountryCodeBorder nesmú
byť uvedené.

8

Bolo upravené znenie pravidla PR039:
ICS_zoznam_pravidiel_v11_20090319.doc
PR039
Ak nie je uvedené "MRN (Movement reference number)",
potom elementy "Evidenčné číslo dopravného prostriedku na
hranici" a "Predpokladaný dátum a čas príchodu" sú povinné
a tvoria spolu s elementom "Druh dopravy na hranici" tzv.
vstupný kľúč (EntryKey), pomocou ktorého je možné
definovať väčší počet MRN.
Technické pravidlo:
Ak nie je uvedený element Header.MRN, potom elementy
Header.IdentityTransportBorder a
Header.ExpectedArrivalDate sú povinné a tvoria spolu s
elementom Header.TransportModeCodeBorder tzv. vstupný
kľúč (EntryKey), pomocou ktorého je možné definovať
väčší počet MRN.
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Bolo pridané pravidlo PR060:
PR060
Subjekty "Osoba predkladajúca PCV", "Dopravca" a
"Zástupca dopravcu" musia byť evidované v Centrálnom
Registri subjektov colnej správy. Identifikátory subjektov
uvedené v colnom vyhlásení sa musia zhodovať s
identifikátormi subjektov evidovanými v Centrálnom
Registri subjektov.
Technické pravidlo:
V elementoch Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration,
Header.SubjectEntryCarrier a Header.SubjectRepresentative
musia byť uvedené subjekty, ktoré sú evidované v

ICS_specifikacia_sprav_v11_20090319.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v11_20090319.doc

Centrálnom Registri subjektov colnej správy. Identifikátory
subjektov uvedené v colnom vyhlásení ( IČ DPH, IČO,
DIČ,CRČ ) sa musia zhodovať s identifikátormi subjektov
evidovanými v Centrálnom Registri subjektov.
- v správe SK315 k elementu
Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration
- v správe SK315 k elementu Header. SubjectRepresentative
- v správe SK315 k elementu Header. SubjectEntryCarrier
- v správe SK313 k elementu
Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration
- v správe SK313 k elementu Header. SubjectRepresentative
- v správe SK313 k elementu Header. SubjectEntryCarrier
- v správe SK304 k elementu
Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration
- v správe SK304 k elementu Header. SubjectRepresentative
- v správe SK304 k elementu Header. SubjectEntryCarrier
- v správe SK328 k elementu
Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration
- v správe SK328 k elementu Header. SubjectEntryCarrier
10

Bolo upravené znenie pravidla PR003:
PR003
Ak "Druh dopravy na hranici" je rovný "1" alebo "8"
potom "Evidenčné číslo dopravného prostriedku na hranici"
je povinné
Ak "Druh dopravy na hranici" je rovný "4"
potom "Evidenčné číslo dopravného prostriedku na hranici"
nesmie byť uvedené.
Technické pravidlo:
Ak je element
Header/ItemTransportBorder.TransportModeCodeBorder =
"1" alebo "8"
potom je element
Header/ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
povinný
Ak je element
Header/ItemTransportBorder.TransportModeCodeBorder =
"4"
potom element
Header/ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder
nesmie byť uvedený.

ICS_zoznam_pravidiel_v11_20090319.doc
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Pravidlo PR025
Bolo odobraté pravidlo PR025 zo správ
SK315.Header.Item.PackagesGoodsNote
SK313.Header.Item.PackagesGoodsNote
Bolo upravené znenie pravidla PR021:
PR021
Ak je subjekt "Osoba predkladajúca PCV" totožný so

ICS_specifikacia_sprav_v11_20090319.xls

12

ICS_specifikacia_sprav_v11_20090319.xls

subjektom "Príjemca", subjekt "Príjemca" nesmie byť
uvedený.
Technické pravidlo:
Ak by sekcia Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration
obsahovala rovnaké údaje ako sekcia
Header.ItemSubjectConsignee, sekcia
Header.ItemSubjectConsignee nesmie byť uvedená.

13
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Pravidlo bolo odobraté zo
SK315.Header.Item.ItemSubjectConsignee
SK313.Header.Item.ItemSubjectConsignee
Pravidlo PR020
bolo vypustené z
SK315.Header.Item.ItemSubjectNotifyParty
SK313.Header.Item.ItemSubjectNotifyParty
Bolo upravene znenie pravidla PR026:
PR026
Ak je uvedený element "Evidenčné číslo dopravného
prostriedku na hranici" alebo ak "Druh dopravy na hranici"
je "4" potom sekcia "Dopravný prostriedok na hranici" v
sekcii "Tovarová položka" nesmie byť uvedená.
V opačnom prípade ak "Kód špecifických okolností" = "A"
potom sekcia "Dopravný prostriedok na hranici" v sekcii
"Tovarová položka" je nepovinná,
inak je povinná.

ICS_zoznam_pravidiel_v11_20090319.doc

ICS_specifikacia_sprav_v11_20090319.xls

ICS_zoznam_pravidiel_v11_20090319.doc

Technické pravidlo:
Ak je uvedený element Header.IdentityTransportBorder
alebo ak Header.TransportModeCodeBorder = "4" potom
sekcia Header.Item.ItemTransportBorder nesmie byť
uvedená.
V opačnom prípade ak
Header.SpecificCircumstancesIndicator = "A"
potom sekcia Header.Item.ItemTransportBorder je
nepovinná,
inak je povinná.
15
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Bolo upravene znenie pravidla PR054:
PR054:
Ak je "Druh dopravy na hranici" = "2", "5", "7" alebo "9"
potom je element "Štátna príslušnosť dopravného
prostriedku na hranici" povinný.
Technické pravidlo:
Ak je element Header.TransportModeCodeBorder ="2", "5",
"7" alebo "9" potom je element .CountryCodeBorder
povinný.
Bolo pridané pravidlo PR061:
PR061:
Ak "Druh dopravy na hranici" je rovný "3" a ak je
"Evidenčné číslo dopravného prostriedku na hranici"

ICS_zoznam_pravidiel_v11_20090319.doc

ICS_specifikacia_sprav_v11_20090319.xls
ICS_zoznam_pravidiel_v1-

uvedené
potom je atribút povinný.
inak nesmie byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak je element "Header.TransportModeCodeBorder" = "3" a
ak je element "Header.IdentityTransportBorder" uvedený
potom je element povinný.
inak nesmie byť uvedený.

1_20090319.doc

- v správe SK315 k elementu Header.CountryCodeBorder
- v správe SK313 k elementu Header.CountryCodeBorder
17

Bolo upravene znenie pravidla PR034:
PR034

ICS_specifikacia_sprav_v11_20090319.xls

Nove znenie:
Colný úrad podania musi mať vždy prve dva znaky SK.
Technické pravidlo:
Prvé dva znaky z hodnoty elementu
Header.CustomsOfficeCodeLodgement musia byť vždy
"SK".

ICS_zoznam_pravidiel_v11_20090319.doc

- Pravidlo bolo odobraté v správe
SK315.Header.CustomsOfficeCodeFirstEntry
- Pravidlo bolo pridané v správe
SK315.Header.CustomsOfficeCodeLodgement
18

V správe SK315 a SK313 bol zmenený dátový typ
elementom
SK315.Item.GoodsNomenclatureItemID
SK313.Item.GoodsNomenclatureItemID
na n4..10
Tiež bola upravená XSD schéma SK315 a SK313.

ICS_specifikacia_sprav_v11_20090319.xls
SK315.001.xsd
SK313.001.xsd

