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.

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.

PR004
Technické pravidlo:
Hodnota atribútu (elementu, sekcie) sa musí zhodovať s hodnotou
totožného atribútu (elementu, sekcie) uvedenou v správe SK315 pre dané
LRN.

PR005
"Celkový počet položiek" sa musí zhodovať s počtom sekcií "Tovarová
položka" v danej správe.
Technické pravidlo:
Hodnota elementu Header.TotalItemNumber sa musí zhodovať s počtom
sekcií Header.Item v danej správe.
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PR006
Ak je aspoň v jednej sekcii "Tovarová položka" uvedená sekcia
"Nákladové kusy a balenie" je element "Nákladové kusy spolu" povinný, v
opačnom prípade nesmie byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak sa v správe nachádza aspoň jedna sekcia Header.Item.ItemPackage je
element Header.TotalPackages povinný, v opačnom prípade nesmie byť
uvedený.

PR007
Hodnota elementu "Nákladové kusy spolu" sa musí rovnať súčtu hodnôt
elementov "Počet kusov" v sekcii "Nákladové kusy a balenie" na každej
tovarovej položke.
Technické pravidlo:
Hodnota elementu Header.TotalPackages sa musí rovnať súčtu hodnôt
všetkých elementov Header.Item.ItemPackage.Amount v správe.

PR008
Ak "Kód špecifických okolností" = "E", tak "Osoba predkladajúca PCV" a
každý "Príjemca" musia byť schválené hospodárske subjekty.
Technické pravidlo:
Ak
Header.SpecificCircumstancesIndicator
=
"E",
tak
subjekt
Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration
a
každý
subjekt
Header.SubjectConsignee musia byť schválené hospodárske subjekty.

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
a
sekcia
Header.Item.ItemCertificate sú nepovinné.
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PR010
Ak je uvedené "Obchodné referenčné číslo" pre celé PCV, "Obchodné
referenčné číslo" v sekcii "Tovarová položka" nesmie byť uvedené, v
opačnom prípade môže byť uvedené.
Technické pravidlo:
Ak je uvedený element Header.CommercialReferenceNumber, tak
element Header.Item.CommercialReferenceNumber nesmie byť uvedený,
v opačnom prípade môže byť uvedený.

PR011
Ak "Kód špecifických okolností" = "A", tak element "Miesto nakládky" je
nepovinný a element "Miesto nakládky" v sekcii "Tovarová položka"
nesmie byť uvedený, v ostatných prípadoch je element "Miesto nakládky"
v sekcii "Tovarová položka" povinný ak nie je uvedený element "Miesto
nakládky", inak nesmie byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak
Header.SpecificCircumstancesIndicator
"A",
tak
element
Header.LoadingPlace je nepovinný a Header.Item.LoadingPlace nesmie
byť uvedený, v ostatných prípadoch je element Header.Item.LoadingPlace
povinný ak nie je uvedený element Header.LoadingPlace, inak nesmie byť
uvedený.

PR012
Elementy "Miesto nakládky" a "Miesto vykládky" musia mať prvé dva
znaky kód krajiny.
Technické pravidlo:
Hodnota elementov Header.LoadingPlace a Header.UnloadingPlace
musia mať prvé dva znaky kód krajiny.

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:
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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

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.

PR015
Hodnoty elementov "Číslo tovarovej položky" v rámci jednej správy musia
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.

PR016
Ak "Kód špecifických okolností" = "E", potom je hrubá hmotnosť pre každú
položku v danej správe nepovinná.
Technické pravidlo:
Ak Header.SpecificCircumstancesIndicator = "E", potom je element
Header.Item.GrossMass nepovinný.

PR017
Ak je uvedený "Spôsob platby prepravného" pre celé PCV, "Spôsob platby
prepravného" v sekcii "Tovarová položka" nesmie byť uvedený, v opačnom
prípade môže byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak je uvedený element Header.TransportChargesMethodOfPayment, tak
element Header.Item.TransportChargesMethodOfPayment nesmie byť
uvedený, v opačnom prípade môže byť uvedený.
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PR018
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.

PR020
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".

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" alebo "C" a
súčasne
nie
je
v
správe
uvedený
element
Header.CommercialReferenceNumber
alebo

5/185/185/185/18

Header.Item.CommercialReferenceNumber 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).

PR024
Ak je subjekt "Odosielateľ" rovnaký pre všetky tovarové položky je
uvedený tento subjekt len vo všeobecnej časti, v opačnom prípade je
uvedený v každej sekcii "Tovarová položka".
Technické pravidlo:
Ak by bol obsah všetkých sekcií Header.Item.SubjectConsignor rovnaký,
sekcia Header.Item.SubjectConsignor sa neuvedie a daný subjekt sa
uvedie len v sekcii Header.SubjectConsignor, v opačnom prípade je sekcia
Header.Item.ItemSubjectConsignor
povinná
a
sekcia
Header.SubjectConsignor nesmie byť uvedená.

PR025
"Kód nomenklatúry tovaru" musí mať minimálne 4 číslice
Technické pravidlo:
Hodnota elementu Header.Item.GoodsNomenclatureItemID musí mať
minimálne 4 číslice

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.

PR028
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
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("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.

PR029
Hodnota nula je považovaná za korektný údaj.
Technické pravidlo:

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.

PR031
Ak je "Kód špecifických okolností" = "A" sekcia "Tranzitná krajina" musí byť
uvedená minimálne raz, v ostatných prípadoch minimálne dva-krát.
Technické pravidlo:
Ak je Header.SpecificCircumstancesIndicator = "A" musí byť sekcia
Header.Itinerary uvedená minimálne raz , v ostatných prípadoch
minimálne dva-krát.
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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")

PR033
Ak je "Kód colného úradu podania" rovnaký ako "Kód colného úradu
prvého vstupu", potom "Kód colného úradu podania" nesmie byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak je element Header.CustomsOfficeCodeLodgement rovnaký ako
element
Header.CustomsOfficeCodeFirstEntry,
potom
element
Header.CustomsOfficeCodeLodgement nesmie byť uvedený.

PR034
Colný úrad podania musi mať vždy prve dva znaky SK.
Technické pravidlo:
Prvé
dva
znaky
z
hodnoty
Header.CustomsOfficeCodeLodgement musia byť vždy "SK".

elementu
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PR036
Ak je subjekt "Dopravca na hranici" rovnaký ako subjekt "Osoba
predkladajúca PCV", potom subjekt "Dopravca na hranici" nemusí byť
uvedený.
Technické pravidlo:
Ak by sekcia Header.SubjectEntryCarrier obsahovala rovnaké údaje ako
sekcia Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration
, potom sekcia Header.SubjectEntryCarrier nemusí byť uvedená.

PR037
Ak je "Kód colného úradu vstupu (aktuálny)" rovnaký ako "Kód colného
úradu prvého vstupu (deklarovaný v PCV)", potom "Kód colného úradu
vstupu (aktuálny)" nesmie byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak je element Header.CustomsOfficeCodeActualEntry rovnaký ako
element Header.CustomsOfficeCodeFirstEntryDeclared potom element
Header.CustomsOfficeCodeActualEntry nesmie byť uvedený.

PR038
"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.

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:
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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.

PR040
Ak je uvedený element "Opis nákladových kusov a tovaru" v sekcii
"Tovarová položka" potom je element "Kód nomenklatúry tovaru"
nepovinný.
Technické pravidlo:
Ak je uvedený element Header.Item.PackagesGoodsNote, potom je
element Header.Item.GoodsNomenclatureItemID nepovinný.

PR041
Ak označuje "Kód colného úradu prvého vstupu" slovenský colný úrad,
potom "Kód colného úradu podania" nesmie byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak má element Header.CustomsOfficeCodeFirstEntry prvé dva znaky
"SK", potom element Header.CustomsOfficeCodeLodgement nesmie byť
uvedený.

PR042
Ak je subjekt "Príjemca" rovnaký pre všetky tovarové položky je uvedený
tento subjekt len vo všeobecnej časti, v opačnom prípade je uvedený v
každej sekcii "Tovarová položka".
Technické pravidlo:
Ak by bol obsah všetkých sekcií Header.Item.ItemSubjectConsignee
rovnaký, sekcia Header.Item.ItemSubjectConsignee sa neuvedie a daný
subjekt sa uvedie len v sekcii Header.SubjectConsignee, v opačnom
prípade je sekcia Header.Item.ItemSubjectConsignee povinná a sekcia
Header.SubjectConsignee nesmie byť uvedená.
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PR043
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.

PR044
Ak je subjekt "Osoba predkladajúca PCV" uvedený, potom subjekt
"Zástupca dopravcu" nesmie byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak sekcia Header.SubjectLodgingSummaryDeclaration je uvedená, potom
sekcia Header.SubjectRepresentative nesmie byť uvedená.

PR045
Ak je uvedený "Kód colného úradu prvého vstupu (deklarovaný)" potom
"Kód krajiny colného úradu prvého vstupu" nesmie byť uvedený.
Technické pravidlo:
Ak je uvedený element Header.CustomsOfficeCodeFirstEntry potom
element Header.CountryCodeFirstEntry nesmie byť uvedený.

PR046
Ak je uvedená aspoň jedna sekcia "Dovozná operácia" s elementom
"MRN" potom sekcia EntryKey nesmie byť uvedená.
Technické pravidlo:
Ak je uvedená aspoň jeden-krát sekcia Header.ImportOperation s
elementom Header.ImportOperation.MRN potom sekcia Header.EntryKey
nesmie byť uvedená.
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PR047
"Referenčné číslo opravy" musí byť jedinečné v rámci evidencie
deklaranta.
Technické pravidlo:
Hodnota elementu Header.AmendmentReferenceNumber musí byť
jedinečná v rámci evidencie deklaranta.

PR048
"Referenčné číslo diverzie" musí byť jedinečné v rámci evidencie
deklaranta.
Technické pravidlo:
Hodnota elementu Header.DiversionReferenceNumber musí byť jedinečná
v rámci evidencie deklaranta.

PR049
Technické pravidlo:
Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré
hovorí o povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element povinný.

PR050
Technické pravidlo:
Ak nie je pre daný element aplikované žiadne z uvedených pravidiel, ktoré
hovorí o povinnosti/nepovinnosti elementu, tak je element nepovinný.

PR051
Technické pravidlo:
Hodnota elementov MRN a ISDCode sa musí zhodovať s hodnotou
elementou Header.MRN a Header.ISDCode zo správy SK328, ktorú
deklarant obdržal pre príslušné LRN.
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PR052
Ak "Druh dopravy na hranici" = "4" potom je element "Číslo spoja/linky
(dopravného prostriedku)" povinný a má formát an1..8.
Technické pravidlo:
Ak Header.TransportModeCodeBorder = "4" potom je element
Header.ConveyanceReferenceNumber povinný a má formát an1..8.

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.

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.

PR055
Technické pravidlo:
Počet položiek musí byť rovnaký ako bolo uvedené v správe SK315 pre
dané MRN.
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PR060
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).

PR061
Ak "Druh dopravy na hranici" je rovný "3" a ak je "Evidenčné číslo
dopravného prostriedku na hranici" uvedené
potom je atribút povinný.
Inak nemusí 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.

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 element
Header/ItemTransportBorder.IdentityTransportBorder nesmie byť uvedený
inak je element povinný.
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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 ItemTransportBorder nesmie byť použitá.

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.

PR065
"Kód nomenklatúry tovaru" musí mať vždy párny počet znakov.
Technické pravidlo:
Hodnota elementu Header.Item.GoodsNomenclatureItemID musí mať
vždy párny počet znakov.

PR066
Prvé dva znaky kódu Colného úradu prvého vstupu a následného vstupu
musia byt kodmi 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.
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pozn.: Konfigurácia krajín pre systém ICS (ICSCountryConfiguration) je
publikovaná spoločne s číselníkmi deklaračného systému na webe colnej
správy.

PR067
Kód colného úradu prvého vstupu a následného vstupu musi byť Vstupný
colny úrad pre danu krajinu.
Technické pravidlo:
Header.CustomOfficeCodeFirstEntry a
SubsequentEntryCustomsOffice.ReferenceNumber musia mať príznak v
tabulke DMCISCustomOffice.ICSRole = 1 (Colný úrad musí mať
zaškrnuty príznak vstupu v prehlade Colných úradov).

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.

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.
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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:
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.

PR071
Colný úrad aktuálneho vstupu musi mať vždy prvé dva znaky SK.
Technické pravidlo:
Prvé dva znaky z hodnoty elementu
Header.CustomsOfficeCodeActualEntry musia byť vždy "SK".

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:
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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.
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