
NR002 

Údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Celková hodnota tovaru" (Header.Total goods 
value) musí byť rovná alebo väčšia ako  súčet údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY / 
Hodnota tovaru" (Item.Goods value). 

  

NR005 

V prípade, ak je v údaji "TOVAROVÁ POLOŽKA / Kód tovaru" (Item.Commodity 
code) uvedený 6 miestny kód z číselníka citlivého tovaru, prípadne v údaji "KÓDY 
CITLIVÉHO TOVARU / Kód citlivého tovaru" (Sensitive goods.Sensitive goods code) 
je uvedená hodnota "0" alebo "1", potom údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Predpísaná 
trasa" (Header.Diversion prohibited) sa muí rovnať "1", inak údaj "TRANZITNÁ 
OPERÁCIA / Predpísaná trasa" (Header.Diversion prohibited) môže byť "0" alebo 
"1". 

  

NR007 

Prvé dva znaky údaja "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Evidenčné číslo" 
(Header.Reference number) musia byť "SK". 

  

NR009 

Môžu byť použité iba kódy ,,0,, a ,,1,, 

  

NR010 

V prípade, ak údaj ,,ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee 
type) obsahuje kódy "0", "1", "2", "4" a "9", potom číslica na 17. mieste údaju 
"OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)" (Guarantee.Guarantee 
reference.Guarantee reference number) je kontrolnou číslicou pre 1. až 16. miesto 
tohto údaju. Algoritmus výpočtu kontrolnej číslice je uvedený v 
Algoritmus_MRN_GRN.doc. V prípade, ak údaj "ZABEZPEČENIE / Druh 
zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type) obsahuje kód "4", sa za kontrolnou 
číslicou uvádza číslo dokladu TC32 z pravého horného rohu. 

  

NR011 

V prípade, že je v údaji "OBMEDZENIE PLATNOSTI ES / Neplatí pre ES" 
(Guarantee.Guarantee reference.Validity limitation EC.Not valid for EC) uvedený kód 
"1" , nesmie byť v údaji "TRANZITNÝ COLNÝ ÚRAD / Evidenčné číslo" (Customs 
office of transit.Reference number), "COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA / Evidenčné číslo" 
(Customs office of departure.Reference number) a "COLNÝ ÚRAD URČENIA / 
Evidenčné číslo" (Customs office of destination.Reference number) uvedený kód 
colného úradu krajín ES (viď číselník Zoznam kódov krajín Európskej únie). 

  



NR012 

V prípade, že sa v údaji "OBMEDZENIE PLATNOSTI MIMO ES / Neplatí pre iné 
zmluvné krajiny" (Guarantee.Guarantee reference.Validity limitation non EC.Not valid 
for other contracting parties) použije kód niektorej z krajín mimo ES " (viď číselník 
Zoznam kódov krajín (Spoločného tranzitu)) , nesmie byť v údaji "TRANZITNÝ 
COLNÝ ÚRAD / Evidenčné číslo" (Customs office of transit.Reference number) a 
"COLNÝ ÚRAD URČENIA / Evidenčné číslo" (Customs office of 
destination.Reference number) uvedený kód colného úradu krajiny mimo ES, 
uvedenej v údaji "ZABEZPEČENIE/OSVEDČENIE ZÁRUKY / OBMEDZENIE 
PLATNOSTI MIMO ES / Neplatí pre iné zmluvné krajiny" (Guarantee.Guarantee 
reference.Validity limitation non EC.Not valid for other contracting parties). 

  

NR013 

Colný úrad uvedený v tomto údaji musí mať v zozname colných úradov v údaji 
"KOMPETENCIA COLNÉHO ÚRADU / Rola colného úradu" (Customs office 
information.Customs Office Timetable.Customs Office Timetable Line.Customs Office 
Role / Traffic Competence.Role) uvedený kód "TRA". 

  

NR014 

Colný úrad uvedený v tomto údaji musí mať v zozname colných úradov v údaji 
"KOMPETENCIA COLNÉHO ÚRADU / Rola colného úradu" (Customs office 
information.Customs Office Timetable.Customs Office Timetable Line.Customs Office 
Role / Traffic Competence.Role) uvedený kód" DES". 

  

NR016 

Je možné použiť iba kód "T1" alebo "T2". 

  

NR017 

Ak je použitá skupina údajov "KÓDY CITLIVÉHO TOVARU" (Item.Sensitive goods), 
potom prvých 6 znakov údaja "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód tovaru" 
(Item.Commodity code) musí byť zhodných s niektorým s kódov tovaru v číselníku 
Zoznam kódov citlivého tovaru. 

  

NR018 

Ak údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Celkový počet položiek" (Header.Total number of 
items) je rovný "1" , potom kód "T-" nemôže byť použitý. 

  

NR019 

Hodnota údaja "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Celkový počet položiek" (Header.Total 
number of items) sa musí rovnať súčtu skupín údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" 
(Item).  

  



NR021 

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

 

  

NR022 

Údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Hrubá hmotnosť celkom" (Header.Total gross mass) 
sa musí rovnať alebo byť väčší ako súčet údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY / Hrubá 
hmotnosť" (Item.Gross mass) 

  

NR023 

Tovar musí byť identifikovaný v údaji "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód tovaru" 
(Item.Commodity code) minimálne na 6 a maximálne na 8 miest harmonizovaného 
systému. 

  

NR024 

V rámci skupiny údajov "TOVAROVÁ POLOŽKA" (Item) môže byť použitá len jedna 
skupina údajov " TOVAROVÉ POLOŽKY / VÝSLEDKY KONTROLY " (Item.Results 
of control) v ktorej údaj "Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control Indicator) obsahuje 
kód "DI" alebo "OR".  

 

  

NR025 

V prípade, ak údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Declaration 
type) je "T2" colný úrad odoslania a určenia sa nachádzajú v zmluvnej strane 
Spoločenstvo (v číselníku Zoznam kódov krajín v stĺpci CountryRegimeCode=EEC), 
potom najmenej dve skupiny údajov "TRANZITNÝ COLNÝ ÚRAD" (Customs office of 
transit) musia byť použité. 

  

NR031 

Ak je uvedený aspoň jeden údaj "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Predpokladaná príslušná 
hodnota colného dlhu" (Guarantee.Guarantee reference.Appropriate customs debt), 
tak údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Celková predpokladaná hodnota colného dlhu" 
(Header.Total customs debt) musí byť uvedený. Ak je uvedených viacej 
Predpokladaných príslušných hodnôt colného dlhu, údaj Celková hodnota colného 
dlhu, musí byť ich súčtom. 

  

NR035 

V prípade, ak údaj  TRANZITNÁ OPERÁCIA/ Zjednodušený postup =1, nesmie byť 
uvedená  hodnota údaja TRANZITNÁ OPERÁCIA/Druh vyhlásenia =TIR. 

  



NR039 

Hodnota atribútu "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Celková hodnota colného dlhu" 
(Header.Total customs debt) musí byť väčšia ako "0".  

  

NR040 

Kód "DG9" môže byť použitý len v prípade, ak prvé dva znaky údaja "COLNÝ ÚRAD 
URČENIA/Evidenčné číslo" (Customs office of destination.Reference number) majú 
hodnotu "SK" a údaj TRANZITNÁ OPERÁCIA / Zjednodušený postup 
(Header.Simplified procedure flag) sa rovná "0". 

  

NR041 

Colný úrad uvedený v tomto údaji musí mať v zozname colných úradov v údaji 
"KOMPETENCIA COLNÉHO ÚRADU / Rola colného úradu" (Customs office 
information.Customs Office Timetable.Customs Office Timetable Line.Customs Office 
Role / Traffic Competence.Role) uvedený kód" DEP"  

 

  

NR043 

Skupina "TRANZITNÁ OPERÁCIA / ZABEZPEČENIE" (Header.Guarantee) môže byť 
použitá iba jeden krát. 

  

NR046 

AK hodnota elementu "POZNÁMKY O VYKLÁDKE / Zhoda" (Unloading 
remark.Conform) sa rovná "1". Potom údaj "POZNÁMKY O VYKLÁDKE / Vykládka 
ukončená" (Unloading remark.Unloading completion) nesmie mať hodnotu "0". 

  

NR047 

Údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / MRN" (HEADER.Document/reference number) musí 
mať vždy 18 znakov (an18). 

Číslica na 18. mieste údaja "TRANZITNÁ OPERÁCIA / MRN" 
(HEADER.Document/reference number) je kontrolnou číslicou pre 1. až 17. miesto 
tohto údaju. Algoritmus výpočtu kontrolnej číslice je uvedený v 
Algoritmus_MRN_GRN.doc. 

  

NR048 

Tento údaj je použitý ako znak (označenie, hodnota). Ak je tranzitná operácia 
deklarovaná na colný úrad určenia, ktorý používa OTS (starý tranzitný systém) a nie 
v NCTS (nový automatizovaný tranzitný systém) alebo je použitý papierový ložný list, 
potom je hodnota údaja rovná "1" a tlačí sa list B NCTS Sprievodného tranzitného 
dokladu. Ak je tranzitná operácia deklarovaná na colný úrad určenia, ktorý používa 
NCTS (nový automatizovaný tranzitný systém) a nie je použitý papierový ložný list, 



potom je hodnota údaja rovná "0" a list B NCTS Sprievodného tranzitného dokladu 
sa netlačí. 

  

NR049 

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

 

  

NR050 

Lokálne referenčné číslo (HEADER.Reference number) musí byť jedinečné v rámci 
evidencie Hlavného zodpovedného. 

  

NR051 

Uvedené "NÁKLADOVÉ KUSY / RDT" (ITEM.Packages.RDT) číslo musí existovať v 
evidencii a musí byť v stave "Uvoľnené". 

  

NR052 

Uvedené "NÁKLADOVÉ KUSY / RDT"  (ITEM.PACKAGES.RDT) číslo musí byť 
uvedené aj v sekcii predchádzajúcich dokladov na danej položke (ITEM.PREVIOUS 
DOCUMENTS.Previous document reference), kde typ daného predchádzajúceho 
dokladu (ITEM.PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document type) musí byť zo 
zoznamu dokladov RDT (720,722,740,741,750,820,821,822,952,955,T2F,T2M) 

  

NR053 

Ak je uvedený typ predchádzajúceho dokladu (ITEM.PREVIOUS 
DOCUMENTS.Previous document type) zo zoznamu dokladov RDT / MRN (720, 
722, 740, 741, 750, 820, 821, 822, 952, 955, T2F, T2M) potom číslo 
predchádzajúceho dokladu v danej sekcii (ITEM.PREVIOUS DOCUMENTS.Previous 
document reference) predstavuje RDT alebo MRN evidenčné číslo tranzitného 
colného vyhlásenia, ktorým  tovar vstúpil do dočasného uskladnenia.  Toto číslo 
môže byť uvedené, ako predchádzajúci doklad, na danej položke len raz. 

 

  

NR054 

Ak bola uvedená skupina "PREKLÁDKA" (Transhipment) a súčasne je v správe údaj 
"VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Header.Control 
result.Control indicator) = "DI", potom nesmie byť v danej položke uvedená hodnota 
"18#1" alebo "18#2". 

  



NR055 

Hodnota elementu "UZÁVERY / Počet uzáver" (Seals info.Seals number) musí byť 
rovná alebo väčšia ako počet skupín "Identifikačné znaky uzáver" (SEALS ID) 
uvedených v správe. 

  

NR056 

Hodnota elementu "IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY UZÁVER / Značky uzáver" (Seals 
info.Seals ID.Seals identity) musí byť v rámci správy jedinečná. Tzn. v rámci správy 
nemôžu existovať dve skupiny "Identifikačné znaky uzáver" (SEALS ID) s rovnakou 
hodnotou elementu " IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY UZÁVER / Značky uzáver" (Seals 
info.Seals ID.Seals identity). 

  

NR057 

AK TRANZITNÁ OPERÁCIA/Druh vyhlásenia = TIR, potom sa hodnota musí rovnať 
"0".  

  

NR058 

Prvé tri znaky údajov Miesto naloženia (HEADER.Place of loading code) / Miesto 
vykládky - kód (HEADER.Place of unloading code) musia byť vo formáte: "XX." kde 
XX je kód krajiny z číselníka krajín (NTACISCountry) a za ním musí nasledovať 
bodka. 

  

NR059 

AK 

údaj Druh vyhlásenia  (HEADER.Type of declaration)  

ALEBO  údaj Tovarová položka.Druh vyhlásenia (ITEM.Type of declaration) na 
jednej z tovarových položiek je INÝ ako "T2, T2F, T2SM"  

A ZÁROVEŇ 

údaj Krajina určenia  (HEADER. Country of destination code)  

ALEBO údaj Tovarová položka .Krajina určenia (ITEM. Country of destination code) 
na jednej z tovarových položiek je tretia krajina tzn. krajina, ktorá má v číselníku 
krajín kód režimu "OTH" alebo "TOC" s výnimkou CH a NO.  

A ZÁROVEŇ 

Deklarovaný úrad určenia (CUSTOMS OFFICE OF DESTINATION.Reference 
number) je úradom výstupu (pre daný CÚ existuje v číselníku rola "EXT")     

  

ALEBO AK 

 

údaj Druh vyhlásenia  (HEADER.Type of declaration)   

ALEBO  údaj Tovarová položka.Druh vyhlásenia (ITEM.Type of declaration) na 
jednej z tovarových položiek je "T2, T2F,T2SM"   



A ZÁROVEŇ 

Deklarovaný úrad určenia (CUSTOMS OFFICE OF DESTINATION.Reference 
number)  je v krajine EÚ alebo EZVO (tzn. prvé dva znaky kódu CU určenia majú v 
číselníku krajín kód režimu  "EEC" alebo "TOC"') s výnimkou colných úradov "CH" a 
"NO" 

A ZÁROVEŇ 

Deklarovaný úrad určenia (CUSTOMS OFFICE OF DESTINATION.Reference 
number) alebo Tranzitný colný úrad (CUSTOMS OFFICE OF TRANSIT.Reference 
number) je zároveň úradom výstupu (rola "EXT" v číselníku CU)  alebo úradom 
vstupu (rola "ENT" v číselníku CÚ) s výnimkou colných úradov "CH" a "NO" 

 

POTOM údaj  Bezpečnosť (HEADER.Security) je povinný  

  

NR060 

Element s jazykovou informáciou (LNG) nesmie byť uvedený bez prislúchajúceho 
elementu o ktorého jazyku informuje 

  

NR061 

AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Zjednodušený postup" (Header.Simplified 
procedure flag) obsahuje kód "1"  

POTOM údaj " ZABEZPEČENIE/Druh zabezpečenia" (GUARANTEE.Guarantee 
type) musí mať hodnotu "0" alebo "1".  

  

NR062 

Hodnota tribútu musí zodpovedať formátu ukazovateľa na údaj : 

(hodnota v "Pointer to the attribute" - formát) 

"18#1" - evidenčné číslo vozidla (napr. BA-123AA) 

"18#2" - kód krajiny (napr. SK) 

"5" - celé číslo 

"6" - celé číslo 

"35" - decimal 11_3 (napr. 1000.000) 

  

NR063 

Pokiaľ je hodnota elementu "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Druh 
dokladu" (Produced documents/certificates.Document type) = "C601", Potom je 
element "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Značka dokladu" (Produced 
documents/certificates.Document reference) povinný, a musí byť vyplnený vo 
formáte: ANNNNNNNNNNN 

 



(prvý znak definuje druh povolenia, potom nasleduje 4 miestny kód colného úradu, 
ktorý povolenie vydal, ďalej nasleduje 2 miestny kód pre rok v ktorom bolo povolenie 
vydané, potom je 5 miestne číslo) 

 

A na jednej položke môže byť použitý iba jeden krát 

  

NR064 

Pokiaľ je hodnota elementu "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Druh 
dokladu" (Produced documents/certificates.Document type) = C517, C518 alebo 
C519, POTOM je element "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Značka 
dokladu" (Produced documents/certificates.Document reference) povinný, a musí byť 
vyplnená vo formáte: SNNNNNNNNNNN 

 

(prvý znak definuje druh povolenia, potom nasleduje 4 miestny kód colného úradu, 
ktorý povolenie vydal, ďalej nasleduje 2 miestny kód pre rok v ktorom bolo povolenie 
vydané, potom je 5 miestne číslo) 

 

A na jednej položke môže byť použitý iba jeden krát 

  

NR065 

Pokiaľ je hodnota elementu "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Druh 
dokladu" (Produced documents/certificates.Document type) = "C516", POTOM je 
element "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Značka dokladu" (Produced 
documents/certificates.Document reference) povinný, a musí byť vyplnená vo 
formáte: DNNNNNNNNNNN 

 

prvý znak definuje druh povolenia, potom nasleduje 4 miestny kód colného úradu, 
ktorý povolenie vydal, ďalej nasleduje 2 miestny kód pre rok v ktorom bolo povolenie 
vydané, potom je 5 miestne číslo 

 

A na jednej položke môže byť použitý iba jeden krát 

  

NR066 

Skupina je povinná ak údaj Predložené doklady / osvedčenia /Druh dokladu   sa 
rovná C516, C517, C518, C519 alebo C601. 

  

NR067 

Ak je uvedený atribút "Výška colného dlhu pre uvoľnenie zábezpeky"(PREVIOUS 
DOCUMENTS.GuaranteeReleaseAmount), tak musí byť uvedený  "Predchádzajúci 
doklad" (PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document type) a musí mať hodnotu 
"IM" alebo "CO" 

A ZÁROVEŇ  



musí byť uvedená Značka predchádzajúceho dokladu (PREVIOUS 
DOCUMENTS.Previous document reference) a tam musí byť uvedené číslo MRN vo 
formáte: 

1.-2. znak - rok registrácie JCD; 3.-4. znak - kód štátu (SK);5.-10. znak - kód pobočky 
(2.-5. znak SADCode  + 00/01); 11.-16. znak - 6 znak (podseria e.č.) a 8 - 12 
znak(poradové číslo CV) zo SADCode; 17. znak - R; 18. znak - kontrolná číslica  

  

NR068 

Ak je uvedená skupina údajov "Údaje o skladovej evidencii",  (WAREHOUSE 
EVIDENCE)  tak musí byť uvedený  "Predchádzajúci doklad" (PREVIOUS 
DOCUMENTS.Previous document type)a musí mať hodnotu "IM" alebo "CO". 

A ZÁROVEŇ  

musí byť uvedená Značka predchádzajúceho dokladu (PREVIOUS 
DOCUMENTS.Previous document reference) a tam musí byť uvedené číslo MRN vo 
formáte: 

1.-2. znak - rok registrácie JCD; 3.-4. znak - kód štátu (SK);5.-10. znak - kód pobočky 
(2.-5. znak SADCode  + 00/01); 11.-16. znak - 6 znak (podseria e.č.) a 8 - 12 
znak(poradové číslo CV) zo SADCode; 17. znak - R; 18. znak - kontrolná číslica  

  

NR069 

Druhy dokladu C516, C517, C518, C519 alebo C601 v atribúte Predložené doklady / 
osvedčenia/Druh dokladu môžu byť na jednej položke uvedené iba jedenkrát. 

 

  

NR070 

Pre rovnaké katalógové kódy (WAREHOUSE EVIDENCE.CatalogCode) (bez verzie - 
prvých dvoch znakov) musí byť v rámci celého CV použitá rovnaká merná jednotka 
(WAREHOUSE EVIDENCE.MeasurementUnitCode) s rovnakým kvalifikátorom 
(WAREHOUSE EVIDENCE.MeasurementUnitQualifierCode) 

 

  

NR071 

Uvedené "NÁKLADOVÉ KUSY / MRN" (ITEM.Packages.MRN) číslo musí existovať v 
evidencii colných vyhlásení a musí byť v stave "Uvoľnené". 

  

NR072 

Uvedené "NÁKLADOVÉ KUSY / MRN"  (ITEM.PACKAGES.MRN) číslo musí byť 
uvedené aj v sekcii predchádzajúcich dokladov na danej položke (ITEM.PREVIOUS 
DOCUMENTS.Previous document reference), kde typ daného predchádzajúceho 
dokladu (ITEM.PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document type) musí byť zo 
zoznamu dokladov RDT/MRN (720,722,740,741,750,820,821,822,952,955,T2F,T2M) 

  



R001 

Každý "INFORMÁCIE O PÁTRANÍ / Kód informácie z pátrania" (Enquiry 
information.Information code) môže byť použitý v správe iba raz. 

  

R002 

Každý "INFORMÁCIE O VYMÁHANÍ / Kód požadovaných informácií" (Request for 
enquiry information.Requested Information Code) môže byť použitý iba raz za 
správu. 

  

R005 

Číslo položky (Item.Item number) sa používa vždy keď údaj "TRANZITNÁ 
OPERÁCIA / Počet položiek" (Header.Total number of items) je "1" . 

Údaj "Číslo položky" (Item.Item number) je v tom prípade = "1". 

  

R007 

Každý údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Číslo položky" (Item.Item number) je jedinečný 
v rámci deklarácie. Číslo položky musí byť uvádzané vo vzostupnej sekvencii 
začínajúcej "1". 

  

R010 

Ak je deklarovaný len jeden odosielateľ, skupina údajov "ODOSIELATEĽ" 
(Consignor) sa používa na úrovni skupiny údajov "TRANZITNÁ 
OPERÁCIA"(Header).  

Skupina údajov "ODOSIELATEĽ" (Item.Item consignor) na úrovni skupiny údajov 
"TOVAROVÉ POLOŽKY"(Item) nemôže byť použitá. 

  

R011 

Ak je deklarovaný len jeden príjemca, skupina údajov "PRÍJEMCA" (Consignee) sa 
používa na úrovni skupiny údajov "TRANZITNÁ OPERÁCIA"(Header). Skupina 
údajov "PRÍJEMCA" (Item. Item consignee) na úrovni skupiny údajov "TOVAROVÉ 
POLOŽKY" (Item) nemôže byť použitá. 

  

R015 

Skupina "SCHVÁLENÝ PRÍJEMCA" (Authorized consignee), môže byť použitá ako 
indikátor zjednodušeného postupu na CÚ určenia 

  

R017 

Iba jedna z hodnôt CTL_CONTROL.Trader authorised NCTS a 
CTL_CONTROL.Trader authorised TIR môže byť "1" (áno). 

  



R020 

Ak "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh deklarácie" (Header.DeclarationType) sa rovná 
"T2" a operácia sa začala mimo krajín EU (prvé dva znaky CÚ odoslania (Customs 
office of departure.Reference number) sú z číselníka Zoznam kódov krajín (mimo 
EÚ)), Hlavný zodpovedný (Principal) musí deklarovať aspoň jeden predchádzajúci 
dokument (Previous documents.Previous document type) typu "T2", "T2L", "T2F", 
"T2LF", "T2CIM", "T2TIR" alebo "T2ATA" nasledovaný číslom dokumentu (Previous 
documents.Previous document reference) 

  

R021 

Nula ("0") je pre tento element platná hodnota. 

  

R036 

Podmienka C010 nemôže byť kontrolovaná v prípade, ak údaj "TRANZITNÁ 
OPERÁCIA / Druh dopravy na hranici" (Header.Transport mode at border) nie je 
uvedený. 

  

R041 

Údaje "Dohodnuté umiestnenie tovaru" (Agreed location of goods) / "Kód 
dohodnutého umiestnenia tovaru (Agreed location of goods, code), "Schválené 
umiestnenie tovaru" (Authorised location of goods) a "Pracovisko colného úradu 
odoslania" (Customs sub place) v skupine údajov "TRANZITNÁ OPERÁCIA" 
(Header) nemôžu byť použité súčasne. 

  

R060 

Tovar musí byť identifikovaný v údaji "TOVAROVÉ POLOŽKY/Kód tovaru" 
(Item.Commodity code) minimálne na 4 a maximálne na 8 miest harmonizovaného 
systému. 

  

R075 

Údaje "OSOBITNÉ ZÁZNAMY / Vývoz z ES" (Special mentions.Export from EC) a 
"OSOBITNÉ ZÁZNAMY / Vývoz z krajiny" (Special mentions.Export from country) 
nemôžu byť použité súčasne. Ak je údaj "OSOBITNÉ ZÁZNAMY/Vývoz z ES" 
(Special mentions.Export from EC) je použitý, tak jeho hodnota sa rovná "1". 

  

R079 

Skupiny "ODKAZY NA PREDCHÁDZAJÚCE DOKLADY" (Previous administrative 
references) a "PREDLOŽENÉ DOKLADY / OSVEDČENIA" (Produced 
documents/certificates) budú zasielané na CÚ určenia správou IE01 iba v prípade že 
atribúty "ODKAZY NA PREDCHÁDZAJÚCE DOKLADY / Druh predchádzajúceho 
dokladu" (Previous administrative references.Previous Document Type) a/alebo 
"PREDLOŽENÉ DOKLADY / OSVEDČENIA / Druh dokladu" (Produced 



documents/certificates.Document Type) obsahujú kódy ktoré sú považované za 
"spoločné". 

  

R080 

Iba sekcie "OSOBITNÉ ZÁZNAMY" (SPECIAL MENTIONS), ktoré sú označené ako 
"spoločné" budú zasielané na CÚ určenia správou IE01. 

(Napĺňané z číselníka Doplňujúce informácie) 

  

R105 

Hodnota elemtentu "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Nákladové kusy celkom" 
(HEADER.Total number of packages) sa musí rovnať sume hodnôt zo všetkých 
elementov "NÁKLADOVÉ KUSY / Počet nákladových kusov" 
(Item.Packages.Number of packages) + "NÁKLADOVÉ KUSY / Počet kusov" 
(Item.Packages.Number of pieces) + "1" pre každú sekciu "NÁKLADOVÉ KUSY" 
(Item.Packages), kde hodnota elementu "NÁKLADOVÉ KUSY / Druh nákladových 
kusov" (Kind of packages) sa nachádza v zozname ("VQ", "VG", "VL", "VY","VR", 
"VS", "VO"). 

  

R130 

Ak dva alebo viaceré CÚ tranzitu patria do jednej Národnej aplikácie (tzn. dva alebo 
viaceré CÚ tranzitu majú v kóde prvé dva znaky rovnaké (napr "SK")) tak sa do danej 
národnej aplikácie zasiela iba jedna správa CD050 

  

R135 

V správe IE_51 je zasielaná späť deklarantovi resp. zástupcovi celá IE_15 ( v 
aktuálnom stave - po vykonaných opravách), v prípade ak je použitá skupina údajov 
"VÝSLEDKY KONTROLY" (Header.Control result). 

  

R143 

Správa obsahuje vždy aktuálne (najnovšie) údaje o tranzitnej operácií. To znamená, 
že obsahuje už opravené údaje (ak nejaké boli opravované ) a/alebo a doplnené 
výsledkami kontroly na colnom úrade odoslania. 

  

R150 

Ak sa použije údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / Upravovaná hodnota" (Control 
result.Corrected value), súčasne sa musí použiť aj údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / 
Ukazovateľ na údaj" (Control result.Pointer to the attribute) 

  

R155 

Skupina údajov "KÓDY CITLIVÉHO TOVARU" (Item.SGI codes) musí byť použitá, ak 
je jednoznačne deklarovaný citlivý tovar . 



Skupina údajov "KÓDY CITLIVÉHO TOVARU" (Item.SGI codes) nesmie byť použitá, 
ak sa jednoznačne nejedná o citlivý tovar. 

V ostatných prípadoch je táto skupina nepovinná. 

 

Tovar je jednoznačne identifikovaný ako "citlivý" ak je použitý údaj "TOVAROVÉ 
POLOŽKY / Kód tovaru" (Goods item.Commodity code) s uvedeným kódom tovaru, 
ktorý sa prvými 6 znakmi zhoduje s niektorým kódom uvedeným v číselníku Citlivý 
tovar a stĺpec SGICode <> "01" 

 

Tovar nie je jednoznačne identifikovaný ako "citlivý" ale môže byť "citlivý" ak je 
použitý údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód tovaru" (Goods item.Commodity code) s 
uvedeným kódom tovaru, ktorý sa prvými 6 znakmi zhoduje s niektorým kódom 
uvedeným v číselníku Citlivý tovar a stĺpec SGICode == "01" 

 

Tovar jednoznačne nie je "citlivý" ak je použitý údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód 
tovaru" (Goods item.Commodity code) s uvedeným kódom tovaru, ktorý sa prvými 6 
znakmi NEzhoduje s nijakým kódom uvedeným v číselníku Citlivý tovar 

 

  

R156 

Údaj "KÓDY CITLIVÉHO TOVARU / Kód citlivého tovaru" nesmie byť uvedený, ak je 
jednoznačne deklarovaný citlivý tovar. 

Údaj "KÓDY CITLIVÉHO TOVARU / Kód citlivého tovaru" musí byť uvedený a musí 
byť rovný "01", ak nie je jednoznačne deklarovaný citlivý tovar a platí, že množstvo 
uvedené v "KÓDY CITLIVÉHO TOVARU / Množstvo citlivého tovaru" je väčšie alebo 
rovné ako referenčné množstvo v číselníku Citlivý tovar 

 

Tovar je jednoznačne identifikovaný ako "citlivý" ak je použitý údaj "TOVAROVÉ 
POLOŽKY / Kód tovaru" (Goods item.Commodity code) s uvedeným kódom tovaru, 
ktorý sa prvými 6 znakmi zhoduje s niektorým kódom uvedeným v číselníku Citlivý 
tovar a stĺpec SGICode <> "01" 

 

Tovar nie je jednoznačne identifikovaný ako "citlivý" ale môže byť "citlivý" ak je 
použitý údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód tovaru" (Goods item.Commodity code) s 
uvedeným kódom tovaru, ktorý sa prvými 6 znakmi zhoduje s niektorým kódom 
uvedeným v číselníku Citlivý tovar a stĺpec SGICode = "01" 

 

Tovar jednoznačne nie je "citlivý" ak je použitý údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód 
tovaru" (Goods item.Commodity code) s uvedeným kódom tovaru, ktorý sa prvými 6 
znakmi NEzhoduje s nijakým kódom uvedeným v číselníku Citlivý tovar 

 

  



R160 

Skupina údajov "VÝSLEDOK KONTROLY" (Control result) je povinná pri 
zjednodušenom postupe (Header.Simplified procedure flag = 1). 

  

R165 

Skupina údajov "UZÁVERY" (Seals info) je pri zjednodušenom postupe 
(Header.Simplified procedure flag = "1") povinná. 

  

R170 

Táto správa sa posiela iba Colným úradom tranzitu, ktorý neoznámil prestup hranice 
(IE118). 

 

Ak je správa zasielaná v EDI formáte a ak dva alebo viaceré Colné úrady tranzitu 
spadajú pod rovnakú národnú aplikáciu, alebo (nejaké) Colný(é) úrad(y) tranzitu a 
určenia spadajú pod rovnakú národnú aplikáciu, potom bude zaslaná iba jedna 
správa - do tej istej národnej domény 

  

R173 

When the IE10 is transmitted via EDI and two or more Offices of Transit belong to the 
same National 

Administration, or an (some) Office(s) of Transit and the Office of Destination belong 
to the same National 

Administration, then only one IE10 is sent to the National Administration in question. 

  

R174 

Keď je použitý zjednodušený postup (Header.Simplified procedure flag = "1"), potom 
údaj "TIN" je povinný, inak údaj "TIN" je nepovinný. 

  

R175 

Dve možné hodnoty:  

"0" = "Nie":žiadosť o stornovanie podaná hlavným zodpovedným alebo schváleným 
odosielateľom  

"1" = "Áno": stornovanie požadované. 

  

R180 

Dve možné hodnoty:  

Žiadosť o stornovanie zamietnutá colným úradom odoslania = "0"  

Žiadosť o stornovanie prijatá colným úradom odoslania = "1" 

  



R181 

Táto skupina je potrebná iba ak je subjekt odlišný od subjektu uvedeného v skupine 
"HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ" (Principal), (inak je nepovinná). 

  

R186 

Údaj "POZNÁMKY O VYKLÁDKE / Vykládka ukončená" (Unloading 
remark.Unloading completion) je použitý ako označenie a môže mať dve možné 
hodnoty:  

"0" = "Nie" To znamená, že vykladanie tovaru ešte nie je dokončené,  

"1" = "Áno" To znamená, že tovar je úplne vyložený. 

  

R190 

Údaje "PREKLÁDKA / Evidenčné číslo" (Transhipment.New transport means identity) 
a "PREKLÁDKA / Štát registrácie" (Transhipment.New transport means nationality) 
alebo údaj "PREKLÁDKA / Číslo nového kontajnera" (Transhipment.New 
containers.Container number) alebo obidva musia byť použité ak dôjde k prekládke. 

  

R200 

Údaj "POZNÁMKY O VYKLÁDKE/Stav uzáver" (Unloading remark. State of seals ok) 
sa používa ako znak a môže mať dve možné hodnoty: "Uzávery bez porušenia" = "0" 
( Nie)  (t. z. porušené) "Uzávery bez porušenia"  = "1" (Áno)  (t. z. neporušené) 

  

R205 

Údaj "POZNÁMKY O VYKLÁDKE/Zhoda" (Unloading remark.Conform) je použitý ako 
znak a môže mať dve možné hodnoty: '0' = 'Nie'   sú uvedené poznámky o  vykládke 

'1' = 'Áno'  nie sú uvedené poznámky o vykládke. 

  

R206 

Ak sa pri vykonávaní kontroly tovaru nenašli priložené colné uzávery (na colnom 
úrade určenia) a informácia, ktorú sme obdržali správou AAR uvádza, že colné 
uzávery boli priložené (na úrade odoslania), tak potom skupina údajov 
"IDENTIFIKAČNĚ ZNAKY UZÁVER" (Seals ID) nemôže byť použitá, taktiež údaj 
"UZÁVERY / Počet uzáver" (Seals info.Seals number) musí obsahovať hodnotu "0" a 
vysvetlenie musí byť uvedené v údaji "POZNÁMKY O VYKLÁDKE / Záznamy o 
vykládke" (Unloading remark.Unloading remark), to znamená že použitie tohto údaja 
je povinné. 

V ostatných prípadoch skupina údajov "IDENTIFIKAČNĚ ZNAKY UZÁVER" (Seals 
ID) je povinná. 

  



R217 

Všetky skupiny "UDALOSTI POČAS PREPRAVY / UDALOSŤ" (En route 
event.Incident) sa zasielajú na "CÚ odoslania" (Customs office of Departure). Iba tie 
skupiny "UDALOSTI POČAS PREPRAVY / PREKLÁDKA" (En route 
event.Transhipment), označené ako "ešte neodoslané" (v správe SK007 má element 
"KONTROLA / Zaznamenané v systéme" (Control.Already in NCTS) hodnotu "1", sú 
odosielané na Colný úrad odoslania (Customs office of departure). 

  

R228 

V prípade, ak údaj "PÁTRANIE/Informácie dostupné" (Enquiry.Information available) 
je "0", potom údaj "PÁTRANIE/Doklady a dôkazy budú predložené colnému úradu" 
(Enquiry.TCR delivered by customs), musí mať tú istú hodnotu "0".  

 

  

R229 

Atribút je použitý na určenie medzi prípadmi kde je použité NCTS na bezpečnostné 
účely (Security = "1"), alebo NCTS na bezpečnostné účely nie je použité (atribút 
Security nie je uvedený) 

  

R230 

Tento údaj sa používa ako označenie, môže mať hodnoty "0" ("nie") alebo "1" 
("áno"). 

  

R231 

Hodnota tohto atribútu musí byť krajina s režimom "TOC" (číselník Krajiny Kód 
režimu krajiny = "TOC") s výnimkou LI (Lichtenštajnsko) a SJ (Svabald a Jan Mayern 
- časti Nórska) 

  

R232 

"Sviatok s pohyblivým dátumom" (Action.Variable Holiday Date) je používaný ako 
flag a môže mať iba dve hodnoty: 

"0" - sviatok má pevný dátum (ako napríklad 1. Sv. vianočný - 25. December) 

"1" - sviatok nemá pevný dátum a tým pádom musí byť v danom roku špecifikovaný 
(napr. Veľkonočný pondelok) 

 

  

R240 

Keď je použitá skupina údajov "UDALOSTI POČAS PREPRAVY" (En route event), 
tak potom skupina údajov "UDALOSTI" (En route event.Incident) alebo 
"PREKLÁDKY" (En route event.Unloading remark) alebo obidve musia byť použité a 
doplnené, ak sú dôležité spolu so skupinou údajov "NOVÉ UZÁVERY" (New seals). 



  

R241 

Pokiaľ existujú údaje o udalosti počas prepravy alebo prekládke 
(DMTOIncident.IncidentFlag = "TRUE") skupina "Udalosti počas prepravy" (En route 
event) je vždy povinná 

  

R245 

Údaje "Pracovisko colného úradu predloženia tovaru" (Header.Customs sub place), 
"Schválené umiestnenie tovaru" (Header.Arrival authorised location of goods) a 
"Dohodnuté umiestnenie tovaru" (Header.Arrival agreed location of goods) na úrovni 
skupiny údajov "TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header) , nemôžu byť použité súčasne. 

 

 

Údaje "Dohodnuté umiestnenie tovaru" (Agreed location of goods) / "Kód 
dohodnutého umiestnenia tovaru (Agreed location of goods, code), "Schválené 
umiestnenie tovaru" (Authorised location of goods) a "Pracovisko colného úradu 
odoslania" (Customs sub place) v skupine údajov "TRANZITNÁ OPERÁCIA" 
(Header) nemôžu byť použité súčasne.  

  

R261 

Identifikátor dotazu "2" (len čerpanie) a "3" (použitie a čerpanie) nemôžu byť použité 
pre typ záruky "2" (jednotlivá záruka ručiteľom) a "4" (jednotlivá záruka vo forme 
záručných dokladov). 

  

R262 

Skupina môže byť uvedená iba ak je "Identifikátor dotazu" (Guarantee query.Query 
identifier) rovný "4" 

  

R263 

Údaj môže byť použitý len s typom záruky "0" (oslobodenie od zabezpečenia), "1" 
(celková záruka) alebo "9" (jednotlivá záruka s viacnásobným použitím), s 
Identifikátorom dotazu "1" (len použitie), alebo "3" (použitie a vystavenie). 

  

R264 

Údaj môže byť použitý len pre typ záruky "0" (oslobodenie od zabezpečenia) a "1" 
(celková záruka). 

  

R265 

Jedna z týchto skupín je žiadateľ - z toho vyplýva že PRÁVE (iba) jedna z týchto 
skupín musí byť uvedená. 

  



R266 

Pre CD správy môže byť táto skupina uvedená IBA ak je "Identifikátor dotazu" 
(Guarantee query.Query identifier) rovný "4" 

  

R267 

Pre CD správy je hodnota tohto atribútu vždy "EUR" 

  

R268 

Táto správa môže byť použitá len pre typ záruky "0" (oslobodenie od zabezpečenia) 
a "1" (celková záruka). 

  

R269 

Tento atribút je povinný pre medzinárodné správy (CD) 

  

R270 

Ak je žiadateľom hlavný zodpovedný (skupina HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ / ŽIADATEĽ 
je použitá) prístupový kód je povinný.  

  

R271 

Tento atribút je nepovinný, pokiaľ je uvedený v medzinárodnej správe (CD) a 
element "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type) = "0" 
alebo "1"; vo všetkých ostatných prípadoch je povinný. 

  

R275 

Ak je žiadateľom dotazu informácie o záruke Hlavný zodpovedný/ručiteľ, potom 
skupina údajov HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ / DRŽITEĽ a skupina údajov HLAVNÝ 
ZODPOVEDNÝ / ŽIADATEĽ musia byť totožné. Nakoľko skupiny obsahujú len údaj 
TIN, len tento musí byť totožný.  

  

R280 

Len jedna z týchto skupín údajov môže byť použitá v správe. 

  

R325 

Ak sú v správe CD001 a/alebo v správe SK007 identifikované uzávery (správy 
obsahujú skupinu Seals ID), potom je element "VÝSLEDOK KONTROLY / Stav 
uzáver" (Control result.State of seals ok) povinný. 

  



R330 

Keď je colné vyhlásenie podávané s použitým údajom "TRANZITNÁ OPERÁCIA / 
Ložné listy" (nepoužívame) alebo predpokladaný colný úrad určenia (Customs office 
of destination) je OTS (používa starý tranzitný systém), tak potom táto skupina 
údajov je povinná, v každom prípade počas prepravy je vždy povinná. 

  

R340 

Keď správa IE43 a/alebo IE07 obsahuje skupinu údajov "UZÁVERY" (Seals info), tak 
potom údaj "POZNÁMKY O VYKLÁDKE / Stav uzáver" (Unloading remark.State of 
seals ok) je povinný. 

  

R355 

Iba tie skupiny "TOVAROVÁ POLOŽKA" (Goods item) v ktorých sú nezrovnalosti 
(element "VÝSLEDOK KONTROLY / Ukazovateľ výsledku kontroly" (Item Results of 
Control.Control indicator) je iný ako "OR") sú odosielané na Colný úrad odoslania 
(Customs office of Departure) 

  

R410 

The IE consist of top level data groups. Each top level data group has its own data 
group ACTION which 

attributes apply to the top level data group and its subsequent sub data groups. 

The sender of the IE will always (in case of Create, Update and Delete) send all 
values of the occurrence. 

The "Operation" attribute is used to indicate what action is applied to the occurrence 
in the IE. Its value can 

be: 

"C" (create) ,"U" (update), "D"(delete). 

The "Validity date" together with the attribute "Modification Subtype" allow the 
following mechanism; 

An occurrence becomes invalid as of the specified "Validity date" when the value of 
"Modification Subtype" is 

set to "0" (implies an implicit end date). 

An occurrence and all values of the attributes become valid as of the specified 
"Validity date" when the value 

of "Modification Subtype" is set to "1". 

The values of the attributes become applicable as of the "Validity date" when the 
value of "Modification 

Subtype" is set to "2" (this is when the value of the attribute(s) change). 

"C" (create) : 

The create operation is used to create a new occurrence of an entity; 

"U" (update): 



The update operation is used to change an existing occurrence. It can render an 
existing occurrence invalid 

or it can modify existing values of attribute(s) of an occurrence; 

"D" (delete): 

The delete operation is used to physically delete an occurrence. This operation must 
only be used when data 

has been created erroneously. 

  

R411 

The ‘Operation’ attribute is used to indicate what action is applied: 

‘C’ (create), ‘D’ (delete). 

In case of “updates”, the data group ‘SYSTEM UNAVAILABILITY’ to be updated will 
be first deleted and then  

(re)-created. 

  

R422 

Tento atribút sa odvoláva na obsah stĺpca 2 v kóde UN/LOCODE. Tento stĺpec 
obsahuje názvy miest, ktoré boli zahrnuté do kódu UN/LOCODE podľa ustanovenia 
(pozri Pravidlo 460) INFORMAČNÉ PRAVIDLO! 

  

R425 

Atribút "Season code" NIE JE používaný ako flag. Je možné mať v roku až 9 
rozdielnych "sezón" - v závislosti od definovaného časového úseku. 

  

R430 

The "Day in the week (end)" must be equal or greater then the "Day in the week 
(begin)". 

  

R445 

KÓD CITLIVÉHO TOVARU (SENSITIVE GOODS CODE) pozostáva z dvoch častí: 
prvá časť reprezentuje šesťciferný HS6 kód komodity, druhá časť je vlastný 
dvojciferný "kód citlivého tovaru", ktorý je definovaný v DG TAXUD. 

 

Tento vlastný dvojciferný kód "kód citlivého tovaru" je použitý iba ak kód komodity nie 
je dostatočne presný na identifikáciu tovaru. 

INFORMAČNÉ PRAVIDLO! 

  



R456 

Pre element "Kód balenia" (Package code) sa používa abecedný dvojmiestny UN 
kód začínajúci "AE" pre "sprej" (aerosole) končiaci "WR" pre "Opletenú fľašu" 
(wickerbottle). 

  

R460 

This UN/LOCODE refers to the 3 digit alphabetical code of the second part of 
Column 1 in the UN/LOCODE - 

Code for Ports and other Locations . Column 1 shows in a first part the ISO 3166 
alpha-2 Country Code, 

which is followed by a space and a 3-alpha code for the city (location) name: XX 
XXX. This combination is 

invariably identifying the "City Name". This UN/LOCODE city name is used as an 
attribute in the "CUSTOMS 

OFFICE LSD" entity 

  

R470 

V správe IE15 sa dovoľuje použitie kódu tovaru na 8 číslic (národné), avšak len 
prvých šesť číslic sa zasiela v správe IE01 na úrad určenia a v správe IE50 na 
tranzitný(é) úrad(y). 

  

R486 

This attribute can be used to indicate potential specific characteristics of the Customs 
Office, namely  

regarding variation of opening hours (e.g. during public holidays, etc.), operational 
and/or procedural  

restrictions (e.g. competent only for simplified procedures, competent only for certain 
goods, the only office  

authorised to accept flat-rate guarantees, etc.). This attribute will be coded by DG 
TAXUD after clear  

definition of the need of the NAs. 

  

R489 

Evidenčné číslo Hlavného colného úradu sa používa na označenie Colného úradu 
ktorý je k tomuto nadradený. Použitie atrubútu je ponechané v kompetencií 
národných aplikácií. 

  

R490 

Evidenčné číslo Nadradeného colného úradu (Customs Office Information.Reference 
number higher authority) sa používa na označenie toho, že dotazovaný Colný úrad 



(Customs Office in question) má vyššiu autoritu. Ako dôsledok sa tento atribút stáva 
povinný, ak má "Customs Office in question" vyššiu autoritu. 

  

R495 

Reference Number Take-over is used to indicate another Customs Office that 
replaces (take-over) the  

Customs Office in question when the latter is no longer able to perform NCTS 
operations. 

  

R500 

Minimálne jeden zo štyroch atribútov musí byť uvedený 

  

R510 

Údaj "KONTROLA / Pokračovať vo vykládke" (Unloading remark.Continue unloading) 
uvádza so vzostupným číslovaním začínajúcim od "1" koľkýkrát je správa IE43 
zasielaná ako povolenie na pokračovanie vo vykládke.  

Keď je správa zasielaná ako povolenie začať vykládku, potom celá skupina 
"KONTROLY" (CTL_CONTROL) nemôže byť použitá.  

Keď správa oznamuje povolenie pokračovať vo vykládke, tak potom sú použité iba 
skupiny údajov "KONTROLA" (Control), "COLNÝ ÚRAD PREDLOŽENIA TOVARU" 
(Customs office of presentation), "DEKLARANT NA MIESTE URČENIA" (Trader at 
destination) a v skupine "TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header) je uvedený iba údaj 
"MRN" (Header.Document/reference number). Žiadna iná skupina údajov nesmie byť 
použitá. 

  

R515 

Iba jeden z atribútov "Dátum zrušenia zabezpečenia" (Header.Date of usage 
cancellation) alebo "Dátum uvoľnenia" (Header.Date of release) musí byť uvedený. 

  

R520 

Táto správa je používaná pre dva rôzne typy opravy 

Ak je "KONTROLA / Znak typu opravy" (Control.Amendment type flag) = "0", potom 
je dovolené meniť všetky položky originálnej deklarácie. 

Ak je "KONTROLA / Znak typu opravy" (Control.Amendment type flag) = "1", potom 
je dovolené meniť iba pôvodne uvedenú zábezpeku, teda skupiny : 
"ZABEZPEČENIE" (Guarantee), "OSVEDČENIE ZÁRUKY" (Guarantee reference), 
"OBMEDZENIE PLATNOSTI ES" (Validity limitation EC), a "OBMEDZENIE 
PLATNOSTI MIMO ES" (Validity limitation non EC). 

V oboch prípadoch je zakázané meniť skupiny "HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ" (Principal) 
a "COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA" (Customs office of Departure). 

  



R605 

For an international IE38 / IE538 the values of this attribute must be amongst those 
defined by the common  

domain (see IE32, data group TRANSIT OPERATION STATE TYPE / EXPORT 
OPERATION STATE TYPE). 

  

R660 

Čas je udávaný vo formáte : YYYYMMDDHHMM, kde: 

YYYY = Rok 

MM = Mesiac 

DD = Deň 

HH = Hodina 

MM = Minúta 

  

R700 

Keď tovary rozdielneho typu sprevádzané jedným sprievodným tranzitným dokladom 
sú ložené spolu takým spôsobom, pri ktorom nie je možné rozlíšiť hrubú hmotnosť 
každého typu tovaru., potom údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Hrubá hmotnosť" 
(Header.Gross mass) nie je vyžadovaný pri každej tovarovej položke, ale musí byť 
uvedený aspoň v jednej tovarovej položke. 

  

R821 

V správe sa zobrazia iba tie skupiny "ANALÝZA RIZÍK" (Risk analysis), ktoré majú v 
atribúte "ANALÝZA RIZÍK / Kód výsledku analýzy rizika" (Risk analysis.Risk analysis 
result code) hodnoty "D","E", alebo"Z". 

  

R824 

"ANALÝZA RIZÍK.Číslo príslušnej tovarovej položky" (RISK ANALYSIS.Item number 
involved) sa používa iba v prípade že ide o predbežné CV v dovoze (ICS), 
sprievodný dokument pri vývoze (ECS) alebo Tranzitné CV (NCTS). V iných 
prípadoch atribút nesmie byť uvedený. 

(v našom prípade - bude (pokiaľ to nekoliduje s iným pravidlom)) 

  

R825 

Údaj môže byť použitý s hodnotou "E" (AEO) len za nasledujúcej podmienky:  

Úrad odoslania (Customs office of departure) sa nachádza v Spoločenstve;  

HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ (Principal) ako aj všetci deklarovaní "ODOSIELATEĽ-
BEZPEČNOSŤ" (Consignor - security) majú platný certifikát AEO (schválený 
hospodársky subjekt) typu AEOS (Bezpečnosť), alebo AEOF (Bezpečnosť a 
zjednodušené postupy)  

Úrad odoslania (Customs office of departure) sa nenachádza v Spoločenstve;  



HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ (Principal) ako aj všetci deklarovaní "PRÍJEMCA-
BEZPEČNOSŤ" (Consignee - security) majú platný certifikát AEO (schválený 
hospodársky subjekt) typu AEOS (Bezpečnosť), alebo AEOF (Bezpečnosť a 
zjednodušené postupy) 

  

R846 

Skupina "ANALÝZA RIZÍK" (RISK ANALYSIS) bude generovaná iba pokiaľ sa 
žiadajúci CÚ nachádza v EÚ. 

Žiadajúci CÚ sa pre jednotlivé správy líši: 

Pre CD003 : element "CUSTOMS OFFICE Presentation Office.Reference number" 
zo správy CD002 

Pre CD038 : Element "CUSTOMS OFFICE requester.Reference number" zo správy 
IE027 

Pre CD115 : Element "CUSTOMS Office Actual Office of Transit.Reference number" 
zo správy IE114. 

  

R875 

Atribút "Číslo položky" odkazuje na korešpondujúce číslo položky v správe SK015 
(Item.Item number) 

  

R876 

Ak je rovnaké "Obchodné referenčné číslo" ("Commercial reference number") 
uvedené pre všetky tovarové položky, bude použitý atribút " Obchodné referenčné 
číslo" (Commercial reference number) na úrovni tranzitnej operácie.  

Na úrovni tovarových položiek atribút "Obchodné referenčné číslo" "Commercial 
reference number" potom nesmie byť uvedený. 

  

R900 

Ak sa údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Type of declaration) 
rovná "TIR"  

POTOM údaj "ZABEZPEČENIE/OSVEDČENIE ZÁRUKY / Iné druhy zabezpečenia" 
(Guarantee reference.Other guarantee reference) musí obsahovať číslo karnetu TIR, 
ktoré musí súhlasiť s číslom uvedeným v údaji "TOVAROVÉ POLOŽKY / 
PREDLOŽENÉ DOKLADY A OSVEDČENIA / Značka dokladu" (Documents / 
Certificates.Document reference) pre údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / PREDLOŽENÉ 
DOKLADY A OSVEDČENIA / Druh dokladu" (Item.Documents/CertificatesDocument 
type) = "952". 

 

  

R901 

V prípade ak sa údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Type of 
declaration) rovná "TIR", potom prvé dva znaky údaju "ÚRAD URČENIA / 



Referenčné číslo" (Customs office of destination.Reference number) musia 
obsahovať kód krajiny EÚ. T.z., kód krajiny, ktorá má v číselníku Krajiny  uvedený 
kód "EEC". 

  

R902 

V prípade, ak údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" = "TIR" 
(Header.Type of declaration), skupina údajov nesmie byť použitá. 

  

R903 

V prípade, ak údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Type of 
declaration) = "TIR", kód výsledku kontroly A3 nesmie byť uvedený. 

  

R904 

Ak je kód krajiny odoslania (Customs office of departure.Reference number) zo 
skupiny "AD" alebo "SM" potom krajina určenia (prvé dva znaky údaju "ÚRAD 
URČENIA / Referenčné číslo" (Customs office of destination.Reference number) 
musia obsahovať kód krajiny EÚ. T.z., kód krajiny, ktorá má v číselníku Krajiny 
uvedený kód "EEC". 

  

R905 

Ak sú prvé dva znaky atribútu "COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA / Referenčné číslo" 
(Customs office of departure.Reference number), krajina spoločného tranzitu (krajiny 
EZVO, krajiny majú v stĺpci Kód režimu krajiny "TOC") 

potom prvé dva znaky údaju "ÚRAD URČENIA / Referenčné číslo" (Customs office of 
destination.Reference number) nesmú byť "AD" alebo "SM". 

  

R906 

Ak prvé dva znaky údaju COLNÝ ÚRAD URČENIA / Evidenčné číslo" (Customs 
office of destination.Reference number  DMTO.CODestinationDeclaredCode) sú 
"AD"  

POTOM údaj "TRANZITNÝ COLNÝ ÚRAD / Evidenčné číslo" (Customs office of 
transit.Reference number) môže byť len "AD". 

  

R907 

Ak prvé dva znaky údaju "COLNÝ ÚRAD URČENIA/Evidenčné číslo" (Customs office 
of destination.Reference number) sú "SM", 

potom musí mať krajina, ktorej kód je uvedený na prvých dvoch miestach údaja 
"TRANZITNÁ COLNÝ ÚRAD / Evidenčné číslo" (Customs office of transit.Reference 
number) v číselníku krajín "Kód postavenia krajín podľa Dohovoru = EEC". 

  



R908 

Ak sú prvé dva znaky atribútu "COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA / Referenčné číslo" 
(Customs office of departure.Reference number) krajina spoločného tranzitu (krajiny 
EZVO, krajiny majú v stĺpci Kód režimu krajiny "TOC") 

POTOM prvé dva znaky atribútu "COLNÝ ÚRAD TRANZITU / Referenčné číslo" 
(Customs office of transit.Reference number) nesmú byť "AD" alebo "SM". 

  

R909 

Ak je kód krajiny určenia (prvé dva znaky z elementu Customs office of 
destination.Reference number) "SM" a kód krajiny odoslania (Prvé dva znaky z 
elementu Customs office of departure.Reference number) je "IT", potom element 
"TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Type of declaration) môže byť 
iba "T2SM". 

Ak je kód krajiny určenia (Prvé dva znaky z elementu Customs office of 
destination.Reference number) "SM" a kód krajiny odoslania (Prvé dva znaky z 
elementu Customs office of departure.Reference number) nie je "IT", potom element 
"TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Type of declaration) môže byť 
iba "T2" alebo "T2F". 

  

R910 

Ak sú prvé dva znaky údaja "COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA / Referenčné číslo" 
(Customs office of departure.Reference number) = "AD" alebo "SM", (prvé dva znaky 
údaju "COLNÝ ÚRAD TRANZITU / Referenčné číslo" (Customs office of 
transit.Reference number) musia obsahovať kód krajiny EÚ. T.z., kód krajiny, ktorá 
má v číselníku Krajiny uvedený kód "EEC". 

  

R911 

Pokiaľ sú prvé dva znaky z CÚ Odoslania.Referenčné číslo (/DEPARTURE/ Customs 
office.Reference number) "SM", potom môže byť druh deklarácie (HEADER.Type of 
declaration) iba "T2" alebo T2F" 

  

 


