TR0002
Správa o výsledku kontroly (IE17/IE18/IE44/IE51) prenáša späť údaje na úrovni
skupiny údajov "TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header) iba ak sú obsiahnuté v príslušnej
deklaračnej správe (IE15/IE01/IE43/IE50 ):
-"Evidenčné číslo pri odchode" (Header.Identity of means of transport at departure
exp/trans)
-"Štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode" (Header.Nationality of means
of transport at departure)
-"Nákladové kusy celkom" (Header.Total number of packages)
-"Celková hrubá hmotnosť" (Header.Total gross mass)
Tieto atribúty sú vratené preinfromáciu colných úradníkov na CÚ odoslania/vývozu a
pri prijatí správy nie sú overené voči svojím pôvodným, resp. originálnym hodnotám.

TR0003
Ak sa vyskytli chyby na úrovni skupiny údajov "TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header),
potom číselník pre údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly"
(Results of control.Control indicator) je nastavený na:
"DI" - nájdené rozdielne hodnoty
"OT" - iné nezrovnalosti
Ak sa vyskytli chyby na úrovni skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item),
potom číselník pre údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / VÝSLEDKY KONTROLY /
Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Item results of control.Control indicator) môže byť
nastavený na:
"OR" - pôvodné hodnoty na úrovni skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Results
of control.Control indicator),
"DI" - rozdiely v hodnotách na úrovni skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY",
"NE" - nová tovarová položka,
"NP" - neboli predložené príslušné doklady
"OT" - iné nezrovnalosti

TR0004
Skupina "VÝSLEDKY KONTROLY" (Results of control) na úrovni "TRANZITNÁ
OPERÁCIA" (Header) je opakovaná (uvádzaná) pre každú nezrovnalosť
nachádzajúcu sa v nasledujúcich 5 údajoch na úrovni "TRANZITNÁ OPERÁCIA"
(Header):
- "Evidenčné číslo pri odchode" (Header.Identity of means of transport at departure
exp/trans),
- "Štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode" (Header.Nationality of means
of transport at departure),
- "Celkový počet položiek" (Header.Total number of items)
- "Celkový počet nákladových kusov" (Header.Total number of packages)

- "Hrubá hmotnosť celkom" (Header.Total gross mass)

TR0005
Ak údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Result of
control.Control indicator) obsahuje kód "DI", potom uvedenie tohto údaja je
požadované.
Ak údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Result of
control.Control indicator) obsahuje kód "OT", potom tento údaj nemôže byť použitý.

TR0006
Ak údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Result of control
result.Control indicator) obsahuje kód "OT", potom uvedenie tohto údaja je
požadované.
Ak údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Result of
control.Control indicator) obsahuje kód "DI", potom je tento údaj nepovinný.

TR0007
Uvedenie skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Goods Item) je požadované len
v prípade výskytu nezrovnalostí v jednej alebo viacerých skupinách údajov
"TOVAROVÉ POLOŽKY" (Goods Item) alebo keď sa počas vykonávania kontroly
našla nová tovarová položka.

TR0008
Táto skupina údajov bude použitá v nasledujúcich prípadoch:
- keď údaj " VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control
result.Control indicator) v príslušnej skupine údajov "VÝSLEDKY KONTROLY"
(Control result) obsahuje kód "DI" alebo "NE", skupina bude výpisom dostupných
zistených informácii. V prípade že tovarová položka chýba, vyplnia sa údaje podľa
TR0011
- keď údaj " VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control
result.Control indicator) v príslušnej skupine údajov "VÝSLEDKY KONTROLY"
(Control result) obsahuje kód "OR", skupina bude výpisom pôvodných údajov
colného vyhlásenia.

TR0009
Tento údaj je požadovaný iba ak príslušný údaj " VÝSLEDKY KONTROLY /
Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control result.Control indicator) obsahuje kód "OT".
V ostatných prípadoch je nepovinný.

TR0010
Tento údaj je požadovaný iba, ak príslušný údaj " VÝSLEDKY KONTROLY /
Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control result.Control indicator) obsahuje kód "NP".
V ostatných prípadoch nemôže byť uvedený.

TR0011
(Nevyhovujúce výsledky kontroly - Nezrovnalosti na úrovni skupiny údajov
"TOVAROVÉ POLOŽKY / Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Item.Results of
control.Control indicator) sa rovnajú hodnote "DI"). Sú špecifikované jedna alebo dve
skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKYˇ" (Item). Jedna skupina údajov
"TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item) ("GI-OR") obsahuje pôvodné deklarované údaje a
eventuálne druhá skupina údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item) (GI-DI) obsahuje
údaje zistené pri kontrole tovaru a dokumentov.
- "GI-OR" obsahuje všetky podskupiny údajov a údaje uvedené v skupine údajov
"TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item) pôvodnej IE01 a tiež zahŕňa aj skupinu údajov
"VÝSLEDKY KONTROLY" (Results of control) s údajom "Ukazovateľ výsledkov
kontroly", ktorý obsahuje kód "OR".
- "GI-DI" obsahuje údaje pre skupinu údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item), ktoré
boli zistené kontrolou tovaru a dokumentov. Obsahuje prinajmenšom skupinu údajov
"VÝSLEDKY KONTROLY" (Results of control) s údajom "Ukazovateľ výsledkov
kontroly" (Control indicator), ktorý obsahuje kód "DI". Prípadne, môžu byť pridané
ďalšie skupiny údajov "VÝSLEDKY KONTROLY" (Results of control) s údajom
"Ukazovateľ výsledkov kontroly", ktorý obsahuje kód "NP", ktoré špecifikujú
nepredložené dokumenty.
Skupina výsledky kontroly s kódom "OT" môžu byť pridané k "DI" a/alebo "OT"
položkám ktoré špecifikujú iné nezrovnalosti na tovarových položkách.
Chýbajúce tovarové položky môžu byť riešené ako rozdiely v hodnotách ("DI").
Nájdené nové tovarové položky
môžu byť prázdne okrem údaja " TOVAROVÉ POLOŽKY / Číslo položky" (Item.Item
number) a skupín údajov "VÝSLEDKY KONTROLY" (Results of control).

TR0012
(Nevyhovujúce výsledky kontroly - Chýbajúci dokument - Ukazovateľ výsledkov
kontroly sa rovná "NP")
Pre každý chýbajúci dokument bude skupina údajov "VÝSLEDKY KONTROLY"
(Results of control) s údajom "Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Results of
control.Control indicator) obsahujúcim kód "NP".

TR0013
(Nevyhovujúce výsledky kontroly - Nové tovarové položky objavené počas kontroly Ukazovateľ výsledkov kontroly sa rovná "NE")
Pre každú novú tovarovú položku nájdenú počas kontroly je vytvorená osobitná
skupina údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item), obsahujúca všetky zistené údaje o
novej tovarovej položke a iba jednu skupinu údajov "VÝSLEDKY KONTROLY"
(Results of control) s údajom "Ukazovateľ výsledkov kontroly"obsahúcim kód "NE".

TR0014
(Nevyhovujúce výsledky kontroly - Doklad nie je predložený - Ukazovateľ výsledkov
kontroly sa rovná "NP")
"TOVAROVÉ POLOŽKY / VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ výsledku kontroly"
(Item.Results of control.Control indicator) obsahuje kód NP.
Údaj "Ukazovateľ na údaj" obsahuje odkaz na chýbajúci doklad vo formáte 44#xx
(kde xx odkazuje na číslo dokladu (vo formáte an1_20)).

TR0015
Ak je tento údaj použitý potom "PREDLOŽENÉ DOKLADY / OSVEDČENIA.Druh
dokladu" (Documents / certificates.Document type) je povinný

TR0016
AK hodnota elementu "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Druh dokladu" (Produced
documents/certificates.Document type) = "952
POTOM
PREDLOŽENÉ
DOKLADY/OSVEDČENIA
/
Značka
dokladu"
(Produced
documents/certificates.Document reference) musí mať formát "an10" alebo „an11“ a musí
byť vytvorená podľa algoritmu IRU.

TR0018
Symbol mriežka ('#') je použitý k počítaniu delenia sa alebo možností opakovania sa
(napr.: číslo odseku # delenie sa /možnosť opakovania ').

TR0019
Číslovanie položiek:
- v prípade akýchkoľvek rozdielov nájdených v skupine údajov "TOVAROVÉ
POLOŽKY" (Item), číslovanie položiek ostáva také isté, aké je v pôvodnom colnom
vyhlásení.

- v prípade výskytu novej tovarovej položky, číslo položky je rovné číslu poslednej
tovarovej položky z pôvodného colného vyhlásenia + 1.

TR0020
Hodnota nula ("0") je považovaná ako platné číslo (hodnota) pre tento údaj.

TR0021
Hodnota tohoto údaja musí byť väčšia ako "0"

TR0022
V prípade, že údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY/NÁKLADOVÉ KUSY/Počet nákladových
kusov" (Item.Packages.Number of packages)=´0´ potom musí existovať najmenej
jedna sekcia GOODS Item s rovnakou hodnotou
údaju "TOVAROVÉ
POLOŽKY/NÁKLADOVÉ
KUSY/Značky
a
čísla
nákladových
kusov"
(Item.Packages.Marks and number of packages) a atribútom "TOVAROVÉ
POLOŽKY/NÁKLADOVÉ KUSY/Počet nákladových kusov" (Item.Packages.Number
of packages) s hodnotu väčšou ako ´0´.
In case the value of a MESSAGE.GOODS ITEM.PACKAGES.Number of Packages is
‘0’ then there should
exist at least one GOODS ITEM with the same 'Marks and Numbers of Packages',
and 'Number of Packages'
with value greater than ‘0’

TR0035
Pravidlá TR9090 a TR9095 nemôžu byť kontrolované v prípade, ak údaj
"TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh dopravy vo vnútrozemí" (Header.Inland transport
mode) nie je uvedený.

TR0051
V prípade nevyhovujúcich výsledkov kontroly (element "VÝSLEDKY KONTROLY /
Kód výsledku kontroly" (Control result.Control result code) = "B1" alebo "A5") musí
byť uvedená aspoň jedna nezrovnalosť, či už na úrovni TRANZITNEJ OPERÁCIE
(Header) alebo TOVAROVEJ POLOŽKY (Goods item).
To znamená že skupina VÝSLEDKY KONTROLY (Results of Control) s údajom
"Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control indicator), ktorý obsahuje kód "DI" bude
uvedená na úrovni TRANZITNEJ OPERÁCIE (Header) alebo TOVAROVEJ
POLOŽKY (Goods item), alebo na obidvoch. Inak skupina VÝSLEDKY KONTROLY
(Results of Control) s údajom "Ukazovateľ výsledkov kontroly" (Control indicator),
ktorý obsahuje kód "DI" nebude použitá.

TR0096
Pokiaľ je element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dátum prijatia" (Header.Acceptance
date) rovnaký alebo väčší ako "01012005", element nesmie byť použitý alebo jeho
hodnota bude "0".

TR0099
This data item must be entered if the message is encoded in EDIFACT and the
corresponding free text field
is not in the UNOC character set. It is otherwise optional.
If the data item is filled in, it must contain the language code of the language used in
the corresponding free
text field.
PRAVIDLO SA NEVYHODNOCUJE

TR0100
Tento údaj je platný voči číselníku Predchádzajúci typ dokumentu, ak je použitý v
správe , ktorá sa používa v rámci spoločnej domény..
Tento údaj je platný voči Predchádzajúcemu typu dokumentu schváleného národnou
colnou správou, ak je použitý v správe, ktorá sa použiva v rámci externej domény.

TR0101
Tento údaj je platný voči číselníku Doplňujúca informácia kódovaných kódov, ak je
použitý v správe, ktorá sa používa v rámci spoločnej domény.
Tento údaj je platný voči Doplňujúcej informácií kódovania schválenou národnou
colnou správou , ak je použitý v správe, ktorá sa používa v rámci externej domény v
Externej doméne.

TR0102
Hoci formát údaja "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód tovaru" (Item.Commodity code) je
an..10 z technických príčin len 6 miestne číslo môže byť použité.

TR0103
Pri vypľňaní tohoto údaja sa používajú kódy z číselníka Zoznam kódov
dokladov/osvedčení, keď sa vyskytuje v správach používaných pri komunikácií so
spoločnou doménou.
Pokiaľ sa vyskytuje v správach používaných pri komunikácií s externou doménou,
používajú sa kódy zo zoznamu národných kódov dokladov/osvedčení.

TR0104
Údaj "ÚDAJE O ZÁRUKE / Číslo potvrdenia o záruke“ (Guarantee.GRN) nie je
vyžadovaný pre IE906, ktorá je odpoveďou na správu IE34.

TR0200
Táto skupina alebo atribút je povinný ak NTA pošle AAR/ATR ako odpoveď na
požiadavku (IE002/IE114), inak sa nepoužíva.

TR0201
Skupina alebo atribút je nepovinný/podmienený ak NTA posiela AAR/ATR ako
odpoveď na požiadavku (IE002), inak nie je použitý.

TR0202
Skupina
alebo
atribút
je
povinný
ak
NTA/NECA/NICA
AAR/AER/ATR/EXS/ENS ako odpoveď na požiadavku, inak nie je použitý.

posiela

TR0203
Táto skupina je Nepovinná / Podmienená ak NTA / NECA / NICA (národné aplikácie
pre tranzit / export / import) neposielajú AAR / AER / ATR / EXS / ENS (predbežné
vyhlásenia pre tranzit / export / import) ako odpoveď na požiadavku, inak sa skupina
nepoužíva.

TR0215
Ak colný úrad odoslania súhlasí s požiadavkou na AAR (správa IE002), kompletná
správa IE003 je poslaná na aktuálny colný úrad určenia.
Ak nesúhlasí, iba
"TRANZITNÁ OPERÁCIA / MRN" (Header.Document/reference number),
"TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dôvodu zamietnutia AAR" (Header.AAR rejection
reason code),
"TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dôvod zamietnutia AAR" (Header.AAR rejection reason)
(ak je kód dôvodu zamietnutia "4")
skupina "COLNÝ ÚRAD PREDLOŽENIA TOVARU" (CUSTOMS OFFICE of
Presentation)
a skupina "COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA" (CUSTOMS OFFICE of Departure) (ak je
"Kód dôvodu zamietnutia AAR" (Header.AAR rejection reason code) iný ako "3")
sú posielané na aktuálny colný úrad určenia.

TR0216
Ak colný úrad súhlasí s požiadavkou na ATR (správa CD114A), kompletná správa
CD115B je poslaná na colný úrad tranzitu.
Ak nesúhlasí, iba elementy:
"TRANZITNÁ OPERÁCIA / MRN" (HEADER.Document/reference number) a
"TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dôvodu odmietnutia ATR“ (HEADER.ATR rejection
reason code),
"TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dôvod odmietnutia ATR" (HEADER.ATR rejection
reason) (Ak bol kód dôvodu odmietnutia (ATR rejection reason code) "4")
a ak je to potrebné, tak aj skupina „Colný úrad odoslania“ (Customs office of
departure) (Ak bol kód dôvodu odmietnutia (ATR rejection reason code) iný ako "5")
a
sú posielané na aktuálny colný úrad určenia/výstupu.

TR0280
Ak údaj "DOTAZ NA ZÁRUKU / Identifikátor dotazu" (Guarantee query.Query
identifier) je "2" alebo "4"
potom skupina údajov "POUŽITIE" (Usage) nemôže byť použitá
inak skupina údajov "POUŽITIE" (Usage) je nepovinná.

TR0301
Keď je použitý údaj "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)"
(Guarantee reference.Guarantee reference number) a údaj 'ZABEZPEČENIE / Druh
zabezpečenia' (Guarantee.Guarantee type) je "4",
potom formát údaja "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)"
(Guarantee reference.Guarantee reference number) je an24
ináč formát údaja "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)"
(Guarantee reference.Guarantee reference number) je an17

TR0403
Maximálna dĺžka období (sezón) je jeden rok, žiadna sezóna nesmie presahovať do
druhej. (tzn. prvý deň sezóny nesmie byť skôr ako posledný deň minulej sezóny).

TR0527
This data group is mandatory when the declaration contains commodity codes and
when the guarantee type
is '2' (Individual guarantee by guarantor) or '9'
(Individual guarantee with multiple usage). In any other case, the data group cannot
be used for the

messages IE200/IE203.

TR0635
Krajiny tranzitu mimo EU sú uvedené v číselníku Krajín tranzitu mimo EU
(NTACISCountryNonEUCommonTransit)

TR0640
Ak je atribút "Kód krajiny určenia" uvedený, musí obsahovať kód krajiny z číselníka
"Partnerské krajiny NCTS TIR DATA"
If present according to other rules and conditions, the 'Country of Destination code'
must be equal to the country code of one of the NCTS TIR DATA Partner Countries
that should receive the IES01 based on this message, either at HEADER level, or for
at least one of the multiple GOODS ITEMS.

TR0702
Note that the IE71 is a replica of the IE70 and so the same conditions and rules can
be applied. In case of
unscheduled unavailability the 'down time to' of the IE70 is optional.
For the purpose of consolidation, IE70 with Type 'U' or 'N' that have no value for
'downtime to' are considered
as being ongoing. This means that when a IE70 is received by the system with an
empty 'down time to'-field,
the timer will keep on running until a new IE70 is received containing a filled in 'down
time to'-field.

TR0703
V rámci jednej skupiny "NEDOSTUPNOSŤ" (SYSTEM UNAVAILABILITY) má byť
dátum "Dátum od" (Downtime from) pred dátumom "Dátum do" (Downtime to) (tzn.
"Dátum od" musí byť skorší dátum)

TR0704
Spojenie nasledujúcich údajov jednoznačne identifikuje nedostupnosť systému:
"KRAJINA / Kód krajiny" (COUNTRY.Country code)
"NEDOSTUPNOSŤ / Funkcionalita" (SYSTEM UNAVAILABILITY.Business
functionality)
"NEDOSTUPNOSŤ / Nedostupné od" (SYSTEM UNAVAILABILITY.Downtime from)
"NEDOSTUPNOSŤ / Druh" (SYSTEM UNAVAILABILITY.Type)

TR0705
V jednej skupine "DOTAZ NA ZÁRUKU" (Guarantee query) dátum "DOTAZ NA
ZÁRUKU / Dátum od" (Guarantee query.Period from date) musí byť skorší alebo
rovný ako "DOTAZ NA ZÁRUKU / Dátum do" (Guarantee query.Period to date).

TR0901
Iba skupina "CHYBA" (Error) na úrovni na ktorej bola chyba nájdená, bude použitá.

TR0902
Skupiny na úrovniach pod tou ktorá označuje chybu nebudú v správe uvedené.

TR0903
Ak sa chyba nenachádza na úrovni (Intercharge) alebo (Message), potom elementy
(Intercharge errors.Interchange service segment) a (Message errors.Message
service segment) nesmú byť použité.

TR0904
Zahrnuté sú iba tie Colné úrady Tranzitu a/alebo Určenia, ktoré v NTA generujú
potvrdenie

TR0911
Údaj "VÝSLEDKY KONTROLY / Ukazovateľ na údaj" (Control result.Pointer to the
attribute) odkazuje na číslo príslušného odseku Sprievodného tranzitného dokladu a
teda na príslušný údaj. Ak sa jedná o odsek rozdelený na viac pododsekov uvádza
sa nasledovne:
XX#YY
kde: XX - číslo odseku JCD
YY - číslo pododseku
Príklad:
Nezrovnalosti v celkovom počte položiek - uvádza sa "5" (číslo odseku "Počet
položiek" je "5")
Nezrovnalosť v evidenčnom čísle dopravného prostriedku - uvádza sa "18#1"
Nezrovnalosť v štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode - uvádza sa
18#2"

TR1002
Táto skupina je uplatniteľná iba v NTSC fáze 4.

TR1003
Táto skupina je uplatniteľná iba v ECS fáze 2.

TR1006
Tento element je uplatniteľný iba pre ICS.

TR1009
Táto skupina je povinná, ak je krajina kam sa správa posiela výhradne v ECS fáze 2.
Inak sa nepoužíva.

TR1010
Táto skupina je nepovinná, ak je krajina kam sa správa posiela výhradne v NCTS
fáze 4.
Inak sa nepoužíva.

TR1011
Táto skupina je povinná, ak je krajina kam sa správa posiela výhradne v NCTS fáze
4.
Inak sa nepoužíva.

TR1012
Táto skupina je uplatniteľná iba v NTSC fáze 4 a ECS fáze 2.

TR1013
Táto skupina je uplatniteľná IBA pre ECS fázu 2 a ICS.

TR1015
Táto skupina je uplatniteľná IBA pre ECS fázu 2, NCTS fázu 4 a ICS.

TR1100
Ak je deklarovaný počet uzáver iný ako "0" skupina je povinná.
Ak je deklarovaný počet uzáver "0" potom skupina nemôže byť použitá.

TR9001
Obsah a formát atribútu „AKCIA / Identifikátor akcie“ (Action.Action identification) je
na tom kto generuje správu. Obsah musí byť jedinečný v kontexte príslušnej
identifikácie originálnej správy.

TR9020
Hodnoty času a dátumu musia byť špecifikované národnou aplikáciou s odkazom na
GMT (napr. slovensko - GMT+1 (v lete GMT+2)).

TR9030
Údaj "UDALOSŤ / Udalosť" (Incident.Incident flag) je povinný vtedy ak údaj
"UDALOSŤ / Informácie" (Incident.Incident information) o udalosti nie je uvedený.
Znamená to, že udalosť je uvedená, ale nie sú žiadne ďaľšie informácie. V inom
prípade je údaj "UDALOSŤ / Udalosť" (Incident.Incident flag) nepovinný. Prípustná
hodnota je len "1".

TR9050
Údaje označené týmto technickým pravidlom sú požadované len v prípade, ak sú
dostupné.

TR9055
Ak údaj "DOTAZ NA ZÁRUKU / Identifikátor dotazu" (Guarantee query.Query
identifier) je "4" len jedna zo skupín označených týmto technickým pravidlom musí
byť použitá, inak žiadna zo skupín nesmie byť použitá.

TR9060
Ak údaj "ÚDAJE O ZÁRUKE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type) je
"0" alebo "1" a správa je "národná",
potom údaj je požadovaný
inak
Ak údaj "ÚDAJE O ZÁRUKE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type) je
"0" alebo "1" a správa je "medzinárodná",
potom je nepovinný.
inak nemôže byť použitý.

TR9065
Hodnota tohto údaja mäže byť
"0" - neschválený,
"1" - schválený,

"2" - nie je možné overiť údaje - TIN schváleného príjemcu nebol uvedený
"3" - obchodník neexistuje

TR9070
Táto skupina je nepovinná, ak element „DÔVOD ODMIETNUTIA ZABEZPEČENIA /
Kód dôvodu odmietnutia zabezpečenia“ (Invalid guarantee reason.Invalid guarantee
reason code) má hodnotu "G01". Inak je povinný.

TR9085
V normálnej prevádzke je hodnota elementu "0".

TR9090
Ak prvá číslica údaja "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh dopravy vo vnútrozemí"
(Header.Inland transport mode) je "5" alebo "7"
potom údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Evidenčné číslo pri prestupe hranice"
(Header.Identity of means of transport crossing border) nemôže byť použitý.
inak
AK údaj "KONTAJNERY / Číslo kontajnera" (Item.Containers.Container number) je
uvedený
potom údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Evidenčné číslo pri odchode" (Header.Identity
of means of transport at departure exp/trans) je nepovinný,
inak je povinný.

TR9095
Ak prvá číslica údaja "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh dopravy vo vnútrozemí"
(Header.Inland transport mode) je "2", 5" alebo "7"
potom údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Štát registrácie dopravného prostriedku pri
odchode" (Header.Nationality of means of transport at departure) nemôže byť
použitý.
inak
Ak údaj "KONTAJNERY / Číslo kontajnera" (Item.Containers.Container number) je
uvedený
potom údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Štát registrácie dopravného prostriedku pri
odchode" (Header.Nationality of means of transport at departure) je nepovinný,
inak je povinný.

TR9120
Ak je tento údaj použitý, mal by byť vyplnený na úrovni "TOVAROVÁ POLOŽKA" len
v prípade, ak pre colné vyhlásenie existuje viacero hodnôt, ak je len jedna, môže byť
použitý len na úrovni "TRANZITNÁ OPERÁCIA".
If used, this data item has to be filled in at GOODS ITEM level only if there is more
than one value. If there is
one value, it has to be filled in at HEADER level.

TR9130
Ak je element "POŽIADAVKA NA INFORMÁCIU O PÁTRANÍ / Kód vyžiadanej
informácie“ (Request for enquiry information.Requested information code) "5" alebo
"6", potom je element "POŽIADAVKA NA INFORMÁCIU O PÁTRANÍ / Vyžiadaná
informácie“ (Request for enquiry information.Requested information) povinný, inak
nesmie byť uvedený.

TR9150
Časový úsek definovaný atribútmi “CHARAKTER ŠTATISTIKY / Prvý deň
sledovaného obdobia“ (Statistical characteristics.First day of requested period from)
a “CHARAKTER ŠTATISTIKY / Posledný deň sledovaného obdobia“ (Statistical
characteristics.Last day of requested period to) musí pokrývať celý kalendárny
mesiac kedykoľvek v minulosti.

TR9160
Element „INFORMÁCIE O COLNOM ÚRADE / Referenčné číslo CÚ pátrania“
(Customs Office Information.Reference number Competent Authority of Enquiry)
uvádza ktorý CÚ je pre daný CÚ úradom pátania. Ak pre daný CÚ existuje CÚ
pátrania, element sa stáva povinným.

TR9170
Element „INFORMÁCIE O COLNOM ÚRADE / Referenčné číslo CÚ vymáhania“
(Customs Office Information.Reference number Competent Authority of Recovery)
uvádza ktorý CÚ je pre daný CÚ úradom vymáhania. Ak pre daný CÚ existuje CÚ
vymáhania, element sa stáva povinným.

TR9175
Posledná číslica, používaná na identifikáciu druhu rizika by mala byť overovaná voči
číselníku Kódy výsledku analýzy rizík.

TR9180
Element je povinný iba v NCTS fáza 4

TR9190
Tento element obsahuje číselné hodnoty:
1 pre NCTS (Tranzit)
2 pre ECS
3 pre ICS

TR9201
AK element „AKCIA / Operácia“ (Customs office information.Action.Operation) má
hodnotu "U" a element „AKCIA / Druh modifikácie“ (Customs office
information.Action.Modification subtype) má hodnotu "0", potom je element
„INFORMÁCIE O COLNOM ÚRADE / Referenčné číslo CÚ prevzatia“ (Customs
Office Information.Reference number take-over) povinný, inak je nepovinný.

