C001
AK element "Kód krajiny určenia" (Header.Country of destination code) na úrovni
TRANZITNEJ OPERÁCIE (Header) obsahuje aspoň jednu zo zmluvných strán
POTOM skupina "PRÍJEMCA" (/TRADER/ Consignee) je povinná
INAK je skupina "PRÍJEMCA" (/TRADER/ Consignee) nepovinná
Zmluvné strany dohovoru sú:
- Krajiny spoločného tranzitu (krajiny EZVO, krajiny majú v stĺpci Kód režimu krajiny
"TOC" )
- Krajiny EÚ (Krajiny EU - v číselníku Krajiny majú v stĺpci Kód režimu krajiny "EEC"

C002
AK element "Kód krajiny určenia" (Goods Item.Country of destination code) na úrovni
POLOŽKY (Goods item) obsahuje aspoň jednu zo zmluvných strán Dohovoru
POTOM skupina "PRÍJEMCA" (Item /TRADER/ Consignee) pre danú položku je
povinná
INAK je skupina "PRÍJEMCA" (Item /TRADER/ Consignee) pre danú položku je
nepovinná, pokiaľ nie je aplikované iné pravidlo, alebo podmienka
Zmluvné strany Dohovoru sú:
- Krajiny spoločného tranzitu (krajiny EZVO, krajiny majú v stĺpci Kód režimu krajiny
"TOC" )
- Krajiny EÚ (Krajiny EU - v číselníku Krajiny majú v stĺpci Kód režimu krajiny "EEC"

C003
AK bola prijatá správa CD145 - "Žiadosť o informácie o pátraní"
POTOM je skupina "COLNÝ ÚRAD URČENIA" (/Country of destination /requesting/
customs office) povinná , inak je nepovinná

C004
AK je žiadosť o vymáhanie (správa CD150) z krajiny odoslania a druh záruky je "1",
"2", "4", alebo "9"
POTOM je skupina "OSVEDČENIE ZÁRUKY" (Guarantee reference) povinná
INAK je skupina "OSVEDČENIE ZÁRUKY" ( Guarantee reference) nepovinná

C006
AK prvá číslica kódu údaja "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh dopravy vo vnútrozemí"
(Header.Inland transport mode) je "5" alebo "7" a v prípade ak nie je tento údaj v
čase podania vyhlásenia známy,
POTOM údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Štát registrácie dopravného prostriedku pri
odchode" (Header.Nationality of means of transport at departure) sa nepoužíva.

C007
AK hodnota elementu "PÁTRANIE / Informácia /na papieri/ k dispozícii"
(Enquiry.Information /on paper/ available) je rovná "1"
POTOM je element "PÁTRANIE / Informačný text" (Enquiry.Information text) povinný
INAK je element "PÁTRANIE / Informačný text" (Enquiry.Information text) nesmie byť
uvedený

C008
AK obsahujú skupiny "COLNÝ ÚRAD PÁTRANIA" (/Requested/ customs office) a
"COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA - KOMPETENTNÝ ORGÁN" (/Competent authority of
departure / requested/ customs office) rovnaké údaje
POTOM skupina "COLNÝ ÚRAD PÁTRANIA" (/Requested/ customs office) nemusí
byť uvedená
INAK je skupina "COLNÝ ÚRAD PÁTRANIA" (/Requested/ customs office) povinná

C009
AK je použitá skupina "AKTUÁLNY PRÍJEMCA TOVARU" (/Actual consignee/ trader)
v správe CD141
POTOM je skupina "AKTUÁLNY PRÍJEMCA TOVARU" (/Actual consignee/ trader)
povinná
INAK skupina "AKTUÁLNY PRÍJEMCA TOVARU" (/Actual consignee/ trader) nesmie
byť uvedená.

C010
AK prvá číslica kódu údaja "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh dopravy na hranici"
(Header.Transport mode at the border) je "2", "5" alebo "7"
POTOM údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Štát registrácie pri prestupe hranice"
(Header.Nationality of means of transport crossing border) je nepovinný,
INAK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Štát registrácie pri prestupe hranice"
(Header.Nationality of means of transport crossing border) je povinný.

Údaj sa neuvádza v prípade prekračovania štátnej hranice dopravnými prostriedkami,
ktoré sú predmetom obchodu, alebo ak nie sú pri prepustení tovaru do navrhovaného
režimu požadované údaje známe.

C011
AK je uvedený element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Štát registrácie pri prestupe
hranice" (Header.Nationality of means of transport crossing border), ALEBO AK je
hodnota elementu "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód špecifických okolností"
(Header.Specific Circumstance Indicator) je "D"
POTOM je atribút povinný
INAK je atribút nepovinný

C012
AK je hodnota elementu "PÁTRANIE / Kód odpovede" (Enquiry.Response Code) je
"3"
POTOM je element "PÁTRANIE / Dátum vrátenia spätného listu" (Enquiry.Return
Copy returned on) povinný
INAK element "PÁTRANIE / Dátum vrátenia spätného listu" (Enquiry.Return Copy
returned on) nesmie byť uvedený.

C013
AK je hodnota elementu "PÁTRANIE / Kód odpovede" (Enquiry.Response Code) "2"
alebo "4"
POTOM je element "PÁTRANIE / Informácia odpovede" (Enquiry.Response
Information) povinný
INAK element "PÁTRANIE / Informácia odpovede" (Enquiry.Response Information)
nesmie byť uvedený.

C014
AK je žiadosť o pátranie odossielaná krajiny Zabezpečenia (3.a 4. znak GRN je "SK")
ALEBO Druh zabezpečenia (Guarantee type) = "1", "2", "4" alebo "9",
POTOM je skupina "RUČITEĽ" (Guarantor) povinná
INAK je skupina "RUČITEĽ" (Guarantor) nepovinná

C015
AK údaj "KÓDY CITLIVÉHO TOVARU / Kód citlivého tovaru" (Goods Item.SGI
Codes.Sensitive goods code) je uvedený,
POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód tovaru" (Goods item.Commodity code)
je povinný,
INAK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód tovaru" (Goods item.Commodity code) je
nepovinný.

C016
AK sa hodnota elementu "VYMÁHANIE / Oznámenie
(Recovery.Recovery Acceptance) rovná "1"
POTOM je skupina "INFORMÁCIE" (INFORMATION) povinná
INAK je skupina "INFORMÁCIE" (INFORMATION) nepovinná

o

akceptácii"

C025
AK je CD151 (Oznámenie o akceptácií vymáhania) odosielaná krajinou odoslania
A RECOVERY.Recovery Acceptance = '1'
A Druh zabezpečenia je '1', '2', '4' alebo '9'
POTOM je skupina GUARANTEE INFORMATION povinná ('R')
INAK je skupina GUARANTEE INFORMATION nepovinná ('O')

C030
Úprava znenia pravidla C030:
Ak element "Tranzitná operácia/ Druh vyhlásenia" = "TIR", skupina údajov
"TRANZITNÝ COLNÝ ÚRAD" (Customs office of transit)" nemôže byť použitá.
INAK
AK uvedený colný úrad odoslania alebo colný úrad určenia je zmluvnou stranou
Dohovoru mimo krajín EÚ
POTOM najmenej jedna skupina údajov "TRANZITNÝ COLNÝ ÚRAD" (Customs
office of transit) je povinná a posledná skupina "TRANZITNÝ COLNÝ ÚRAD"
(Customs office of transit) musí obsahovať colný úrad tej istej zmluvnej strany ako je
colný úrad určenia (ak je úrad určenia v EZVO - má uvedený kód "TOC"
INAK skupina údajov "TRANZITNÝ COLNÝ ÚRAD" (Customs office of transit) môže
byť použitý

C035
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Type of declaration)
alebo údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Druh vyhlásenia" (Header.Type of declaration)
obsahuje kódy "T2 a T2F" a krajina colného úradu odoslania, identifikovaná prvými
dvoma znakmi údaja "COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA / Evidenčné číslo" (Customs
office of departure.Reference number) je krajina krajina spoločného tranzitu (krajiny
EZVO, krajiny majú v stĺpci Kód režimu krajiny "TOC")
POTOM
skupina
údajov
"TOVAROVÉ
POLOŽKY
/
ODKAZY
NA
PREDCHÁDZAJÚCE DOKLADY" (Goods item.Previous documents) je povinná,
INAK skupina údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY / ODKAZY NA PREDCHÁDZAJÚCE
DOKLADY" (Goods item.Previous documents) je nepovinná.
To znamená, že ak bude u nás (SK - krajina colného úradu odoslania z odseku C)
zahájený režim T2, T2F je odsek 40 povinný.

C037
AK požiadavka / odpoveď zahŕňa schváleného príjemcu pre NCTS
POTOM /AUTHORISED CONSIGNEE/ Trader.TIN bude povinný (R), /AUTHORISED
CONSIGNEE/ Trader.Holder ID TIR nemôže byť použitý
INAK /AUTHORISED CONSIGNEE/ Trader.Holder ID TIR bude povinný (R) a
/AUTHORISED CONSIGNEE/ Trader.TIN nemôže byť použitý

C045
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Type of declaration)
obsahuje kód "T-".
POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Druh deklarácie" (Goods item.Type of
declaration) je povinný,
INAK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Druh deklarácie" (Goods item.Type of
declaration) nesmie byť použitý.
Týka sa zmiešanej zásielky (T1 + T2) a teda kódy T1, alebo T2 sa uvádzajú na
tlačive Zoznam položiek.

C050
AK údaj "HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ / TIN" (Principal.TIN) je uvedený,
POTOM všetky údaje týkajúce sa mena a adresy hlavného zodpovedného sú
nepovinné.

C055
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kontajnery" (Header.Containers) obsahuje kód
"1"
POTOM skupina údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY / KONTAJNERY" (Item.Containers)
musí byť uvedená aspoň na jednej tovarovej položke,
INAK skupina údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY / KONTAJNERY" (Item.Containers)
nemôže byť použitá.

C060
AK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Druh nákladových kusov"
(Item.Packages.Kind of packages) obsahuje "VOĽNE" (UNECE kódy balení 21: 'VQ',
'VG', VL', 'VY','VR', 'VS' alebo 'VO'),
POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Značky a čísla
nákladových kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) je nepovinný,
údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet nákladových kusov"
(Item.Packages.Number of packages) sa nepoužíva,
údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet kusov"
(Item.Packages.Number of pieces) sa nepoužíva,
INAK
AK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Druh nákladových kusov"
(Item.Packages.Kind of packages) obsahuje "NEBALENÉ" (UNECE kód balenia 21 :
= 'NE' "NF" alebo "NG"),
POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Značky a čísla
nákladových kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) je nepovinný,
údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet nákladových kusov"
(Item.Packages.Number of packages) sa nepoužíva,
údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet kusov"
(Item.Packages.Number of pieces) je povinný,
INAK
údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Značky a čísla nákladových
kusov" (Item.Packages.Marks and number of packages) je povinný,
údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet nákladových kusov "
(Item.Packages.Number of packages) je povinný a
údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / NÁKLADOVÉ KUSY / Počet kusov"
(Item.Packages.Number of pieces) sa nepoužíva.

C075
AK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / OSOBITNÉ ZÁZNAMY / Doplňujúce informácie značky" (Item.Special mentions.Additional informations coded) obsahuje kódy "DG0"
alebo "DG1"
POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / OSOBITNÉ ZÁZNAMY / Vývoz z ES"
(Item.Special mentions.Export from EC) alebo údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY /

OSOBITNÉ ZÁZNAMY / Vývoz z krajiny" (Item.Special mentions.Export from
country) je povinný,
INAK údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / OSOBITNÉ ZÁZNAMY / Vývoz z ES"
(Item.Special mentions.Export from EC) alebo údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY /
OSOBITNÉ ZÁZNAMY / Vývoz z krajiny" (Item.Special mentions.Export from
country) sa nepoužíva.

C085
AK údaj "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type)
obsahuje kódy "0", "1", "2", "4" alebo "9"
POTOM údaj "ZABEZPEČENIE / OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o
záruke (GRN)" (Guarantee reference.Guarantee reference number) je povinný,
INAK údaj "ZABEZPEČENIE / OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke
(GRN)" (Guarantee reference.Guarantee reference number) je nepovinný.

C086
AK údaj "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type)
obsahuje kódy "0", "1", "2", "4" alebo "9" a údaj "ZABEZPEČENIE / OSVEDČENIE
ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)" (Guarantee.Guarantee reference
number) je použitý,
POTOM údaj "ZABEZPEČENIE / OSVEDČENIE ZÁRUKY / Prístupový kód"
(Guarantee reference.Access code) je povinný,
INAK údaj "ZABEZPEČENIE / OSVEDČENIE ZÁRUKY / Prístupový kód" (Guarantee
reference.Access code) je nepovinný.

C090
AK prvý znak elementu "VÝSLEDOK KONTROLY / Kód výsledku kontroly" (Control
result.Control result code) je "B"
POTOM je element "VÝSLEDOK KONTROLY / Čakať na vyriešenie nezrovnalostí"
(Control result.Waiting for discrepancies resolution) povinný
INAK je element "VÝSLEDOK KONTROLY / Čakať na vyriešenie nezrovnalostí"
(Control result.Waiting for discrepancies resolution) nepovinný

C100
AK skupina údajov "VÝSLEDOK KONTROLY" (Control result) je použitá,
POTOM údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Schválené umiestnenie tovaru"
(Header.Authorised location of goods) je nepovinný u schváleného odosielateľa, údaj
"TRANZITNÁ OPERÁCIA / Pracovisko colného úradu odoslania" (Header.Customs
sub place) nemôže byť uvedený, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dohodnutého

umiestnenia tovaru" (Header.Agreed location of goods code) nemôže byť uvedený,
údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dohodnuté umiestenie tovaru" (Header.Agreed
location of goods) nemôže byť uvedený
INAK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Schválené umiestnenie tovaru"
(Header.Authorised location of goods) nemôže byť uvedený, údaj "TRANZITNÁ
OPERÁCIA / Pracovisko colného úradu odoslania" (Header.Customs sub place) je
nepovinný
údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dohodnutého umiestnenia tovaru"
(Header.Agreed location of goods code) je nepovinný, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA
/ Dohodnuté umiestenie tovaru" (Header.Agreed location of goods) je nepovinný.

C110
AK skupina údajov "VÝSLEDOK KONTROLY" (Control result) (zjednodušený postup)
je použitá
POTOM údaj "ZÁSTUPCA / TIN" (Representative.TIN) je povinný, inak je údaj
nepovinný.

C111
AK skupina údajov "VÝSLEDOK KONTROLY" (Control result) je použitá alebo údaj
"TRANZITNÁ OPERÁCIA / Ukazovateľ špecifických okolností" (Header.Specific
circumstance indicator) sa rovná "E" a prvé dva znaky údaja "ÚRAD ODOSLANIA /
Evidenčné číslo" (Customs office of departure.Reference number) sú kódom krajiny
EÚ (v číselníku Krajiny majú v stĺpci Kód režimu krajiny údaj "EEC")
POTOM údaj je povinný
INAK je nepovinný

C112
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Zjednodušený postup" (Header.Simplified
procedure flag) obsahuje kód "1"
ALEBO AK prvé dva znaky údaja "ÚRAD URČENIA / Evidenčné číslo" (Customs
office of departure.Reference number) sú kódom krajiny EÚ (v číselníku Krajiny majú
v stĺpci Kód režimu krajiny údaj "EEC")
POTOM údaj je povinný
INAK je nepovinný

C124
Ak správa IE_13 nie je súčasťou tejto správy,
potom táto skupina údajov alebo údaj je povinný,

inak táto skupina údajov alebo údaj je nepovinný.

C125
AK má element "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type)
hodnotu "0", "1", "2", "4" alebo "9"
POTOM je element "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)"
(Guarantee reference.Guarantee reference number) povinný
INAK element "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)"
(Guarantee reference.Guarantee reference number) nemôže byť použitý.

C130
AK element "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)" (Guarantee
reference.Guarantee reference number) nie je použitý,
POTOM je element "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Iné druhy zabezpečenia" (Guarantee
reference.Other guarantee reference) povinný
INAK element "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Iné druhy zabezpečenia" (Guarantee
reference.Other guarantee reference) nesmie byť použitý.

C135
AK je deklarovaná len jedna krajina odoslania, potom údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA
/ Krajina odoslania" (Header.Country of dispatch/export code) je povinný,
POTOM údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Krajina odoslania" (Goods item.Country of
dispatch/export code) sa nepoužíva,
INAK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Krajina odoslania" (Header.Country of
dispatch/export code) sa nepoužíva a údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Krajina
odoslania" (Goods item.Country of dispatch/export code) je povinný.

C140
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Krajina určenia" (Header.Country of destination
code) je uvedený
POTOM údaj "TOVAROVÁ POLOŽKA / Krajina určenia" (Item.Country of destination
code) sa nepoužíva (pre žiadnu z položiek)
INAK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Krajina určenia" nemôže byť uvedený,
a údaj "TOVAROVÁ POLOŽKA / Krajina určenia" (Item.Country of destination code)
je povinný a pre všetky tovarové položky nesmie byť uvedený rovnaký kód.

C155
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Zjednodušený postup" (Header.Simplified
procedure flag) obsahuje kód "1",
POTOM údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dohodnuté umiestnenie tovaru"
(Header.Agreed location of goods) nemôže byť uvedený, údaj "TRANZITNÁ
OPERÁCIA / Kód dohodnutého umiestnenia tovaru" (Header.Agreed location of
goods code) nemôže byť uvedený, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Pracovisko
colného úradu predloženia tovaru" (Header.Customs sub place) nemôže byť
uvedený, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Schválené umiestnenie tovaru"
(Header.Authorised location of goods) je nepovinný u schváleného príjemcu,
INAK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dohodnuté umiestnenie tovaru "
(Header.Agreed location of goods) je nepovinný, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA /
Kód dohodnutého umiestnenia tovaru" (Header.Agreed location of goods code) je
nepovinný, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Pracovisko colného úradu predloženia
tovaru" (Header.Customs sub place) je nepovinný, údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA /
Schválené umiestnenie tovaru" (Header.Authorised location of goods) nemôže byť
uvedený.

C160
AK je pri subjekte uvedený element "TIN",
POTOM je element nepovinný,
INAK je element povinný.

C165
Ak 'Príznak zjednodušeného konania' = ÁNO
potom 'TIN' = 'R'
inak 'TIN' = 'O'

C170
AK element "Stornovanie požadované colným úradom" (Header.Cancellation initiated
by Customs) je "1"
POTOM element "Rozhodnutie o stornovaní" (Header.Cancellation Decision)
nemôže byť použitý
INAK je element povinný.

C175
AK element "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Stornovanie požadované colným úradom"
(Header.Cancellation initiated by Customs) je "0" a element "TRANZITNÁ OPRÁCIA
/ Rozhodnutie o stornovaní" (Header.Cancellation Decision) je "0"
ALEBO "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Stornovanie požadované colným úradom"
(Header.Cancellation initiated by Customs) je "1"
POTOM
je
element
"TRANZITNÁ
OPRÁCIA
/
Dôvod
rozhodnutia"
(Header.Cancellation Justification) povinný
INAK je element "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Dôvod rozhodnutia" (Header.Cancellation
Justification) nepovinný

C180
AK element "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Stornovanie požadované colným úradom"
(Header.Cancellation initiated by Customs) je "1"
POTOM element "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Dátum podania žiadosti" (Header.Date of
cancellation request) nemôže byť použitý
INAK je element "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Dátum podania žiadosti" (Header.Date of
cancellation request) povinný.

C186
AK nie je atribút "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Bezpečnosť" (Header.Security) uvedený,
POTOM skupina/atribút nemôže byť použitý
INAK je skupina/atribút nepovinná(ý), s výnimkou že sa na atribút/skupinu vzťahujú
dodatočné podmienky alebo pravidlá.

C187
AK je atribút "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Bezpečnosť" (Header.Security) na úrovni
všeobecnej časti "1"
POTOM skupina "ODOSIELATEĽ - BEZPEČNOSŤ" (Consignor - security) musí byť
prítomný buď na úrovni "Tranzitná operácia" alebo na úrovni tovarovej položky.
Ak je deklarovaný len jeden "ODOSIELATEĽ - BEZPEČNOSŤ" (Consignor security), používa sa na úrovni "TRANZITNÁ OPERÁCIA"(Header). Skupina údajov
"ODOSIELATEĽ - BEZPEČNOSŤ" (Consignor - security) na úrovni "TOVAROVÉ
POLOŽKY"(Item) v tom prípade nesmie byť použitá.

C188
AK je atribút "TRANZITNÁ OPRÁCIA / Bezpečnosť" (Header.Security) na úrovni
všeobecnej časti "1" a atribút "OSOBITNÉ ZÁZNAMY / Doplňujúce informácie"
(Special mentions.Additional information) s hodnotu "10600" je uvedený aspoň na
jednej tovarovej položke

POTOM skupina "PRÍJEMCA - BEZPEČNOSŤ" (Consignee - security) (na úrovni TO
ani na úrovni TP) nesmie byť uvedená .
INAK skupina "PRÍJEMCA - BEZPEČNOSŤ" (Consignee - security) (na úrovni TO
alebo na úrovni TP) musí byť uvedená.
Ak je deklarovaný len jeden "PRÍJEMCA - BEZPEČNOSŤ" (Consignee - security),
musí byť uvedený na úrovni "TRANZITNÁ OPERÁCIA"(Header). Skupina údajov
"PRÍJEMCA - BEZPEČNOSŤ" (Consignee - security) na úrovni "TOVAROVÉ
POLOŽKY" (Item) nesmie byť použitá.

C191
AK má atribút "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Bezpečnosť" (Header.Security) hodnotu
"1",
POTOM musí byť skupina/atribút uvedený
INAK je skupina / atribút nepovinný

C200
AK je element "POZNÁMKY O VYKLÁDKE / stav uzáver" (Unloading remark.State of
seals ok) rovný "0"
POTOM je skupina "UZÁVERY" (Seals info) povinná
inak skupina "UZÁVERY" (Seals info) nesmie byť uvedená.

C204
V správe môže byť uvedený vždy iba jeden z atribútov "Dátum zrušenia zábezpeky"
a "Dátum uvoľnenia".

C210
Ak je element "POZNÁMKY O VYKLÁDKE / Zhoda" (Unloading remark.Conform)
rovný "1"
potom všetky skupiny s podmienkou "C210" nesmú byť uvedené
inak všetky skupiny s podmienkou "C210" musia byť uvedené (ak sú relevantné).

C215
AK element "Pátranie / Informácie dostupné" (Enquiry.Information available) = "1"
POTOM aspoň jedna zo skupín musí byť uvedená
INAK nesmie byť uvedená ani jedna skupina.

C220
AK element "PÁTRANIE.TC11 potvrdené colným úradom" (Enquiry.TC11 delivered
by Customs) = "1"
POTOM je element "PÁTRANIE.Dátum dodania tovaru podla TC11"
(Enquiry.Delivery date TC11) povinný (R)
INAK nesmie byť element "PÁTRANIE.Dátum dodania tovaru podla TC11"
(Enquiry.Delivery date TC11) použitý

C226
AK element "DOTAZ NA ZÁRUKU / Identifikátor dotazu" (Guarantee query.Query
identifier) má hodnotu "1" alebo "3" a element "DOTAZ NA ZÁRUKU / Druh
zabezpečenia" (Guarantee reference.Guarantee type" má hodnotu "0","1" alebo "9"
POTOM sú elementy "DOTAZ NA ZÁRUKU / Dátum od" (Guarantee querry.Period
from date) a "DOTAZ NA ZÁRUKU / Dátum do" (Guarantee querry.Period to date)
povinné
INAK spomínané elementy nemôžu byť použité.

C227
AK je krajina zabezpečenia iná ako krajina odosielateľa,
POTOM je skupina "KRAJINA ZABEZPEČENIA" (/Guarantee/ country) povinná
INAK je skupina "KRAJINA ZABEZPEČENIA" (/Guarantee/ country) nepovinná.

C230
AK element "ÚDAJE O ZÁRUKE
reference.Guarantee type) má hodnotu "9"
POTOM je atribút povinný
INAK je atribút nepovinný

/

Druh

zabezpečenia"

(Guarantee

AK element "ÚDAJE O ZÁRUKE / Druh
reference.Guarantee type) má hodnotu "0" alebo "1"
POTOM je atribút povinný
INAK nesmie byť použitý

zabezpečenia"

(Guarantee

C231

C232
AK element "JEDNOTLIVÁ ZÁRUKA FORMOU ZÁRUČNÝCH DOKLADOV / TIR
karnet" (Individual guarantee voucher.TIR carnet) "1"
POTOM sú elementy "JEDNOTLIVÁ ZÁRUKA FORMOU ZÁRUČNÝCH DOKLADOV
/ Suma záručného dokladu" (Individual guarantee voucher.Voucher amount) a
"Mena" (Currency) povinné
INAK nesmú byť elementy "JEDNOTLIVÁ ZÁRUKA FORMOU ZÁRUČNÝCH
DOKLADOV / Suma záručného dokladu" (Individual guarantee voucher.Voucher
amount) a "Mena" (Currency) použité.

C233
AK aspoň v jednej z uvedených skupín "ZÁRUKA" element "ZABEZPEČENIE / Typ
zabezpečenia" (Guarantee reference.Guarantee type) je "2"
POTOM je skupina "COLNÝ ÚRAD URČENIA" (Customs office of Destination)
povinná
INAK nesmie byť použitá

C234
AK element "ÚDAJE O ZÁRUKE / Druh zabezpečenia"
reference.Guarantee type) má hodnotu "1","2","4" alebo "9"
POTOM je skupina povinná
INAK skupina nemôže byť použitá

(Guarantee

C235
AK element "ÚDAJE O ZÁRUKE
reference.Guarantee type) je "9"
POTOM je skupina povinná
INAK skupina nesmi byť použitá

/

Druh

zabezpečenia"

(Guarantee

C236
AK údaj "ÚDAJE O ZÁRUKE / Číslo potvrdenia o záruke (GRN)" (Guarantee
reference.Guarantee reference number) je uvedený
POTOM je údaj povinný,
INAK je údaj povinný len podľa NC005.

C270
AK element "DOTAZ NA ZÁRUKU / Identifikátor dotazu" (Guarantee querry.Querry
identifier) je "4"
POTOM sú skupiny s touto podmienkou povinné
INAK skupiny s touto podmienkou nesmú byť použité

C285
AK element "DOTAZ NA ZÁRUKU / Identifikátor dotazu" (Guarantee querry.Querry
identifier) obsahuje "1" alebo "4" alebo "ÚDAJE O ZÁRUKE / Druh zabezpečenia"
(Guarantee reference.Guarantee type) je "4"
POTOM skupina "Exposure" nesmie byť použitá
INAK je skupina "Exposure" povinná

C286
AK element "ÚDAJE O ZÁRUKE / Kód monitoringu záruky" (Guarantee
reference.Guarantee monitoring code) je "3"
POTOM je skupina "AKTUÁLNY ZOSTATOK" (Balance) povinná
INAK skupina "AKTUÁLNY ZOSTATOK" (Balance) nesmie byť použitá

C290
AK údaj "SCHVÁLENIE / Schválenie obchodníka" (CTL_Control.Trader authorised
CT) je "1" (schválený)
POTOM skupina údajov "SCHVÁLENÉ UMIESTNENIE TOVARU" (Authorised goods
location) je povinná,
INAK skupina údajov "SCHVÁLENÉ UMIESTNENIE TOVARU" (Authorised goods
location ) nemôže byť použitá.

C295
AK hodnota elementu "Variable holiday date" je "1"
POTOM element "Rok" (Year) je povinný
INAK element "Rok" (Year) nemôže byť použitý

C300
AK je hodnota elementu "AKCIA / Operácia" (Action.Operation) "C" alebo "U"

POTOM všetky atribúty s touto podmienkou budú povinné
INAK všetky atribúty s touto podmienkou budú nepovinné

C305
AK hodnota elementu "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dôvodu zamietnutia AAR"
(Header.AAR rejection reason code) je "4"
POTOM je element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dôvodu zamietnutia AAR"
(Header.AAR rejection reason) je povinný
INAK je element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dôvodu zamietnutia AAR"
(Header.AAR rejection reason) nepovinný

C310
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dôvodu neprijatia opravy"
(Header.Amendment rejection reason code) obsahuje kód "iné"
POTOM údaj "TRANZITNÁ
OPERÁCIA
/
Dôvod
neprijatia
opravy"
(Header.Amendment rejection reason) je povinný,
INAK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dôvod neprijatia opravy" (Header.Amendment
rejection reason code) je nepovinný

C312
AK element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód zamietnutia zmeny trasy"
(Header.Diversion Rejection Code) je "4"
POTOM element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Text neprijatia zmeny trasy"
(Header.Diversion Rejection Text) je povinný
INAK je element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Text neprijatia zmeny trasy"
(Header.Diversion Rejection Text) je nepovinný

C315
AK element "PÁTRANIE / Doklady a dôkazy budú predložené colnému úradu"
(Enquiry.TC11 delivered by Customs) je "1"
POTOM skupina "COLNÝ ÚRAD PREDLOŽENIA TOVARU" (CUSTOMS OFFICE
Presentation Office) je povinná
INAK je skupina "COLNÝ ÚRAD PREDLOŽENIA TOVARU" (CUSTOMS OFFICE
Presentation Office) nepovinná

C320
AK je hodnota elementu "POŽADOVANÉ INFORMÁCIE / Kód informácie" (Enquiry
information.Information Code) "10", "40", alebo "50"
POTOM bude element "POŽADOVANÉ INFORMÁCIE / Kód informácie" (Enquiry
information.Information text) povinný
INAK element "POŽADOVANÉ INFORMÁCIE / Kód informácie" (Enquiry
information.Information text) nesmie byť uvedený.

C330
AK je hodnota elementu "Request for enquiry information.Requested Information
Code" = "5" alebo "6"
POTOM "Request for enquiry information.Requested Information" je povinný ("R")
INAK element "Request for enquiry information.Requested Information" nesmie byť
uvedený.

C340
AK element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód dôvodu odmietnutia ATR" (Header.ATR
rejection reason code) je "4"
POTOM je element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dôvod odmietnutia ATR"
(Header.ATR rejection reason) povinný
INAK je element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Dôvod odmietnutia ATR" (Header.ATR
rejection reason) nepovinný

C400
AK element "NEDOSTUPNOSŤ / Typ nedostupnosti" (System unavailability.System
unavailability type) je "S"
POTOM je element "NEDOSTUPNOSŤ / Nedostupný do" (System
unavailability.Downtime to) povinný
INAK
je
element
"NEDOSTUPNOSŤ
/
Nedostupný
do"
(System
unavailability.Downtime to) nepovinný

C410
AK hodnota elementu "Geo-info code" obsahuje "/" (lomítko - napríklad vtedy keď je
CÚ umiestnený na hranici)
POTOM je element "Nearest office" povinný ("R")
INAK element "Nearest office" nesmie byť použitý.

C501
AK je uvedený element "TIN" (a je v EORI databáze)
POTOM element nie je povinný
INAK je element povinný

C524
AK element "PÁTRANIE / Dostupné informácie od hlavného zodpovedného"
(Enquiry.Information from Principal available) je "1"
POTOM je element "PÁTRANIE / Dátum žiadosti o pátranie" (Enquiry.Enquiry
request date) povinný
INAK element "PÁTRANIE / Dátum žiadosti o pátranie" (Enquiry.Enquiry request
date) nesmie byť uvedený.

C531
AK údaj "TRANZITNA OPERÁCIA / Bezpečnosť" (Header.Security) je "1" a údaj
"TRANZITNA OPERÁCIA / Druh dopravy na hranici" (Header.Transport mode at
border) je "4" alebo "40"
POTOM je údaj povinný a pozostáva z čísla letu (IATA/ICAO) a má formát an..8
an..3 - povinný prefix identifikácie leteckého operátora
an..4 - povinné číslo letu
a1 - nepovinný suffix
INAK je atribút nepovinný a jeho formát nemá obmedzenia

C547
AK nie je uvedený atribút "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Bezpečnosť"
(HEADER.Security), alebo ak "TRANZITNA OPERÁCIA / Kód špecifických okolností"
(Header.Specific Circumstance Indicator) = "A", ("Bezpečnosť" je v tom prípade
uvedená)
POTOM
sú atribúty
"TRANZITNA OPERÁCIA / Komerčné referenčné číslo"
(Header.Commercial
Reference
Number)
a
skupina
"PREDLOŽENÉ
DOKLADY/OSVEDČENIA" (Produced documents/certificates) nepovinné
INAK ("Bezpečnosť" je uvedená a "Kód špecifických okolností" nie, alebo je iný ako
"A")
AK nie je uvedený atribút "TRANZITNA OPERÁCIA / Komerčné referenčné číslo"
(Header.Commercial Reference Number)
POTOM

aspoň jeden atribút "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Druh dokladu"
(Produced documents/certificates.Document type) špecifikujúci prepravný dokument
musí byť uvedený na PRVEJ tovarovej položke.
INAK
je
skupina "PREDLOŽENÉ
documents/certificates) nepovinná

DOKLADY/OSVEDČENIA"

(Produced

Za prepravný dokument je možné považovať len doklad, ktorý má v číselníku 13
"Doklad/osvedčenie" - prepravný dokument hodnotu "1".

C572
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Ukazovateľ špecifických okolností"
(Header.Specific circumstance indicator) je "E" a ak prvé dva znaky údaja "ÚRAD
ODOSLANIA / Evidenčné číslo" (Customs office of departure.Reference number) sú
kódom krajiny EÚ (v číselníku Krajiny majú v stĺpci Kód režimu krajiny údaj "EEC")
POTOM údaj je povinný
INAK je nepovinný
INAK je nepovinný.

C576
AK je atribút "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Spôsob
(Header.Transport charges / Method of Payment) uvedený,
POTOM atribút nemôže byť uvedený
INAK je atribút nepovinný.

platby

prepravného"

C577
AK atribút "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Ukazovateľ
(Header.Specific circumstance indicator) je "A" alebo "B"
POTOM je skupina nepovinná
INAK je skupina povinná

špecifických

okolností"

C587
AK je na všeobecnej časti (HEADER) uvedený atribút "Bezpečnosť" (Security),
POTOM je skupina/atribút POVINNÝ,
INAK skupina/atribút nemôže byť uvedený.

C589
AK má element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Ukazovateľ špecifických okolností"
(Header.Specific Circumstance Indicator) hodnotu "E"
POTOM je element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód miesta vykládky" (Header.Place
of unloading code) nepovinný
INAK je element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód miesta vykládky" (Header.Place of
unloading code) povinný.

C596
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Ukazovateľ špecifických okolností"
(Header.Specific circumstance indicator) je "E"
ALEBO AK prvé dva znaky údaja "ÚRAD ODOSLANIA / Evidenčné číslo" (Customs
office of departure.Reference number) nie sú kódom krajiny EÚ (v číselníku Krajiny
nemajú v stĺpci Kód režimu krajiny údaj "EEC")
POTOM údaj je povinný
INAK je nepovinný
INAK je nepovinný.

C598
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Bezpečnosť" (Header.Security) je "1" a prvé dva
znaky údaja "ÚRAD Tranzitu / Evidenčné číslo" (Customs office of Transit.Reference
number) sú kódom krajiny EÚ (v číselníku Krajiny majú v stĺpci Kód režimu krajiny
údaj "EEC") a prvé dva znaky údaja "ÚRAD ODOSLANIA / Evidenčné číslo" nie sú
kódom krajiny EÚ (Customs office of departure.Reference number) nie sú kódom
krajiny EÚ (v číselníku Krajiny majú v stĺpci Kód režimu krajiny údaj "EEC")
POTOM údaj je povinný
INAK je nepovinný

C599
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Bezpečnosť" (Header.Security) je "1"
a prvé dva znaky údaja "ÚRAD ODOSLANIA / Evidenčné číslo" (Customs office of
departure.Reference number) nie sú kódom krajiny EÚ (v číselníku Krajiny majú v
stĺpci Kód režimu krajiny údaj "EEC")
POTOM údaj je povinný
INAK je nepovinný

C900
Ak údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Declaration type) je
"TIR",
POTOM údaj "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type) je
povinný a musí obsahovať hodnotu "B".
INAK údaj "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type)
rovný "B" nesmie byť použitý.

C901
AK element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Typ deklarácie" (Header.Declaration) je 'TIR',
POTOM je dovolené jedno uvedenie elementu "PREDLOŽENÉ DOKLADY /
OSVEDČENIA / Druh dokladu" (Produced documents / certificates.Document type) s
hodnotou "952", bez ohľadu na ďalšie typy deklarovaných dokumentov, musí byť
vložený vrámci jednej operácie a musí byť uvedený v rámci prvej tovarovej položky
INAK hodnota "952" pre element "PREDLOŽENÉ DOKLADY / OSVEDČENIA / Druh
dokladu" (Produced documents / certificates.Document type) nemôže byť použitá.

C902
AK hodnota elementu "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Druh dokladu"
(Produced documents/certificates.Document type) = "952"
POTOM je element "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Značka dokladu"
(Produced documents/certificates.Document reference) povinný,
INAK je element "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Značka dokladu"
(Produced documents/certificates.Document reference) nepovinný

C903
AK element "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Typ deklarácie" (Header.Type of declaration)
je "TIR",
POTOM je skupina "PREDLOŽENÉ DOKLADY / OSVEDČENIA" pre prvú tovarovú
položku povinná
INAK je nepovinná

C904
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Type of declaration) je
'TIR',
POTOM údaj "HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ / ID držiteľa karnetu" (Principal.TIR Holder
ID) je povinný,
INAK nemôže byť uvedený

NC05
AK údaj "HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ / Krajina" (Principal.Country code), alebo
"SCHVÁLENÝ ODOSIELATEĽ / Krajina", alebo "DEKLARANT NA MIESTE
URČENIA / Krajina" (Trader at destination.Country code), alebo "ZÁSTUPCA /
Krajina" (Representative.Country code), alebo "ODOSIELATEĽ / Krajina"
(Consignor.Country code), alebo "PRÍJEMCA / Krajina" (Consignee.Country code),
alebo "ODOSIELATEĽ - BEZPEČNOSŤ / Krajina" (Consignor - security.Country
code), alebo "PRÍJEMCA - BEZPEČNOSŤ / Krajina" (Consignee security.CountryCode) obsahuje kód "SK"
POTOM údaj "TIN" je povinný,
INAK údaj "TIN" je nepovinný.

NC08
AK údaj "HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ / Kód zastúpenia" (Principal.Representation
coded) alebo údaj "SCHVÁLENÝ PRÍJEMCA / Kód zastúpenia" alebo "DEKLARANT
NA MIESTE URČENIA/Kód zastupenia" (Trader at destination.Representation coded
) obsahuje kód " 2 "
POTOM skupina údajov "ZÁSTUPCA" (Representative) je povinná,
INAK skupina údajov "ZÁSTUPCA" (Representative) nesmie byť použitá.

NC11
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Predpísaná trasa" (Header.Diversion prohibited)
obsahuje kód "1"
POTOM údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód predpísanej trasy" (Header.Binding
itinerary coded) je povinný,
INAK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód predpísanej trasy" (Header.Binding
itinerary coded) je nepovinný.
PT1 - trasa predpísaná na úrovni krajín napr. SK,CZ,DE,CH
PT2 - trasa predpísaná na úrovni tranzitných úradov napr. CZ022300, DE042300
PT3 - oslobodenie od predpísanej trasy

NC12
Ak údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA/Kód predpísanej trasy"(Header.Binding itinerary
coded ) obsahuje kód "PT1" alebo "PT2"
potom údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA/Popis predpísanej trasy" (Header.Binding
itinerary) je povinný,
inak údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA/Popis predpísanej trasy" (Header.Binding
itinerary) nesmie byť použitý

NC15
AK údaj "SCHVÁLENÝ PRÍJEMCA / Kód zastúpenia" (Trader
destination.Representation coded) obsahuje kód "IO/IP",
POTOM skupina údajov "ZÁSTUPCA" (Representative) je povinná ,
INAK skupina údajov "ZÁSTUPCA" (Representative) nesmie byť použitá

at

NC20
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Zjednodušený postup" (Header.Simplified
procedure flag) obsahuje kód "1",
POTOM skupina údajov "ZÁSTUPCA" (Representative) nesmie byť použitá,
INAK je nepovinná.

NC21
AK je údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Kód tovaru" (Item.Commodity code) uvedený
na 10 miest,
POTOM musí byť uvedený údaj "TOVAROVÉ POLOŽKY / Množstvo jednotiek pre
výpočet SPD" (Item.Unit amount SPD)
INAK nesmie byť použitý

NC22
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Zjednodušený postup" (Header.Simplified
procedure flag) obsahuje kód "1"
POTOM skupina údajov "VÝSLEDKY KONTROLY" (Control result) je povinná,
INAK nesmie byť použitá.

NC23
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Zjednodušený postup" (Header.Simplified
procedure flag) obsahuje kód "1"
POTOM údaj "HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ / Číslo povolenia zjednodušeného postupu"
(Principal.Simplified procedure number) je povinný
INAK nesmie byť použitý.

NC24
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Zjednodušený postup" (Header.Simplified
procedure flag) obsahuje kód "1"
POTOM skupina údajov "UZÁVERY" (Seals info) je nepovinná,
INAK nesmie byť použitá.

NC26
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Kód predpísanej trasy" (Header.Binding itinerary
coded) je "PT3"
POTOM údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Číslo povolenia ZP oslobodenia od
predpísanej trasy" (Header.authorization id) je povinný
INAK nesmie byť použitý.

NC27
AK je deklarovaný len jeden odosielateľ, skupina údajov "ODOSIELATEĽ"
(Consignor) na úrovni skupiny údajov "TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header) je povinná
a skupina údajov "ODOSIELATEĽ" (Consignor) na úrovni skupiny údajov
"TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item) nesmie byť použitá,
INAK skupina údajov " ODOSIELATEĽ" (Consignor) na úrovni skupiny údajov
"TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header) nesmie byť použitá a skupina údajov
"ODOSIELATEĽ" na úrovni skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item) je
povinná.
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Declaration type) je
"TIR", skupina ODOSIELATEĽ (Consignor) alebo skupina TOVAROVÉ
POLOŽKY/ODOSIELATEĽ (Item.Item consignor) je nepovinná.

NC28
AK je deklarovaný len jeden príjemca, skupina údajov "PRÍJEMCA" (Consignee) na
úrovni skupiny údajov "TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header) je povinná a skupina
údajov "PRÍJEMCA" (Consignee) na úrovni skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY"
(Item) nesmie byť použitá,
INAK skupina údajov "PRÍJEMCA" (Consignee) na úrovni skupiny údajov
"TRANZITNÁ OPERÁCIA" (Header) nesmie byť použitá a skupina údajov
"PRÍJEMCA" (Consignee) na úrovni skupiny údajov "TOVAROVÉ POLOŽKY" (Item)
je povinná.

NC29
V prípade, ak v údaji "MRN (evidenčné číslo tranzitnej operácie)"
(Header.Document/reference number) je na 11. mieste písmeno "V", potom skupina
údajov "OTS" je povinná, inak nesmie byť použitá

NC30
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Zjednodušený postup" (Header.Simplified
procedure flag) obsahuje kód "1"
POTOM údaj "DEKLARANT NA MIESTE URČENIA / Číslo povolenia"
zjednodušeného postupu" (Trader at destination.Simplified procedure number) môže
byť použitý,
INAK nesmie byť použitý

NC31
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Declaration type) je
"TIR" a zároveň prvé dva znaky údaja "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Colný úrad
odoslania" (Customs office departure.Reference number) je "SK" POTOM je údaj
povinný
INAK je nepovinný.

NC32
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.Declaration type) je
"CIM"
POTOM skupina "HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ" (Principal) nemôže byť použitá
INAK je skupina povinná.

NC33
AK údaj "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee type) je zo
skupiny "0", "1", "2", "4" alebo "9"
POTOM údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Celková predpokladaná hodnota colného
dlhu" (Header.Total customs debt) a "OSVEDČENIE ZÁRUKY / Predpokladaná
príslušná hodnota colného dlhu" (Guarantee reference.Appropriate customs debt) sú
povinné.
INAK sú nepovinné.

NC34
Údaj je povinný ak údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA
(Header.declaration type) je "T1", "T2", "T-", "TIR".
V prípade, ak je druh vyhlásenia "CIM", sa údaj nepoužíva.

/
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NC35
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.declaration type) je
"CIM"
POTOM údaj je povinný
INAK sa nepoužíva.

NC36
AK údaj "TRANZITNÁ OPERÁCIA / Druh vyhlásenia" (Header.declaration type) je
"TIR"
POTOM je údaj povinný
INAK sa nepoužíva.

NC37
Údaj, príp. skupina údajov označená touto podmienkou sa používa v prípade, ak
"OSVEDČENIE ZÁRUKY / Druh zabezpečenia" (Guarantee reference.Guarantee
reference number) je "1", "2", "4"´alebo "9"
inak nesmie byť použitý.

NC38
Údaj, príp. skupina údajov označená touto podmienkou sa používa v prípade, ak
"OSVEDČENIE ZÁRUKY / Druh zabezpečenia" (Guarantee reference.Guarantee
reference number) je "0" alebo "1"
inak nesmie byť použitý.

NC39
Údaj, príp. skupina údajov označená touto podmienkou sa používa len v prípade, ak
"OSVEDČENIE ZÁRUKY / Druh zabezpečenia" (Guarantee reference.Guarantee
reference number) je "4".
inak nesmie byť použitý.

NC40
Uvádza sa len v prípade zrušenia dokladu pred dátumom uvedeným v "ÚDAJE O
ZÁRUKE / Dátum platnosti do".
"Dátum zrušenia" je menší ako "Dátum platnosti do"

NC41
Skupina je povinná, ak nie je uvedená skupina údajov "HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ /
NOVÝ PRIMÁRNY PRÍSTUPOVÝ KÓD HL. ZODPOVEDNÉHO" alebo "RUČITEĽ /
NOVÝ PRIMÁRNY PRÍSTUPOVÝ KÓD RUČITEĽA"
inak nesmie byť použitá

NC42
Údaj, príp. skupina údajov označená touto podmienkou sa používa v prípade, ak
"OSVEDČENIE ZÁRUKY / Druh zabezpečenia" (Guarantee reference.Guarantee
reference number) je "0, "1", "2", alebo "9"
inak je nepovinný.

NC43
Skupina údajov sa používa v prípade, ak bola na úrad odoslania doručená informácia
o dodaní tovaru (správa IE06 z úradu určenia). Údaj "Evidenčné číslo" (Reference
number) obsahuje evidenčné číslo colného úradu, na ktorom bol tovar predložený.

NC44
Údaj sa používa ak je správa IE23 zasielaná ako "Oznámenie o vybavení tranzitnej
operácie" po predchádzajúcej správe IE23 - Oznámenie o nevybavení tranzitnej
operácie".

NC45
Údaj je povinný pokiaľ element "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia"
(Guarantee.Guarantee type) je "2" alebo "9"
Pokiaľ je element "ZABEZPEČENIE / Druh zabezpečenia" (Guarantee.Guarantee
type) iný ako "2" alebo "9" potom údaj nesmie byť použitý v správach IE200/IE203.

