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1

Informačný systém kontrolných známok

1.1 O aplikácii
Informačný systém kontrolných známok umožňuje odberateľom kontrolných známok podľa
zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len zákon č. 106) § 9 ods. 3
alebo podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ďalej len zákon č.
530) § 51 ods. 3 požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok, oznámiť zamestnancovi
finančného riaditeľstva počet a identifikačné čísla kontrolných známok pri reklamácii, požiadať colný
úrad o zničenie poškodených alebo z iného dôvodu nepoužiteľných kontrolných známok, oznamovať
v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia finančnému riaditeľstvu údaje ustanovené
všeobecne záväzným právnym predpisom a viesť si evidenciu kontrolných známok.
Systém KZ pokrýva nasledovné registre:


Register Odberateľov kontrolných známok zahŕňajúci okrem v súčasnosti existujúcich
typov Odberateľov, ktorými sú Prevádzkovateľ daňového skladu, Oprávnený príjemca a
Dovozca; aj nový typ Odberateľa a to Odberateľa mimo pozastavenej dane.



Register spotrebiteľských balení liehu a register spotrebiteľských balení tabakových
výrobkov udržiavaný Odberateľmi kontrolných známok v rozsahu definovanom legislatívou.
Každú použitú kontrolnú známku je možné overiť voči spotrebiteľskému baleniu v registri.



Register kontrolných známok pre spotrebiteľské balenia liehu a tabakových výrobkov.



Systém KZ pokrýva povinnú evidenciu vedenú Odberateľom: Povinná evidencia
Odberateľa kontrolných známok je vedená v rozsahu požadovanom legislatívou.

Procesy súvisiace s kontrolnými známkami pokryté Systémom KZ relevantné pre Odberateľov:
Všetky nasledovné procesy súvisiace s evidenciou Odberateľov, s objednávaním, správou a použitím
kontrolných známok určených na spotrebiteľské balenia liehu a tabakových výrobkov sú pokryté
navrhovaným Systémom KZ.
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Proces evidencie nového Odberateľa kontrolných známok, ktorý zahŕňa elektronickú
požiadavku na zaevidovanie nového Odberateľa, posúdenie požiadavky Finančným
riaditeľstvom SR, správu osôb oprávnených pristupovať v mene odberateľa do Systému KZ a
správu osôb splnomocnených na fyzický odber kontroných známok.



Proces objednávania kontrolných známok pokrývajúci zadanie požiadavky na odber
kontrolných známok Odberateľom, posúdenie požiadavky Odberateľa Colným úradom
a Finančným riaditeľstvom v rozsahu ich zodpovedností až po zadanie požiadavky na tlač
kontrolných známok do Štátnej tlačiarne kontrolných známok.



Proces odberu kontrolných známok Odberateľom, v rámci ktorého je pokrytá správa
a preverenie osôb splnomocnených Odberateľom k fyzickému prevzatiu kontrolných známok,
evidencia súvisiacich preberacích protokolov a zaevidovanie prevzatia Odberateľom.



Reklamačný proces umožňujúci uplatniť zákonné právo Odberateľa reklamovať poškodené
kontrolné známky, ktoré nie je v dôsledku ich poškodenia možné použiť na označenie
spotrebiteľských balení liehu a tabakových výrobkov. Reklamačný proces zahŕňa celú agendu
od oznámenia kontrolných známok na reklamáciu, ich prevzatie tlačiarňou na posúdenie
oprávnenosti reklamácie, vrátane evidencie súvisiacich preberacích protokolov, samotné
posúdenie oprávnenosti reklamácie tlačiarňou, dotlač kontrolných známok v prípade uznanej
reklamácie a opätovné prevzatie reklamovaných kontrolných známok Odberateľom.



Proces použitia kontrolných známok na označenie spotrebiteľských balení liehu
a tabakových výrobkov. Každá kontrolná známka je po použití Odberateľom priradená ku
konkrétnemu spotrebiteľskému baleniu v registri spotrebiteľských balení.



Proces odovzdania nepoužitých a poškodených kontrolných známok



Systém KZ pokrýva agendu súvisiacu s exspiráciou kontrolných známok, ktorá zahŕňa
monitorovanie nepoužitých kontrolných známok vzhľadom na termín ich exspirácie
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2

Začíname

2.1 Prvky aplikácie IS KZ
2.1.1 Nástroje
Tlačidlo nástroje umožňuje Exportovať do Excelu – táto funkcionalita umožňuje exportovať
aktuálnu prehľadovú obrazovku do Excelu. Po kliknutí na tlačidlo Exportovať do Excelu vyskočí
používateľovi okno s možnosťou uloženia .xls súboru. Pre uloženie súboru vyberie tlačidlo Uložiť,
pre návrat do prehľadovej obrazovky použije tlačidlo Zrušiť.
Exporty prehľadových obrazoviek z dôvodu možných zmien v štruktúre obrazoviek nie je
možné využívať pre automatickú integráciu so systémom Odberateľa a je obmedzený iba na 1000
záznamov.

Obrázok 1: Tlačidlo nástroje s voľbou Exportovať do Excelu

2.1.2 Filter
Filter slúži na vyhľadávanie podmnožiny údajov z celkového rozsahu údajov na základe
určených kritérií buď:


vpísaním hľadaného výrazu



výberom z číselníka (napr. Typ predmetu dane, Stav)

Po zadaní kritérií používateľ vyfiltruje údaje pomocou tlačidla Filtrovať. Pre zrušenie
konkrétneho filtra klikneme na tlačidlo Zrušiť filter.
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Obrázok 2: Príklad zobrazenia filtra

2.1.3 Prvky aplikácie
Tlačidlo

Popis
Slúži na minimalizovanie okna (napr. filtra)
Slúži na maximalizovanie okna
Slúži na detailné zobrazenie konkrétneho záznamu
Slúži na tlač konkrétneho záznamu
Hlavička stĺpca prehľadovej obrazovky (nie je možné
podľa nej usporadúvať záznamy)
Hlavička stĺpca prehľadovej obrazovky (je možné podľa
nej usporadúvať záznamy, kliknutím na text hlavičky)
Hlavička stĺpca prehľadovej obrazovky (záznamy sú
usporiadané od najnovších po najstaršie, alebo od A po Z),
kliknutím na text hlavičky zmením usporiadanie
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Hlavička stĺpca prehľadovej obrazovky (záznamy sú
usporiadané od najstarších po najnovšie, alebo od Z po A),
kliknutím na text hlavičky zmením usporiadanie
Políčko na zaškrtnutie
Needitovateľné pole
Editovateľné pole
Výberové pole, kontrolór vyberie jednu z možností
kliknutím na pole
Označenie povinného poľa formulára
Informačná hláška o úspešnom uložení záznamu

2.1.4 Prihlasovanie
Používateľ sa prihlási tlačidlom Prihlásenie (v pravom hornom rohu) na portál finančnej
správy:
•

Pomocou ZEP, pokiaľ chce odberateľ objednať KZ, resp. pomocou ID, za
predpokladu, že má ZEP, ktorým objednávku podpíše, a tento ZEP je zároveň
evidovaný na portáli.

•

Pomocou ID, pokiaľ chce vykonávať inú agendu KZ

Po prihlásení na PFS sa používateľ dostane do systému ISKZ kliknutím na odkaz ISKZ vo svojej
klientskej zóne (odkaz na ISKZ dostupný len pre používateľov, ktorý majú agendu spotrebných daní
lieh a tabak)
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Obrázok 3: Obrazovka prístup do ISKZ

V prípade, že používateľ nemá vytvorený prístup do ISKZ a je registrovaný na PFS a má
agendu spotrebných daní lieh alebo tabak, tak po kliknutí na odkaz ISKZ sa mu zobrazí okno so
žiadosťou o prístup do ISKZ.
Po vyplnení a odoslaní žiadosti bude odberateľ KZ informovaný príslušným colným úradom
o schválení, resp. zamietnutí žiadosti o štatút odberateľa. Po vyhodnotení žiadosti o štatút odberateľa
bude ďalšia komunikácia súvisiaca s prístupom do systému ISKZ prebiehať mimo Informačného
systému kontrolných známok.
V prípade, že odberateľ má vytvorený prístup do ISKZ, ale jeho používateľ nie, bude mu
oznámené po kliknutí na ISKZ, že nemá nastavené oprávnenie pre prístup do ISKZ. Oprávnenie na
prácu so systémom ISKZ zabezpečí odberateľ KZ svojmu používateľovi na príslušnom CÚ.
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Obrázok 4: Žiadosť o udelenie štatútu odberateľa
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2.1.5 Menu aplikácie

Obrázok 5: Úvodná obrazovka po prihlásení – pracovné prostredie

2.1.6 Základné menu
Panel na ľavej strane obrazovky. Základné menu obsahuje položky pre výber základnej
kategórie funkcionality.
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Obrázok 6: Základné kategórie

Kliknutím na ikonku

vedľa každej kategórie si používateľ zobrazí zoznam položiek pre

bližšie rozlíšenie služieb v rámci základnej kategórie funkcionality. Tieto položky sú sprístupnené
podľa pridelených oprávnení prihláseného používateľa.
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Obrázok 7: Základné menu s položkami

2.1.7 Informačné menu
Panel umiestnený hore, ktorý je vždy viditeľný. Zobrazuje názov aplikácie a identifikáciu
prihláseného používateľa:


Identifikácia používateľa - zobrazuje meno a priezvisko práve
prihláseného používateľa a zároveň umožňuje odhlásenie prihláseného používateľa
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2.1.8 Odhlásenie z aplikácie
Odhlásenie používateľa z aplikácie je možné pomocou tlačidla Odhlásenie. Používateľ bude po
odhlásení presmerovaný na portál finančnej správy.

2.1.9 Zákonné povinnosti odberateľa kontrolných známok
Odberateľ kontrolných známok má nasledujúce zákonné povinnosti:


Požiadať miestne príslušný colný úrad o vydanie kontrolných známok.
o Odkaz na legislatívu pre odberateľa kontrolných známok pre lieh
§ 53 ods. 6
o Odkaz na legislatívu pre odberateľa kontrolných známok pre tabakové výrobky
§ 9b ods. 6
o Spôsob realizácie v IS KZ
kapitola 3.2 Objednávky



V súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia oznamovať Finančnému riaditeľstvu
údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom označenie spotrebiteľského
balenia.
o Odkaz na legislatívu pre odberateľa kontrolných známok pre lieh
§ 53 ods. 12
o Odkaz na legislatívu pre odberateľa kontrolných známok pre tabakové výrobky
§ 9b ods. 13
o Spôsob realizácie v IS KZ
kapitola 3.3.1 Denné oznámenia



Požiadať colný úrad o zničenie kontrolných známok, ktoré nepoužil na označenie
spotrebiteľského balenia v lehote desiatich mesiacov odo dňa ich prevzatia.
o Odkaz na legislatívu pre odberateľa kontrolných známok pre lieh
§ 53 ods. 16
o Odkaz na legislatívu pre odberateľa kontrolných známok pre tabakové výrobky
§ 9b ods. 18
o

Spôsob realizácie v IS KZ
kapitola 3.5 Žiadosti o vrátenie
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Najneskôr tri pracovné dni pred predložením reklamovaných kontrolných známok
zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni, oznámiť zamestnancovi finančného
riaditeľstva v tlačiarni počet a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok.
o Odkaz na legislatívu pre odberateľa kontrolných známok pre lieh
§ 53 ods. 9
o Odkaz na legislatívu pre odberateľa kontrolných známok pre tabakové výrobky
§ 9b ods. 9
Spôsob realizácie v IS KZ

o

kapitola 3.4 Reklamácie


Viesť mesačnú evidenciu a uzatvoriť ju najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca
o Odkaz na legislatívu pre odberateľa kontrolných známok pre lieh
§ 53 ods. 20
o Odkaz na legislatívu pre odberateľa kontrolných známok pre tabakové výrobky
§ 9b ods. 21
o

Spôsob realizácie v IS KZ
kapitola 3.3.2 Mesačná evidencia

2.1.10Práca s identifikačnými číslami kontrolných známok
V aplikácii sa na viacerých obrazovkách zadávajú identifikačné čísla kontrolných známok. Je ich
možné zadať nasledujúcim spôsobom:


Kód KZ
Vypĺňa sa konkrétne 12-miestne identifikačné číslo kontrolnej známky



Interval KZ
Vypĺňa sa dolná a horná hranica intervalu. Pri práci s intervalom treba vychádzať z toho, že
prvé 2 znaky predstavujú kontrolný súčet, ďalšie 2 znaky sériu sekvencie a zvyšných 8
znakov je sekvenčných, pričom prvé 3 znaky sú alfanumerické a zvyšných 5 znakov
numerických. Interval musí byť neprerušený, t.j. ak nie je možné vykonať s ľubovoľnou
kontrolnou známkou z daného intervalu požadovanú operáciu, nevykoná sa pre daný interval
vôbec.
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Kód HK
Vypĺňa sa identifikačné číslo balíka, skupinového alebo prepravného obalu, ďalej len
hierarchický kód, resp. HK. V platnom hierarchickom kóde sú zoskupené kontrolné známky
s rovnakými vlastnosťami a pri vykonaní operácie nad nie všetkými kontrolnými známkami
z daného balíka/balenia okamžite hierarchický kód stráca svoju platnosť a nie je možné
prostredníctvom neho vykonať žiadnu ďalšiu operáciu.



Interval HK
Vypĺňa sa dolná a horná hranica intervalu, pričom pre rozsah HK platí to isté, ako pre rozsah
KZ.

Pri zadávaní identifikačných čísel sa najskôr pridávajú identifikačné čísla do zoznamu, pričom
požadovaná operácia (napr. oznámenie označenia spotrebiteľského balenia) sa nevykoná až do
potvrdenia operácie stlačením príslušného tlačidla na vykonanie operácie.

Obrázok 8: Tlačidla pridania KZ k spotrebiteľského balenia
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3

Práca s aplikáciou IS KZ

3.1 Register spotrebiteľských balení
Menu register spotrebiteľských balení slúži na pridanie spotrebiteľských balení do systému.
Cez menu Register spotrebiteľských balení je možné pridať spotrebiteľské balenia jednorazovo alebo
dávkovo.

Obrázok 9: Obrazovka menu Register spotrebiteľských baleníov

3.1.1 Pridanie spotrebiteľského balenia jednorazovo
Pridať spotrebiteľské balenie jednorazovo je možné v menu Register spotrebiteľských balení
stlačením tlačidla Pridať jednorazovo.
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Obrázok 10: Obrazovka menu Register spotrebiteľských balení – Jednorazové pridanie spotrebiteľského
balenia

Po kliknutí na tlačidlo Pridať jednorazovo sa zobrazí formulár pre pridanie spotrebiteľského
balenia.
Formulár pre pridanie spotrebiteľských balení sa rozdeľuje na:
Formulár pre pridanie spotrebiteľského balenia liehu
Používateľ do poľa EAN zadá EAN kód, do poľa Obchodný názov vpíše používateľ obchodný
názov spotrebiteľského balenia (napr. Značka Extra Jemná Vodka), pole Objem (v ml) slúži na
zadanie objemu spotrebiteľského balenia, pole Objemová koncentrácia (v %) slúži na zadanie
objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení, ako posledná možnosť vo formulári je
pridanie fotky spotrebiteľského balenia cez tlačidlo Načítaj fotografiu.
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Obrázok 11: Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – tlačidlo Načítaj fotografiu

Zobrazí sa prehliadač, cez ktorý je možné vyhľadať súbor s fotografiou v PC alebo na
prenosnom médiu. Požadovaný súbor pridáme cez tlačidlo Otvoriť.

Obrázok 12: Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – tlačidlo Otvoriť súbor
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Formulár pre pridanie spotrebiteľských balení - cigary
Používateľ vyplní pole Predmet dane, kde si vyberie z číselníka konkrétne spotrebiteľské
balenie, ďalej pole Obchodný názov, kde používateľ vpíše obchodný názov daného spotrebiteľského
balenia, potom vyplní pole Počet kusov v balení, kde zadá presný počet kusov cigar v balení a na
záver vyplní pole Znak pre platnosť SPD na základe platnej legislatívy.

Obrázok 13: Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – cigary

Formulár pre pridanie spotrebiteľských balení - cigarky
Používateľ vyplní pole Predmet dane, kde si vyberie z číselníka konkrétne spotrebiteľské
balenie, ďalej pole Obchodný názov, kde používateľ vpíše obchodný názov daného spotrebiteľského
balenia, potom vyplní pole Počet kusov v balení, kde zadá presný počet kusov cigariek v balení a na
záver vyplní pole Znak pre platnosť SPD na základe platnej legislatívy.
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Obrázok 14: Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – cigarky

Formulár pre pridanie spotrebiteľských balení - cigarety
Používateľ vyplní pole Predmet dane, kde si vyberie z číselníka konkrétne spotrebiteľské
balenie, ďalej pole Obchodný názov, kde používateľ vpíše obchodný názov daného spotrebiteľského
balenia, potom vyplní pole Cena, kde uvedie cenu za spotrebiteľské balenie, ďalej vyplní pole Dĺžka
na základe výhlášky (napr. A1), potom ešte vyplní pole Počet kusov v balení, kde zadá presný počet
kusov cigariet v balení a na záver vyplní pole Znak pre platnosť SPD na základe platnej legislatívy.
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Obrázok 15: Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – cigarety

Formulár pre pridanie spotrebiteľských balení – tabak
Používateľ vyplní pole Predmet dane, kde si vyberie z číselníka konkrétne spotrebiteľské
balenie, ďalej pole Obchodný názov, kde používateľ vpíše obchodný názov daného spotrebiteľského
balenia, potom vyplní pole Hmotnosť, kde zadá hmotnosť spotrebiteľského balenia tabaku a na záver
vyplní pole Znak pre platnosť SPD na základe platnej legislatívy.
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Obrázok 16: Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – tabak

Pokiaľ sú vyplnené všetky potrebné polia pridania spotrebiteľského balenia do registra
spotrebiteľských balení, je možné spotrebiteľské balenie pridať do systému pomocou tlačidla Pridať
alebo v prípade, že používateľ si dané pridanie neželá uložiť, alebo sa chce vrátiť späť do menu
Register spotrebiteľských balení, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 17: Obrazovka Jednorazové pridanie spotrebiteľského balenia – tlačidla Pridať a Späť
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3.1.2 Pridanie spotrebiteľského balenia dávkovo
Pridať spotrebiteľské balenia dávkovo je možné v menu Register spotrebiteľských balení
stlačením tlačidla Pridať dávkovo. Táto funkcionalita umožňuje pridať spotrebiteľské balenia
pomocou naimportovaného .xml súboru.

Obrázok 18: Obrazovka Register spotrebiteľských balení – tlačidlo Pridať dávkovo

Pozn.: Importovaný XML súbor musí byt v súlade s XSD schémou (Príloha č. 1 – vzory XML
súborov a XSD schém) a spoločnými XSD schémami (Príloha č. 2 – spoločné XSD schémy).
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Po stlačení tlačidla Pridať dávkovo sa zobrazí formulár s možnosťou pridania súboru. Súbor pridáte
tlačidlom Načítaj súbor.

Obrázok 19: Obrazovka Dávkové pridanie spotrebiteľských balení – tlačidlo Načítaj súbor

Zobrazí sa prehliadač, cez ktorý je možné vyhľadať súbor s dávkou v PC alebo na prenosnom médiu.
Požadovaný súbor pridáme cez tlačidlo Otvoriť.
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Obrázok 20: Obrazovka Dávkové pridanie spoterbiteľských balení – tlačidlo Otvoriť súbor

Pokiaľ je vybraný požadovaný súbor s dávkou, je možné dávkové pridanie uložiť do systému
pomocou tlačidla Vykonať alebo v prípade, že používateľ si dané pridanie neželá uložiť alebo sa
chce vrátiť späť do menu Register spotrebiteľských balení, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 21: Obrazovka Dávkové pridanie spotrebiteľských balení – tlačidlo Vykonať a Späť

3.2 Objednávky
Obrazovka objednávok slúži ako prehľad vlastných žiadostí o vydanie kontrolných známok podľa
§ 53 ods. 6 zákona č. 530 a § 9b zákona č. 106 (ďalej len objednávka). Prehľad obsahuje informácie
o objednávke, a to:


Číslo objednávky



Stav objednávky
o Nová – novopodaná objednávka.
o Zrušená – objednávka, ktorá bola zrušená pred schválením na CÚ
o Neplatná – objednávka, ktorú sa nepodario podať (napr. Neplatný ZEP).
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o Duplicitná – dodatočné oznamenie údajov odberateľom k objednávke podanej mimo
systému počas jeho nedostupnosti, ktorá bola v systéme vytvorená servisným
záznamom, pričom toto dodatočné oznámenie sa ďalej nespracúva.
o Schválená – objednávka, u ktorej colný úrad oznámil počet kontrolných známok,
ktoré môže odberateľ kontrolných známok odobrať.
o Znížená na nulu – objednávka, u ktorej colný úrad oznámil počet kontrolných
známok, ktoré môže odberateľ kontrolných známok odobrať, a tento počet sa rovná
nule.
o Potvrdená – objednávka, pre ktorú finančné riaditeľstvo určilo termín prevzatia
kontrolných známok.
o Odovzdaná – objednávka, pre ktorú boli kontrolné známky vydané odberateľovi
kontrolných známok.
o Neprevzatá – neprevzatá objednávka odberateľom v tlačiarni v stanovenom termíne.


Podanie objednávky – dátum a čas podania objednávky.



Žiadaný počet – počet kontrolných známok, ktorých vydanie odberateľ žiadal.



Schválený počet – počet kontrolných známok, ktorých vydanie colný úrad schválil.



Uhradené – informácia o tom, či finančné riaditeľstvo eviduje úhradu.



Termín dodania – termín dodania kontrolných známok stanovený finančným riaditeľstvom.

Objednávky je možné filtrovať podľa:


Čísla objednávky, pričom je potrebné zadať presné číslo.



Informácie o uhradenosti objednávky, pričom je potrebné vybrať Áno alebo Nie.

Z prehľadu objednávky je možné otvoriť podrobnejšie informácie o zvolenej objednávke po
stlačení tlačidla Detail v stĺpci možnosti. Novú objednávku je možné pridať po stlačení tlačidla
Pridať.
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Obrázok 22: Obrazovka menu Objednávky
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3.2.1 Pridanie objednávky
Pridať objednávku na kontrolné známky je možné v menu Objednávky stlačením tlačidla
Pridať.

Obrázok 23: Obrazovka menu Objednávky – tlačidlo Pridať objednávku

Po kliknutí na tlačidlo pridať sa zobrazí formulár pridania objednávky. Používateľ má
možnosť vyplniť pole Preferovaný termín dodania, kde uvedie dátum a čas preferovaného prevzatia
kontrolných známok v tlačiarni. Do poľa Meno preberateľa vyplní používateľ meno osoby, poverenej
používateľom na prebratie kontrolných známok. Do poľa Číslo OP preberateľa vyplní používateľ
číslo občianskeho preukazu preberateľa kontrolných známok.
V prípade, že odberateľ KZ objednával KZ počas nedostupnosti ISKZ a dodatočne podáva
objednávku v ISKZ zaškrtne pole Podaná počas nedostupnosti systému.
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Obrázok 24: Obrazovka pridania objednávky – Nová objednávka

(Poznámka: Preberateľ kontrolných známok sa musí preukzázať pri preberaní kontrolných
známok splnomocnením (jednorazovým alebo trvalým) od odberateľa kontrolných známok, za
predpokladu, že nie je štatutárom odberateľa kontrolných známok)
Po vyplnení údajov o termíne dodania a preberateľovi si používateľ pomocou tlačidla Pridať
položku otvorí formulár, ktorým si pridá jednotlivé položky do objednávky.
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Obrázok 25: Obrazovka pridania objednávky – tlačidlo Pridať položku

Objednávka sa skladá z jednej alebo viacerých položiek objednávky, pričom položka objednávky
sa pridáva stlačením tlačidla Pridať položku alebo tlačidla Pridať kópiu. Po stlačení tlačidla Pridať
položku sa pridá nevyplnený panel Položka objednávky, zatiaľ čo po stlačení tlačidla Pridať kópiu
sa pridá panel Položka objednávky s údajmi zhodujúcimi sa s údajmi zadanými v pôvodnej položke,
od ktorej bola spravená kópia. Omylom pridanú položku je možné odstrániť stlačením tlačidla
Odobrať. Pre každú položku je potrebné vyplniť:


Predmet dane – odberateľ kontrolných známok pre lieh má vyplnenú iba jednu hodnotu, a to
lieh. Odberateľ kontrolných známok pre tabakové výrobky má na výber možnosti:
o

Cigarety

o

Cigarky

o

Cigary

o

Tabak
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Rozmer kontrolnej známky – odberatelia kontrolných známok majú na výber rozmery
stanovené vyhláškou a odberatelia so schváleným rozmerom finančným riaditeľstvom majú
na výber aj ten.



Počet žiadaných kusov – počet kusov kontrolných známok v danej položke



Povinné údaje (okrem pola vlastné označenie – cigarety):
o Lieh – objem v ml, objemová koncentrácia v percentách
o Cigary – znak pre platnosť SPD podľa platnej legislatívy, počet kusov v balení
o Cigarky - znak pre platnosť SPD podľa platnej legislatívy, počet kusov v balení
o Cigarety – cena, dĺžka na základe vyhlášky, znak pre platnosť SPD podľa platnej
legislatívy, počet kusov v balení, vlastné označnie (nepovinné pole) – vlastné
označenie spotrebiteľského balenia odberatelom – maximálne 40 znakov
o Tabak – hmotnosť v gramoch, znak pre platnosť SPD podľa platnej legislatívy



Miesto lepenia KZ – je nutné vybrať jedno z troch miest lepenia KZ. V závislosti od výberu
miesta lepenia pribudnú do položky objednávky povinné alebo nepovinné polia
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Obrázok 26: Obrazovka pridania objednávky – tlačidlo Odobrať a Pridať kópiu

Pokiaľ sú vyplnené všetky potrebné polia objednávky, je možné objednávku pridať do
systému pomocou tlačidla Pridať alebo v prípade, že používateľ si danú objednávku neželá pridať
alebo sa chce vrátiť späť do menu Objednávok, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 27: Obrazovka pridania objednávky – tlačidlo Pridať a Späť
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3.2.2 Zrušenie objednávky
Používateľ má možnosť podanú objednávku v stave Nová zrušiť tak, že klikne na tlačidlo
Detail pre danú objednávku a následne klikne na tlačidlo Zrušiť.

3.2.3 Dávky v objednávke
Používateľ má po prevzatí objednávky v tlačiarni možnosť stiahnúť dávky objednávky v XML
formáte. Pomocou tlačidla Detail vyberie objednávku so stavom Odovzdaná a pomocou tlačidla
Dávky na detaile objednávky sa dostane k možnosti stiahnutia jednotlivých dávok.
Po kliknutí na tlačidlo Dávky sa zobrazí prehľadová obrazovka s dávkami. Jednotlivé dávky je
možné stiahnúť do PC pomocou tlačidla Stiahnúť v stĺpci Možnosti.

3.3 Evidencia a oznámenia
Menu Evidencia a oznámenia sa rozdeľuje na tri časti:
1. Oznámiť označenie spotrebiteľského balenia – toto menu slúži na priradenie kontrolných
známok k spotrebiteľským baleniam.
2. Dávkovo oznámiť označenie spotrebiteľského balenia – toto menu slúži na priradenie
kontrolných známok k spotrebiteľským baleniam pomocou .xml súboru.
3. Mesačná evidencia – toto menu je zo zákona povinný viesť odberateľ kontrolných známok.

3.3.1 Oznámiť označenie spotrebiteľského balenia
Toto menu slúži na priradenie kontrolných známok k spotrebiteľským baleniam.
Po prechode do menu Oznámiť označenie spotrebiteľského balenia sa zobrazí formulár pre
priradenie kódov kontrolných známok, resp. hierarchických kódov ku konkrétnemu spotrebiteľskému
baleniu.
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Obrázok 28: Obrazovka menu Oznámiť označenie

Ak odberateľ oznamuje označenie spotrebiteľského balenia v deň nalepenia alebo niektorý iný
deň po dni nalepenia, môže vyplniť pole Dátum nalepenia. Toto pole nie je povinné a zadáva sa tam
deň, kedy boli kontrolné známky nalepené.
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Obrázok 29: Obrazovka menu Dátum nalepenia

V prípade, že odberateľ oznámil označenie spotrebiteľského balenia počas nedostupnosti
ISKZ a dodatočne oznamuje označenie v ISKZ, zaškrtne pole Oznámené počas nedostupnosti
systému.
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Obrázok 30: Obrazovka pole Oznámené počas nedostupnosti systému

Používateľ v prípade liehu vyberie spotrebiteľské balenie, ku ktorému chce priradiť kontrolné
známky. V prípade tabakových výrobkov používateľ má možnosť vybrať buď spotrebiteľské balenie,
pokiaľ si vedie register spotrebiteľských balení (kapitola 3.1 Register spotrebiteľských balení). V
prípade, že register spotrebiteľských balení nevedie alebo sa dané spotrebiteľské balenie nenachádza
v registri, používateľ vyberie Predmet dane a zadefinuje Oznamované údaje. Ak ešte nezadával
žiadne oznamované údaje, tak používateľ vyberie možnosť Iné a vyplní povinné polia. V prípade, že
už zadával oznamované údaje, tie mu zostanú v pamäti a ak bude používateľ v inom čase zadávať
identickú kombináciu oznamovaných údajov, može rovno vybrať z pamäti kliknutí na pole
oznamované údaje a výberom konkrétnej kombinácie oznamovaných údajov.
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Po vyplnení spotrebiteľského balenia, resp. predmetu dane a oznamovacích údajov používateľ
vyplní buď pole Kód KZ ,alebo vyberie interval kódov KZ a vyplní polia Dolná hranica KZ a Horná
hranica KZ, resp. v prípade hierarchických kódov vyplní buď pole Kód HK, alebo vyberie interval
kódov HK a vyplní polia Dolná hranica HK a Horná hranica HK.
Pre správne oznámenie označenia spotrebiteľského balenia je potrebné zadávať vždy iba kód
HK alebo interval KZ patriaci danému HK, nie však obe naraz. Takto zadané oznámenie označenia
priradí k spotrebiteľskému baleniu celý obsah HK, nielen zadaný interval KZ.
Po zadaní kódu/kódov k spotrebiteľskému baleniu tento kód pridá do Sumarizácie záznamov
pomocou tlačidla Pridať pri konkrétnom poly (Pridať KZ, Pridať HK, Pridať interval KZ, Pridať
interval HK).

Obrázok 31: Obrazovka pridania denného oznámenia – tlačidla pridania KZ k spotrebiteľského balenia
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Po priradení kódov k spotrebiteľského balenia sa záznam zobrazí v Sumarizácii záznamov.
V prípade, že používateľ potrebuje odstrániť záznam v sumarizácii záznamov, tak použije
tlačidlo Odstrániť.

Obrázok 32: Obrazovka pridania denného oznámenia – tlačidlo odstrániť

Pokiaľ sú vyplnené všetky potrebné polia priradenia kontrolných známok, je možné priradenie
uložiť do systému pomocou tlačidla Pridať alebo v prípade, že používateľ si dané priradenie neželá
uložiť alebo sa chce vrátiť späť do menu Kontrolných známok, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 33: Obrazovka pridania denného oznámenia – tlačidlo Pridať a Späť

3.3.2 Dávkovo oznámiť označenie spotrebiteľského balenia
Priradiť kontrolné známky dávkovo je možné v menu Dávkovo oznámiť označenie
spotrebiteľského balenia. Toto menu umožňuje priradiť kódy kontrolných známok alebo hierarchické
kódy pomocou naimportovaného .xml súboru.
Pozn.: Importovaný XML súbor musí byt v súlade s XSD schémou (Príloha č. 1 – vzory XML
súborov a XSD schém) a spoločnými XSD schémami (Príloha č. 2 – spoločné XSD schémy).
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Obrázok 34: Obrazovka Dávkovo oznámiť označenie

Po vstupe do menu sa zobrazí formulár s možnosťou pridania súboru. Súbor pridáte tlačidlom
Načítaj súbor .
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Obrázok 35: Obrazovka dávkového priradenia denného oznámenia – tlačidlo Načítaj súbor

Zobrazí sa prehliadač, cez ktorý je možné vyhľadať súbor s dávkou v PC alebo na prenosnom
médiu. Požadovaný súbor pridáme cez tlačidlo Otvoriť.

Obrázok 36: Obrazovka dávkového pridania denného oznámenia

– tlačidlo Otvoriť súbor

Strana 42 / 99

V prípade, že odberateľ oznámil označenie spotrebiteľského balenia počas nedostupnosti
ISKZ a dodatočne oznamuje označenie v ISKZ, zaškrtne pole Oznámené počas nedostupnosti
systému.
Pokiaľ je vybraný požadovaný súbor s dávkou, je možné dávkové priradenie uložiť do
systému pomocou tlačidla Vykonať alebo v prípade, že používateľ si dané priradenie neželá uložiť,
alebo sa chce vrátiť späť do menu Kontrolných známok, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 37: Obrazovka dávkového pridania denného oznámenia – tlačidlo Vykonať a Späť

3.3.3 Mesačná evidencia
Pomocou menu Mesačná evidencia vedie odberateľ kontrolných známok evidenciu
kontrolných známok za každý kalendárny mesiac. Táto povinnosť mu vyplýva zo zákona 530/2011
Z.z. v znení neskorších predpisov.
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Obrázok 38: Obrazovka menu Mesačná evidencia

Mesačná evidencia pre Spotrebiteľské balenia liehu:


Obdobie – udáva obdobie, za ktoré je vedená evidencia (mesiac)



Stav obdobia – udáva stav, v ktorom sa nachádza konkrétne obdobie. Môže mať dva stavy:
o Otvorený – označuje aktuálne, resp. neuzatvorené obdobie
o Uzatvorený – označuje uzatvorené obdobia



Počiatočný stav – udáva počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na
začiatku kalendárneho mesiaca



Odobraté – udáva počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne



Nalepené – udáva počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie



Poškodené vplyvom vyššej moci pred lepením - udáva počet poškodených známok vplyvom
vyššej moci pred lepením



Poškodené vplyvom vyššej moci po lepením - udáva počet poškodených známok vplyvom
vyššej moci po lepení
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Poškodené inak pred lepením – udáva počet poškodených známok inak ako vplyvom vyššej
moci pred lepením



Poškodené inak po lepením – udáva počet poškodených známok inak ako vplyvom vyššej
moci po lepení a ich identifikačné čísla, ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo,
uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v
balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky



Nenávratné zničené v technologickom zariadení – údáva počet známok zničených pri
lepení v technologickom zariadení.



Nalepené a zničené v colnom úrade – udáva počet nalepených a zničených známok
v colnom úrade (nezohľadňujú sa v mesačnej evidencii)



Vložené do technologického zariadenia – udáva počet vložených známok do
technologického zariadenia (nezohľadňujú sa v mesačnej evidencii)



Nepoužité a zničené v colnom úrade – udáva počet nepoužitých a zničených známok
v colnom úrade



Reklamované

–

udáva

počet

reklamovaných

kontrolných

známok

odovzdaných

zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni a ich identifikačné čísla, ak nie je možné
identifikovať identifikačné číslo, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o
identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú reklamované kontrolné
známky


Dodané z reklamácie – udáva počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi
kontrolných známok v rámci reklamácie



Konečný stav – udáva konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci
kalendárneho mesiaca



Typ - udáva typ spotrebiteľského balenia (Lieh)
Mesačná evidencia pre spotrebiteľské balenia tabakových výrobkov:



Obdobie – udáva obdobie, za ktoré je vedená evidencia (mesiac)



Stav obdobia – udáva stav, v ktorom sa nachádza konkrétne obdobie. Môže mať dva stavy:
o Otvorený – označuje aktuálne, resp. neuzatvorené obdobie
o Uzatvorený – označuje uzatvorené obdobia



Počiatočný stav – udáva počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na
začiatku kalendárneho mesiaca
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Odobraté – udáva počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne



Nalepené – udáva počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie



Poškodené vplyvom vyššej moci pred lepením - udáva počet poškodených známok vplyvom
vyššej moci pred lepením



Poškodené vplyvom vyššej moci po lepením - udáva počet poškodených známok vplyvom
vyššej moci po lepení



Poškodené inak pred lepením – udáva počet poškodených známok inak ako vplyvom vyššej
moci pred lepením



Poškodené inak po lepením – udáva počet poškodených známok inak ako vplyvom vyššej
moci po lepení



Nenávratné zničené v technologickom zariadení – údáva počet známok zničených pri
lepení v technologickom zariadení.



Nalepené a zničené v colnom úrade – udáva počet nalepených a zničených známok
v colnom úrade (nezohľadňujú sa v mesačnej evidencii)



Vložené do technologického zariadenia – udáva počet vložených známok do
technologického zariadenia (nezohľadňujú sa v mesačnej evidencii)



Nepoužité a zničené v colnom úrade – udáva počet nepoužitých a zničených známok
v colnom úrade



Reklamované

–

udáva

počet

reklamovaných

kontrolných

známok

odovzdaných

zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni a ich identifikačné čísla, ak nie je možné
identifikovať identifikačné číslo, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o
identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú reklamované kontrolné
známky


Dodané z reklamácie – udáva počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi
kontrolných známok v rámci reklamácie



Konečný stav – udáva konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci
kalendárneho mesiaca



Typ - udáva typ spotrebiteľského balenia (Tabak, Cigary, Cigarky, Cigarety)
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3.3.3.1 Upraviť aktuálny mesiac mesačnej evidencie
Upraviť aktuálny mesiac je možné v menu Mesačná evidencia kliknutím na tlačidlo Upraviť
aktuálny mesiac (v prípade tabakových výrobkov má každý predmet dane svoje tlačidlo úpravy
aktuálneho mesiaca).

Obrázok 39: Obrazovka menu Mesačná evidencia – tlačidlo Upraviť aktuálny mesiac

Po kliknutí na tlačidlo Upraviť aktuálny mesiac sa zobrazí formulár, kde užívateľ vyplní polia
vpísaním konkrétnej hodnoty.
Iba pre spotrebné balenia liehu
Polia Počiatočný stav a Konečný stav sú vypĺňané automaticky. V poliach Poškodené inak ako
vplyvom vyššej moci po lepení a Reklamované jen nutné zadať aj Kód KZ alebo Kód HK, resp. ich
interval, prípadne Balík. Používateľ vyberie Spôsob vloženia (kód KZ, kód HK, rozsah KZ, rozsah
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HK alebo Balík) a do poľa pod Spôsobom vloženia zadá potrebné hodnoty a potvrdí tlačidlom

Pridať.
Obrázok 40: Obrazovka úpravy aktuálneho mesiaca – tlačidlo Pridať

V prípade, že potreby odstránenia záznamu sa použije tlačidlo Odstrániť.

Obrázok 41: Obrazovka úpravy aktuálneho mesiaca – tlačidlo Odstrániť

V prípade, že sú vyplnené všetky potrebné polia mesačnej evidencie, je možné uložiť zmeny
do systému pomocou tlačidla Zmeniť alebo v prípade, že používateľ si danú evidenciu neželá
zmeniť, alebo sa chce vrátiť späť do menu Mesačná evidencia, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 42: Obrazovka úpravy aktuálneho mesiaca – tlačidlo Zmeniť a Späť
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3.3.3.2 Upraviť aktuálny mesiac mesačnej evidencie dávkovo
Upraviť mesačnú evidenciu dávkovo je možné v menu Mesačná evidencia stlačením tlačidla
Upraviť aktuálny mesiac dávkovo. Táto funkcionalita umožňuje upraviť mesačnú evidenciu
pomocou naimportovaného .xml súboru.

Obrázok 43: Obrazovka menu Mesačná evidencia – tlačidlo Upraviť aktuálny mesiac dávkovo

Pozn.: Importovaný XML súbor musí byt v súlade s XSD schémou (Príloha č. 1 – vzory XML
súborov a XSD schém) a spoločnými XSD schémami (Príloha č. 2 – spoločné XSD schémy).
Po stlačení tlačidla Upraviť aktuálny mesiac dávkovo sa zobrazí formulár s možnosťou
pridania súboru. Súbor pridáte tlačidlom Načítaj súbor.
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Obrázok 44: Obrazovka dávkovej evidencie aktuálneho mesiaca – tlačidlo Načítaj súbor

Zobrazí sa prehliadač, cez ktorý je možné vyhľadať súbor s dávkou v PC alebo na prenosnom
médiu. Požadovaný súbor pridáme cez tlačidlo Otvoriť.

Obrázok 45: Obrazovka dávkovej evidencie aktuálneho mesiaca

– tlačidlo Otvoriť súbor
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Pokiaľ je vybraný požadovaný súbor s dávkou, je možné dávkové priradenie uložiť do
systému pomocou tlačidla Vykonať alebo v prípade, že používateľ si dané priradenie neželá uložiť,
alebo sa chce vrátiť späť na obrazovku mesačnej evidencie, použije tlačidlo Späť.

Obrázok 46: Obrazovka dávkového pridania denného oznámenia – tlačidlo Vykonať a späť

3.3.3.3 Uzatvoriť aktuálny mesiac mesačnej evidencie
Uzatvoriť aktuálny mesiac je možné v menu Mesačná evidencia kliknutím na tlačidlo
Uzatvoriť aktuálny mesiac.

Obrázok 47: Obrazovka menu Mesačná evidencia – tlačidlo Uzatvoriť aktuálny mesiac
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Po kliknutí na tlačidlo Uzatvoriť aktuálny záznam sa zobrazí okno s výberom možnosti
uzatvorenia. V prípade, že chce odberateľ KZ uzatvoriť, urobí tak pomocou tlačidla Áno alebo
v prípade, že používateľ si danú evidenciu neželá uzatvoriť alebo sa chce vrátiť späť do menu
Mesačná evidencia, tak použije tlačidlo Nie.

Obrázok 48: Obrazovka menu Mesačná evidencia – tlačidlo potvrdenia uzatvorenia

3.4 Reklamácie
Menu Reklamácie slúži na reklamovanie kontrolných známok a na kontrolu stavu reklamácie.
Reklamácia sa môže nachádzať v stave:


Vytvorená – novovytvorená reklamácia používateľom



Zrušená – reklamácia zrušená používateľom (napr. v prípade chybných údajov)



Riešená – prevzatá reklamácia, ktorá sa ďalej rieši



Zamietnutá – reklamácia zamietnutá pracovníkom tlačiarne
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Uznaná – reklamácia uznaná pracovníkom tlačiarne



Pripravená na expedíciu – novovytlačené známky sú v expedičnom balíku pripravené na
expedíciu



Expedovaná – vyreklamované známky sú expedované používateľovi

Obrázok 49: Obrazovka menu Reklamácie

3.4.1 Pridať reklamáciu jednorazovo
Pridať reklamáciu na kontrolné známky je možné v menu Reklamácie stlačením tlačidla
Pridať jednorazovo.
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Obrázok 50: Obrazovka menu Reklamácie – tlačidlo jednorazového pridania

Po kliknutí na tlačidlo pridať jednorazovo sa zobrazí formulár pridania reklamácie. Používateľ
vyplní pole Opis reklamácie, kde stručne popíše dôvod reklamácie kontrolných známok. Do poľa
Meno preberateľa vyplní používateľ meno osoby, poverenej používateľom na prebratie kontrolných
známok. Do poľa Číslo OP preberateľa vyplní používateľ číslo občianskeho preukazu preberateľa
kontrolných známok. Do poľa Meno odovzdávateľa vyplní používateľ meno osoby, poverenej
používateľom na odovzdatie kontrolných známok. Do poľa Číslo OP odovzdávateľa vyplní
používateľ číslo občianskeho preukazu odovzdávateľa kontrolných známok.
(Poznámka: Preberateľ kontrolných známok sa musí preukázať pri preberaní kontrolných
známok splnomocnením (jednorazovým alebo trvalým) od odberateľa kontrolných známok, za
predpokladu, že nie je štatutárom odberateľa kontrolných známok)
Po vyplnení údajov o dôvode reklamácie a preberateľovi používateľ vyplní formulár pre
reklamovanie KZ. Používateľ vyplní buď pole Kód KZ, alebo vyplní pole Interval KZ, resp. v prípade
hierarchických kódov vyplní buď pole Kód HK alebo vyplní pole Interval HK.
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Po zadaní kódu/kódov sa tieto pomocou tlačidiel pri príslušnom poli priradia a zobrazia v Sumarizácii
záznamov.

Obrázok 51: Obrazovka jednorazového pridania reklamácie

V prípade, že používateľ potrebuje odstrániť záznam v sumarizácii záznamov, tak použije
tlačidlo Odstrániť.

Strana 55 / 99

Obrázok 52: Obrazovka jednorazového pridania reklamácie – tlačidlo odstrániť

Pokiaľ sú vyplnené všetky potrebné polia reklamácie, je možné uložiť reklamáciu do systému
pomocou tlačidla Pridať alebo v prípade, že používateľ si danú reklamáciu neželá uložiť, alebo sa
chce vrátiť späť do menu Reklamácie, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 53: Obrazovka jednorazového pridania reklamácie – tlačidlo Pridať a Späť

3.4.2 Pridať reklamáciu dávkovo
Pridať reklamácie dávkovo je možné v menu Reklamácie stlačením tlačidla Pridať dávkovo.
Táto funkcionalita umožňuje pridať reklamácie pomocou naimportovaného .xml súboru.
Pozn.: Importovaný XML súbor musí byt v súlade s XSD schémou (Príloha č. 1 – vzory XML
súborov a XSD schém) a spoločnými XSD schémami (Príloha č. 2 – spoločné XSD schémy).
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Obrázok 54: Obrazovka dávkového pridania reklamácie

Po stlačení tlačidla Pridať dávkovo sa zobrazí formulár s možnosťou pridania súboru. Súbor
pridáte tlačidlom Načítaj súbor.
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Obrázok 55: Obrazovka dávkového pridania reklamácie – tlačidlo Načítaj súbor

Zobrazí sa prehliadač, cez ktorý je možné vyhľadať súbor s dávkou v PC alebo na prenosnom
médiu. Požadovaný súbor pridáme cez tlačidlo Otvoriť.
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Obrázok 56: Obrazovka dávkového pridania reklamácie – tlačidlo Otvoriť súbor

Pokiaľ je vybraný požadovaný súbor s dávkou, je možné dávkové pridanie uložiť do systému
pomocou tlačidla Vykonať alebo v prípade, že používateľ si dané pridanie neželá uložiť alebo sa
chce vrátiť späť do menu Reklamácie, tak použije tlačidlo Späť.

Obrázok 57: Obrazovka dávkového pridania reklamácie – tlačidlo Vykonať a Späť

3.4.3 Zrušenie reklamácie
Po kliknutí na tlačidlo Detail reklamácie v stave Nová na obrazovke Reklamácie môžme na
obrazovke Detail reklamácie kontrolných známok kliknutím tlačidla Zrušiť zmeniť stav reklamácie
na Zrušená, a teda táto reklamácia sa už ďalej v systéme nebude dať riešiť.
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3.5 Žiadosti o odovzdanie kontrolných známok colnému úradu
Toto menu slúži používateľovi na odovzdanie kontrolných známok colnému úradu.

Obrázok 58: Obrazovka menu Žiadosti o odovzdanie

3.5.1 Pridať žiadosť o odovzdanie KZ jednorazovo
Pridať žiadosť o odovzdanie kontrolných známok je možné v menu Žiadosti o odovzdanie KZ
colnému úradu tlačidla Pridať.
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Obrázok 59: Obrazovka menu Žiadosti o vrátenie

– tlačidlo jednorazového priradenia vrátenia

Po kliknutí na tlačidlo Pridať sa zobrazí formulár na odovzdanie kontrolných známok.
Používateľ vyplní pole Dôvod odovzdania, kde si vyberie z možností, ktoré súvisia s dôvodom
odovzdania kontrolných známok. Do poľa Meno odovzdávateľa vyplní používateľ meno osoby,
poverenej používateľom na odovzdatie kontrolných známok. Do poľa Číslo OP odovzdávateľa vyplní
používateľ číslo občianskeho preukazu odovzdávateľa kontrolných známok.
Po vyplnení údajov o dôvode odovzdania je nutné pridať položky žiadosti o odovzdanie
s predmetom dane, rozmerom kontrolnej známky a počtom oznámených kusov KZ. Tieto položky je
možné pridať pomocou tlačidla Pridať položku. Zároveň po stlačení tlačidla Pridať kópiu sa pridá
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panel položka žiadosti s údajmi zhodujúcimi sa s údajmi zadanými v pôvodnej položke, od ktorej
bola spravená kópia. Omylom pridanú položku je možné odstrániť stlačením tlačidla Odobrať.
Po vyplnení údajov o dôvode odovzdania a pridaní položiek žiadosti používateľ v závislosti
na predmete dane a dôvode odovzdania vyplní identifikačné čísla pre kontrolné známky odovzdané
colnému úradu. Používateľ si vyberie spôsob pridania a v závislosti na spôsobe pridania vyplní buď
pole Kód KZ, alebo vyplní pole Rozsah KZ, resp. v prípade hierarchických kódov vyplní buď pole
Kód HK alebo vyplní pole Rozsah HK, prípadne si vyberie spôsob Z balíka, kde je nutné zadefinovať
hierarchický kód balíka, z ktorého sa odovzdávajú KZ a ich počet. Každý jeden spôsob je možné
pridať do sumarizácie záznamov pomocou tlačidla Pridať pod konkrétnym Spôsobom pridania.
Jednotlivé spôsoby je možné kombinovať a po pridaní sa zobrazia v sumarizácii záznamov.
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Obrázok 60: Obrazovka jednorazového priradenia žiadosti o odovzdanie

V prípade, že používateľ potrebuje odstrániť záznam v sumarizácii záznamov, tak použije
tlačidlo Odstrániť.
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Obrázok 61: Obrazovka jednorazového priradenia odovzdania – tlačidlo Odstrániť

Pokiaľ sú vyplnené všetky potrebné polia odovzdania, je možné uložiť odovzdanie do systému
pomocou tlačidla Pridať alebo v prípade, že používateľ si dané odovzdanie neželá uložiť alebo sa
chce vrátiť späť do menu Žiadosti o vrátenie, tak použije tlačidlo Späť .

Obrázok 62: Obrazovka jednorazového priradenia odovzdania – tlačidlo Pridať a Späť

3.5.2 Pridať odovzdanie kontrolných známok colnému úradu dávkovo
(Funkcionalita bude dostupná od 15.01.2015)
Priradiť dávkové odovzdanie je možné v menu Žiadosti o odovzdanie KZ colnému úradu
stlačením tlačidla Pridať dávkovo. Táto funkcionalita umožňuje pridať odovzdanie pomocou
naimportovaného .xml súboru.
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Obrázok 63: Obrazovka menu Žiadosti o vrátenie – tlačidlo dávkového priradenia vrátenia

Pozn.: Importovaný XML súbor musí byt v súlade s XSD schémou (Príloha č. 1 – vzory XML
súborov a XSD schém) a spoločnými XSD schémami (Príloha č. 2 – spoločné XSD schémy).
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Po stlačení tlačidla Pridať dávkovo sa zobrazí formulár s možnosťou pridania súboru. Súbor pridáte
tlačidlom Načítaj súbor.

Obrázok 64: Obrazovka dávkového priradenia vrátenia – tlačidlo Načítaj súbor

Zobrazí sa prehliadač, cez ktorý je možné vyhľadať súbor s dávkou v PC alebo na prenosnom
médiu. Požadovaný súbor pridáme cez tlačidlo Otvoriť.
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Obrázok 65: Obrazovka dávkového priradenia vrátenia – tlačidlo Otvoriť súbor

Pokiaľ je vybraný požadovaný súbor s dávkou, je možné dávkové pridanie uložiť do systému
pomocou tlačidla Vykonať alebo v prípade, že používateľ si dané pridanie neželá uložiť alebo sa
chce vrátiť späť do menu Žiadosti o odovzdanie KZ colnému úradu, tak použije tlačidlo Späť.

Obr
ázo
k
66: Obrazovka dávkového priradenia vrátenia – tlačidlo Vykonať a Späť

3.5.3 Zrušiť žiadosť o odovzdanie kontrolných známok colnému úradu
Po kliknutí na tlačidlo Detail žiadosti v stave Nová na obrazovke Žiadosti o odovzdanie
môžme na obrazovke Detail odovzdania kontrolných známok kliknutím tlačidla Zrušiť odovzdanie
zmeniť stav žiadosti na Zrušená, a teda táto žiadosť sa už ďalej v systéme nebude dať riešiť. Známky
uvedené v žiadosti sa vrátia do svojho pôvodného stavu, pre ich prípadné odovzdanie je potrebné
vytvoriť novú žiadosť o odovzdanie.
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3.6

Prehľady
V menu Prehľady má používateľ prehľad o všetkých kontrolných známkach, ktoré odobral.

Pomocou filtrovania má prehľad o každej KZ, balíku, skupinovom a aj prepravnom obale.

3.6.1 Prehľad skladových zásob
V menu Prehľady skladových zásob si používateľ môže prezrieť a skontrolovať, v akom stave
sú jeho zásoby známok v sklade. Na obrazovke sa nachádzajú údaje o aký predmet dane sa jedná,
rozmer kontrolnej známky a počet KZ.

Obrázok 67: Obrazovka Prehľad skladových zásob

3.6.2 Prehľad kontrolných známok
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V menu Prehľady kontrolných známok má používateľ prehľad o všetkých kontrolných
známkach, ktoré odobral. Pomocou filtrovania má prehľad o každej jednotlivej KZ a zároveň si môže
zobraziť aj detail kontrolnej známky.

Obrázok 68: Obrazovka Prehľad kontrolných známok

3.6.3 Prehľad intervalov kontrolných známok
V menu Prehľady intervalov kontrolných známok má používateľ prehľad o všetkých
kontrolných známkach, ktoré odobral v podobe intervalov.
Obrazovka s intervalmi KZ obsahovo neumožňuje kontrolu odobratých balíkov HK1,
intervaly KZ zobrazené na tejto obrazovke nie sú zobrazené v detaile podľa HK1. Pre účely kontroly
odobratých balíkov je možné použiť prehľadové obrazovky balíkov, skupinových a prepravných
balení.
Obrazovku s intervalmi KZ je možné použiť napríklad pre tieto prípady:
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Prehľad intervalov kontrolných známok, ktoré boli nalepené v deň D,



Prehľad nepoužitých, reklamovaných a vrátených kontrolných známok,



Prehľad kontrolných známok, ktoré v blízkej dobe exspirujú.

Obrázok 69: Obrazovka Prehľad intervalov kontrolných známok

3.6.4 Prehľad balíkov
V menu Prehľady balíkov má používateľ prehľad o všetkých balíkoch, ktoré odobral.
Pomocou filtrovania má prehľad o každom jednom balíku.
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Obrázok 70: Obrazovka Prehľad balíkov

3.6.5 Prehľad skupinových obalov
V menu Prehľady skupinových obalov má používateľ prehľad o všetkých skupinových
obaloch, ktoré odobral. Pomocou filtrovania má prehľad o každom jednom skupinovom obale.
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Obrázok 71: Obrazovka Prehľad skupinových obalov

3.6.6 Prehľad prepravných obalov
V menu Prehľady prepravných obalov má používateľ prehľad o všetkých prepravných
obaloch, ktoré odobral. Pomocou filtrovania má prehľad o každom jednom prepravnom obale.
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Obrázok 72: Obrazovka Prehľad prepravných obalov
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3.7 Dávkové spracovanie
V menu Dávkové spracovanie si používateľ môže prezrieť a skontrolovať, v akom stave sú jeho
dávkové spracovania požiadaviek. Na obrazovke sa nachádzajú údaje o dátume a čase zaradenia
požiadavky na spracovanie, type požiadavky a stave, v akom sa daná požiadavka nachádza.

Obrázok 73: Obrazovka Dávkové spracovanie

Na obrazovke, v stĺpci Možnosti, sa nachádza tlačidlo Položky vstupnej dávky.

Obrázok 74: Tlačidlo Položky vstupnej dávky

Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí obrazovka Položky vstupnej dávky. Na obrazovke sa nachádza
poradové číslo položky, stav v akom sa položka dávky nachádza a chybová správa.
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Obrázok 75: Obrazovka Položky vstupnej dávky

Na obrazovke, v stĺpci Možnosti, sa nachádza tlačidlo Chyby.

Obrázok 76: Tlačidlo Chyby

Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí obrazovka Chyby položky vstupnej dávky. Na obrazovke sa
nachádzajú údaje o chybovej správe, type záznamu a intervalu KZ alebo HK, pri ktorom došlo
k chybe.
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Obrázok 77: Obrazovka Chyby položky vstupnej dávky

3.8 Spracovanie požiadaviek
V menu Spracovanie požiadaviek si používateľ môže prezrieť a skontrolovať, v akom stave sú
jeho spracovania požiadaviek. Na obrazovke sa nachádzajú údaje o dátume a čase zaradenia
požiadavky na spracovanie, type požiadavky, stave v akom sa daná požiadavka nachádza a chybová
správa.
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Obrázok 78: Obrazovka Spracovanie požiadaviek

3.9 Zmena kontaktných a fakturačných údajov odberateľa
V menu Zmena kontaktných a fakturačných údajov odberateľa si môže prezerať svoje
kontaktné a fakturačné údaje uvedené v systéme.
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Obrázok 79: Obrazovka Zmena kontaktných a fakturačných údajov odberateľa

Po kliknutí na tlačidlo Zmeniť sa používateľovi zobrazí obrazovka Zmena kontaktých a
fakturačných údajov odberateľa kontrolných známok, kde si používateľ môže zmeniť jeho kontaktné
údaje: Email odberateľa a Telefónne číslo a jeho fakturačné údaje: DIČ, IČ DPH a Platiteľ DPH.
Používateľ zadá nové hodnoty a klikne na tlačidlo Zmeniť.
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Obrázok 80: Zmena údajov odberateľa kontrolných známok
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4

Prílohy

4.1 Príloha č. 1 – vzory XML súboru s XSD schémamí
4.1.1 Import registra SBL
4.1.1.1

XML súbor

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aia:articleAlcoholImport xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
xmlns:aia="sk.financnasprava.iskz.batch.articlealcoholimport.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="sk.financnasprava.iskz.batch.articlealcoholimport.v1.datatypes
articlealcoholimport.xsd ">
<cmn:version>1.0.0</cmn:version>
<aia:newAlcoholList>
<aia:newAlcohol>
<ai:tradeName>KAH Tequila Blanco</ai:tradeName>
<aia:ean>081240750252</aia:ean>
<aia:volume>750</aia:volume>
<aia:percentage>37.5</aia:percentage>
</aia:newAlcohol>
</aia:newAlcoholList>
</aia:articleAlcoholImport>

4.1.1.2

XSD schéma

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="sk.financnasprava.iskz.batch.articlealcoholimport.v1.datatypes"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:aia="sk.financnasprava.iskz.batch.articlealcoholimport.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes">
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
schemaLocation="../common/common.xsd" />
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
schemaLocation="../stampcommon/stampcommon.xsd" />
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
schemaLocation="../articleimportcommon/articleimportcommon.xsd" />
<xsd:element name="articleAlcoholImport" type="aia:ArticleAlcoholImportType" />
<xsd:complexType name="ArticleAlcoholImportType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="cmn:AbstractImportBatchType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="newAlcoholList" type="aia:NewAlcoholListType"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NewAlcoholType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="ai:NewArticleType">
<xsd:sequence>
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<xsd:element name="ean" type="ai:EanType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="volume" type="aia:VolumeType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="percentage" type="aia:PercentageType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PercentageType">
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:minInclusive value="0.0" />
<xsd:maxInclusive value="100.0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="VolumeType">
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:minInclusive value="1" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NewAlcoholListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="newAlcohol" type="aia:NewAlcoholType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

4.1.2 Import registra SBTV
4.1.2.1

XML súbor – cigary

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aia:articleImport xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
xmlns:aia="sk.financnasprava.iskz.batch.articletobaccoimport.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="sk.financnasprava.iskz.batch.articletobaccoimport.v1.datatypes
articletobaccoimport.xsd ">
<cmn:version>1.0.0</cmn:version>
<aia:newCigarList>
<aia:newCigar>
<ai:tradeName>Corona</ai:tradeName>
<aia:numberOfItems>10</aia:numberOfItems>
<aia:spd>E</aia:spd>
</aia:newCigar>
</aia:newCigarList>
</aia:articleImport>

4.1.2.2

XML súbor – cigarky

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aia:articleImport xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
xmlns:aia="sk.financnasprava.iskz.batch.articletobaccoimport.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="sk.financnasprava.iskz.batch.articletobaccoimport.v1.datatypes
articletobaccoimport.xsd ">
<cmn:version>1.0.0</cmn:version>
<aia:newCigarilloList>
<aia:newCigarillo>
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<ai:tradeName>Habano</ai:tradeName>
<aia:numberOfItems>5</aia:numberOfItems>
<aia:spd>E</aia:spd>
</aia:newCigarillo>
</aia:newCigarilloList>
</aia:articleImport>

4.1.2.3

XML súbor – cigarety

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aia:articleImport xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
xmlns:aia="sk.financnasprava.iskz.batch.articletobaccoimport.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="sk.financnasprava.iskz.batch.articletobaccoimport.v1.datatypes
articletobaccoimport.xsd ">
<cmn:version>1.0.0</cmn:version>
<aia:newCigarettesList>
<aia:newCigarettes>
<ai:tradeName>Camel</ai:tradeName>
<aia:price>3.80</aia:price>
<aia:length>A1</aia:length>
<aia:numberOfItems>19</aia:numberOfItems>
<aia:spd>E</aia:spd>
</aia:newCigarettes>
</aia:newCigarettesList>
</aia:articleImport>

4.1.2.4

XML súbor – tabak

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aia:articleImport xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
xmlns:aia="sk.financnasprava.iskz.batch.articletobaccoimport.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="sk.financnasprava.iskz.batch.articletobaccoimport.v1.datatypes
articletobaccoimport.xsd ">
<cmn:version>1.0.0</cmn:version>
<aia:newConsumerTobaccoPackagingList>
<aia:newConsumerTobaccoPackaging>
<ai:tradeName>Nakhla</ai:tradeName>
<aia:weight>100.0</aia:weight>
<aia:spd>E</aia:spd>
</aia:newConsumerTobaccoPackaging>
</aia:newConsumerTobaccoPackagingList>
</aia:articleImport>

4.1.2.5

XSD schéma

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="sk.financnasprava.iskz.batch.articletobaccoimport.v1.datatypes"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:aia="sk.financnasprava.iskz.batch.articletobaccoimport.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes">
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
schemaLocation="../common/common.xsd" />
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
schemaLocation="../stampcommon/stampcommon.xsd" />
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
schemaLocation="../articleimportcommon/articleimportcommon.xsd" />
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<xsd:element name="articleImport" type="aia:ArticleTobaccoImportType" />
<xsd:complexType name="ArticleTobaccoImportType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="cmn:AbstractImportBatchType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="newCigarettesList"
type="aia:NewCigarettesListType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="newCigarList" type="aia:NewCigarListType"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="newCigarilloList"
type="aia:NewCigarilloListType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="newConsumerTobaccoPackagingList"
type="aia:NewConsumerTobaccoPackagingListType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NewCigarettesType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="ai:NewArticleType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="price" type="scmn:PriceType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="length" type="scmn:LengthType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfItems" type="scmn:NumberOfItemsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="spd" type="scmn:SpdType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NewCigarType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="ai:NewArticleType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="numberOfItems" type="scmn:NumberOfItemsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="spd" type="scmn:SpdType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NewConsumerTobaccoPackagingType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="ai:NewArticleType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="weight" type="scmn:WeightType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="spd" type="scmn:SpdType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NewCigarilloType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="ai:NewArticleType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="numberOfItems" type="scmn:NumberOfItemsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="spd" type="scmn:SpdType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

Strana 83 / 99

<xsd:complexType name="NewCigarettesListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="newCigarettes" type="aia:NewCigarettesType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NewCigarilloListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="newCigarillo" type="aia:NewCigarilloType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NewCigarListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="newCigar" type="aia:NewCigarType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NewConsumerTobaccoPackagingListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="newConsumerTobaccoPackaging"
type="aia:NewConsumerTobaccoPackagingType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
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4.1.3 Oznámenie označenia spotrebitelského balenia liehu kontrolnou
známkou
4.1.3.1

XML súbor

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aai:articleAssignmentImport
xmlns:aai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes"
xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes
articleassignmentimport.xsd ">
<cmn:version>1.0.0</cmn:version>
<aai:assignment>
<aai:article>
<aai:alcohol>
<aai:ean>789245157</aai:ean>
</aai:alcohol>
</aai:article>
<aai:stamps>
<scmn:csIntervalList>
<scmn:interval>
<scmn:begin>28KB01Z68095</scmn:begin>
<scmn:end>36KB01a58092</scmn:end>
</scmn:interval>
</scmn:csIntervalList>
</aai:stamps>
</aai:assignment>
</aai:articleAssignmentImport>

4.1.3.2

XSD schéma

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:aai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes"
xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes">
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
schemaLocation="../common/common.xsd" />
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
schemaLocation="../stampcommon/stampcommon.xsd" />
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
schemaLocation="../articleimportcommon/articleimportcommon.xsd" />
<xsd:element name="articleAssignmentImport" type="aai:ArticleAssignmentImportType" />
<xsd:complexType name="ArticleAssignmentImportType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="cmn:AbstractImportBatchType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="assignment" type="aai:AssignmentType"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AssignmentType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="article" type="aai:ArticleType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
<xsd:element name="stamps" type="scmn:StampsType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
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</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ArticleType">
<xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:element name="alcohol" type="aai:AlcoholType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
<xsd:element name="cigarettes" type="aai:CigarettesType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="cigar" type="aai:CigarType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="cigarillo" type="aai:CigarilloType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="consumerTobaccoPackaging"
type="aai:ConsumerTobaccoPackagingType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AlcoholType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ean" type="ai:EanType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CigarettesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="price" type="scmn:PriceType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="length" type="scmn:LengthType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfItems" type="scmn:NumberOfItemsType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="spd" type="scmn:SpdType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CigarType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="numberOfItems" type="scmn:NumberOfItemsType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="spd" type="scmn:SpdType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ConsumerTobaccoPackagingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="weight" type="scmn:WeightType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="spd" type="scmn:SpdType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CigarilloType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="numberOfItems" type="scmn:NumberOfItemsType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="spd" type="scmn:SpdType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

4.1.4 Oznámenie označenia spotrebitelského balenia tabakových výrobkov
kontrolnou známkou
4.1.4.1

XML súbor – cigary

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aai:articleAssignmentImport
xmlns:aai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes"
xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes
articleassignmentimport.xsd ">

Strana 86 / 99

<cmn:version>1.0.0</cmn:version>
<aai:assignment>
<aai:article>
<aai:cigar>
<aai:numberOfItems>19</aai:numberOfItems>
<aai:spd>E</aai:spd>
</aai:cigar>
</aai:article>
<aai:stamps>
<scmn:csStampCodeList>
<scmn:stp>32KG00E74874</scmn:stp>
</scmn:csStampCodeList>
<scmn:csIntervalList>
<scmn:interval>
<scmn:begin>61KG00E73870</scmn:begin>
<scmn:end>37KG00E73879</scmn:end>
</scmn:interval>
</scmn:csIntervalList>
<scmn:hcStampCodeList>
<scmn:stp>45HE00001145</scmn:stp>
</scmn:hcStampCodeList>
<scmn:hcIntervalList>
<scmn:interval>
<scmn:begin>10HE00001146</scmn:begin>
<scmn:end>s59HE00000156</scmn:end>
</scmn:interval>
</scmn:hcIntervalList>
</aai:stamps>
</aai:assignment>
</aai:articleAssignmentImport>

4.1.4.2

XML súbor – cigarky

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aai:articleAssignmentImport
xmlns:aai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes"
xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes
articleassignmentimport.xsd ">
<cmn:version>1.0.0</cmn:version>
<aai:assignment>
<aai:article>
<aai:cigarillo>
<aai:numberOfItems>5</aai:numberOfItems>
<aai:spd>E</aai:spd>
</aai:cigarillo>
</aai:article>
<aai:stamps>
<scmn:csStampCodeList>
<scmn:stp>32KG00E74874</scmn:stp>
</scmn:csStampCodeList>
<scmn:csIntervalList>
<scmn:interval>
<scmn:begin>61KG00E73870</scmn:begin>
<scmn:end>37KG00E73879</scmn:end>
</scmn:interval>
</scmn:csIntervalList>
<scmn:hcStampCodeList>
<scmn:stp>45HE00001145</scmn:stp>
</scmn:hcStampCodeList>
<scmn:hcIntervalList>
<scmn:interval>
<scmn:begin>10HE00001146</scmn:begin>
<scmn:end>s59HE00000156</scmn:end>
</scmn:interval>
</scmn:hcIntervalList>
</aai:stamps>
</aai:assignment>
</aai:articleAssignmentImport>
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4.1.4.3

XML súbor – cigarety

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aai:articleAssignmentImport
xmlns:aai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes"
xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes
articleassignmentimport.xsd ">
<cmn:version>1.0.0</cmn:version>
<aai:assignment>
<aai:article>
<aai:cigarettes>
<aai:price>3.80</aai:price>
<aai:length>A1</aai:length>
<aai:numberOfItems>19</aai:numberOfItems>
<aai:spd>E</aai:spd>
</aai:cigarettes>
</aai:article>
<aai:stamps>
<scmn:csStampCodeList>
<scmn:stp>32KG00E74874</scmn:stp>
</scmn:csStampCodeList>
<scmn:csIntervalList>
<scmn:interval>
<scmn:begin>61KG00E73870</scmn:begin>
<scmn:end>37KG00E73879</scmn:end>
</scmn:interval>
</scmn:csIntervalList>
<scmn:hcStampCodeList>
<scmn:stp>45HE00001145</scmn:stp>
</scmn:hcStampCodeList>
<scmn:hcIntervalList>
<scmn:interval>
<scmn:begin>10HE00001146</scmn:begin>
<scmn:end>s59HE00000156</scmn:end>
</scmn:interval>
</scmn:hcIntervalList>
</aai:stamps>
</aai:assignment>
</aai:articleAssignmentImport>

4.1.4.4

XML súbor – tabak

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aai:articleAssignmentImport
xmlns:aai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes"
xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes
articleassignmentimport.xsd ">
<cmn:version>1.0.0</cmn:version>
<aai:assignment>
<aai:article>
<aai:consumerTobaccoPackaging>
<aai:weight>100.0</aai:weight>
<aai:spd>E</aai:spd>
</aai:consumerTobaccoPackaging>
</aai:article>
<aai:stamps>
<scmn:csStampCodeList>
<scmn:stp>32KG00E74874</scmn:stp>
</scmn:csStampCodeList>
<scmn:csIntervalList>
<scmn:interval>
<scmn:begin>61KG00E73870</scmn:begin>
<scmn:end>37KG00E73879</scmn:end>
</scmn:interval>
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</scmn:csIntervalList>
<scmn:hcStampCodeList>
<scmn:stp>45HE00001145</scmn:stp>
</scmn:hcStampCodeList>
<scmn:hcIntervalList>
<scmn:interval>
<scmn:begin>10HE00001146</scmn:begin>
<scmn:end>s59HE00000156</scmn:end>
</scmn:interval>
</scmn:hcIntervalList>
</aai:stamps>
</aai:assignment>
</aai:articleAssignmentImport>

4.1.4.5

XSD schéma

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:aai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleassignmentimport.v1.datatypes"
xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes">
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
schemaLocation="../common/common.xsd" />
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
schemaLocation="../stampcommon/stampcommon.xsd" />
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
schemaLocation="../articleimportcommon/articleimportcommon.xsd" />
<xsd:element name="articleAssignmentImport" type="aai:ArticleAssignmentImportType" />
<xsd:complexType name="ArticleAssignmentImportType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="cmn:AbstractImportBatchType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="assignment" type="aai:AssignmentType"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AssignmentType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="article" type="aai:ArticleType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
<xsd:element name="stamps" type="scmn:StampsType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ArticleType">
<xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:element name="alcohol" type="aai:AlcoholType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
<xsd:element name="cigarettes" type="aai:CigarettesType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="cigar" type="aai:CigarType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="cigarillo" type="aai:CigarilloType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="consumerTobaccoPackaging"
type="aai:ConsumerTobaccoPackagingType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AlcoholType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ean" type="ai:EanType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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<xsd:complexType name="CigarettesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="price" type="scmn:PriceType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="length" type="scmn:LengthType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfItems" type="scmn:NumberOfItemsType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="spd" type="scmn:SpdType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CigarType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="numberOfItems" type="scmn:NumberOfItemsType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="spd" type="scmn:SpdType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ConsumerTobaccoPackagingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="weight" type="scmn:WeightType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="spd" type="scmn:SpdType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CigarilloType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="numberOfItems" type="scmn:NumberOfItemsType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="spd" type="scmn:SpdType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

4.1.5 Import reklamácie pre SBL aj SBTV
4.1.5.1

XML súbor

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ci:claimImport xmlns:ci="sk.financnasprava.iskz.batch.claimimport.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="sk.financnasprava.iskz.batch.claimimport.v1.datatypes claimimport.xsd ">
<cmn:version>1.0.0</cmn:version>
<ci:claim>
<ci:claimText>Slabá viditeľnosť tlače.</ci:claimText>
<ci:stamps>
<scmn:csIntervalList>
<scmn:interval>
<scmn:begin>84KD00P81341</scmn:begin>
<scmn:end>14KD00P81401</scmn:end>
</scmn:interval>
</scmn:csIntervalList>
</ci:stamps>
</ci:claim>
</ci:claimImport>

4.1.5.2

XSD schéma

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="sk.financnasprava.iskz.batch.claimimport.v1.datatypes"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:ci="sk.financnasprava.iskz.batch.claimimport.v1.datatypes">
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<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
schemaLocation="../common/common.xsd" />
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
schemaLocation="../stampcommon/stampcommon.xsd" />
<xsd:element name="claimImport" type="ci:ClaimImportType" />
<xsd:complexType name="ClaimImportType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="cmn:AbstractImportBatchType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="claim" type="ci:ClaimType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ClaimType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="claimText" type="ci:ClaimTextType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="stamps" type="scmn:StampsType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ClaimTextType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1" />
<xsd:maxLength value="4000" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

4.1.6 Import mesačnej evidencie pre SBL
4.1.6.1

XML súbor

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mei:monthlyEvidenceImportAlcohol xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:mei="sk.financnasprava.iskz.batch.monthlyevidencealcoholimport.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="sk.financnasprava.iskz.batch.monthlyevidencealcoholimport.v1.datatypes
monthlyevidencealcoholimport.xsd ">
<cmn:version>1.0.0</cmn:version>
<mei:alcohol>
<mei:numberOfNewFromOrder>0</mei:numberOfNewFromOrder>
<mei:numberOfUsed>0</mei:numberOfUsed>
<mei:numberOfDamagedBeforeMayeure>0</mei:numberOfDamagedBeforeMayeure>
<mei:numberOfDamagedAfterMayeure>0</mei:numberOfDamagedAfterMayeure>
<mei:numberOfDamagedNonBeforeMayeure>0</mei:numberOfDamagedNonBeforeMayeure>
<mei:numberOfDamagedNonAfterMayeure>0</mei:numberOfDamagedNonAfterMayeure>
<mei:numberOfDestroyedTechDev>0</mei:numberOfDestroyedTechDev>
<mei:numberOfUsedAndReturned>0</mei:numberOfUsedAndReturned>
<mei:numberOfInsertedIntoDevice>0</mei:numberOfInsertedIntoDevice>
<mei:numberOfReturnedUnused>0</mei:numberOfReturnedUnused>
<mei:numberOfClaiming>0</mei:numberOfClaiming>
<mei:numberOfNewFromClaim>0</mei:numberOfNewFromClaim>
<mei:stampEvidence>
<mei:damagedNonMayeurStamps>
</mei:damagedNonMayeurStamps>
<mei:claimingStamps>
<mei:exactStamps>
<scmn:csIntervalList>
<scmn:interval>
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<scmn:begin>31KD00005601</scmn:begin>
<scmn:end>69KD00005620</scmn:end>
</scmn:interval>
</scmn:csIntervalList>
</mei:exactStamps>
</mei:claimingStamps>
</mei:stampEvidence>
</mei:alcohol>
</mei:monthlyEvidenceImportAlcohol>

4.1.6.2

XSD schéma

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="sk.financnasprava.iskz.batch.monthlyevidencealcoholimport.v1.datatypes"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:mei="sk.financnasprava.iskz.batch.monthlyevidencealcoholimport.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes">
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
schemaLocation="../common/common.xsd" />
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
schemaLocation="../stampcommon/stampcommon.xsd" />
<xsd:element name="monthlyEvidenceImportAlcohol" type="mei:MonthlyEvidenceAlcoholImportType"
/>
<xsd:complexType name="MonthlyEvidenceAlcoholImportType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="cmn:AbstractImportBatchType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="alcohol" type="mei:ReplacementAlcoholType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReplacementAlcoholType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="numberOfNewFromOrder" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfUsed" type="mei:NumberOfStampsType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfDamagedBeforeMayeure" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfDamagedAfterMayeure" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfDamagedNonBeforeMayeure"
type="mei:NumberOfStampsType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfDamagedNonAfterMayeure" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfDestroyedTechDev" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfUsedAndReturned" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfInsertedIntoDevice" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfReturnedUnused" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfClaiming" type="mei:NumberOfStampsType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfNewFromClaim" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="stampEvidence" type="mei:StampEvidenceForReplacementType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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<xsd:complexType name="StampListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="exactStamps" type="scmn:StampsType" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="approximateStamps" type="mei:ApproximateStampListType"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="StampEvidenceForReplacementType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="damagedNonMayeurStamps" type="mei:StampListType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="claimingStamps" type="mei:StampListType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ApproximateStampListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="approximateStamp" type="mei:ApproximateStampType"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ApproximateStampType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="package" type="scmn:StampCodeType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfStamps" type="mei:NumberOfStampsType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="NumberOfStampsType">
<xsd:restriction base="xsd:integer">
<xsd:minInclusive value="0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
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4.1.7 Import mesačnej evidencie pre SBTV
4.1.7.1

XML súbor

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mei:monthlyEvidenceTobaccoImport xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
xmlns:mei="sk.financnasprava.iskz.batch.monthlyevidencetobaccoimport.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="sk.financnasprava.iskz.batch.monthlyevidencetobaccoimport.v1.datatypes
monthlyevidencetobaccoimport.xsd ">
<cmn:version>1.0.0</cmn:version>
<mei:cigarettes>
<mei:numberOfNewFromOrder>0</mei:numberOfNewFromOrder>
<mei:numberOfUsed>0</mei:numberOfUsed>
<mei:numberOfDamagedBeforeMayeure>0</mei:numberOfDamagedBeforeMayeure>
<mei:numberOfDamagedAfterMayeure>0</mei:numberOfDamagedAfterMayeure>
<mei:numberOfDamagedNonBeforeMayeure>0</mei:numberOfDamagedNonBeforeMayeure>
<mei:numberOfDamagedNonAfterMayeure>0</mei:numberOfDamagedNonAfterMayeure>
<mei:numberOfDestroyedTechDev>0</mei:numberOfDestroyedTechDev>
<mei:numberOfUsedAndReturned>0</mei:numberOfUsedAndReturned>
<mei:numberOfInsertedIntoDevice>0</mei:numberOfInsertedIntoDevice>
<mei:numberOfReturnedUnused>0</mei:numberOfReturnedUnused>
<mei:numberOfClaiming>0</mei:numberOfClaiming>
<mei:numberOfNewFromClaim>0</mei:numberOfNewFromClaim>
</mei:cigarettes>
<mei:cigarillo>
<mei:numberOfNewFromOrder>0</mei:numberOfNewFromOrder>
<mei:numberOfUsed>0</mei:numberOfUsed>
<mei:numberOfDamagedBeforeMayeure>0</mei:numberOfDamagedBeforeMayeure>
<mei:numberOfDamagedAfterMayeure>0</mei:numberOfDamagedAfterMayeure>
<mei:numberOfDamagedNonBeforeMayeure>0</mei:numberOfDamagedNonBeforeMayeure>
<mei:numberOfDamagedNonAfterMayeure>0</mei:numberOfDamagedNonAfterMayeure>
<mei:numberOfDestroyedTechDev>0</mei:numberOfDestroyedTechDev>
<mei:numberOfUsedAndReturned>0</mei:numberOfUsedAndReturned>
<mei:numberOfInsertedIntoDevice>0</mei:numberOfInsertedIntoDevice>
<mei:numberOfReturnedUnused>0</mei:numberOfReturnedUnused>
<mei:numberOfClaiming>0</mei:numberOfClaiming>
<mei:numberOfNewFromClaim>0</mei:numberOfNewFromClaim>
</mei:cigarillo>
<mei:cigar>
<mei:numberOfNewFromOrder>0</mei:numberOfNewFromOrder>
<mei:numberOfUsed>0</mei:numberOfUsed>
<mei:numberOfDamagedBeforeMayeure>0</mei:numberOfDamagedBeforeMayeure>
<mei:numberOfDamagedAfterMayeure>0</mei:numberOfDamagedAfterMayeure>
<mei:numberOfDamagedNonBeforeMayeure>0</mei:numberOfDamagedNonBeforeMayeure>
<mei:numberOfDamagedNonAfterMayeure>0</mei:numberOfDamagedNonAfterMayeure>
<mei:numberOfDestroyedTechDev>0</mei:numberOfDestroyedTechDev>
<mei:numberOfUsedAndReturned>0</mei:numberOfUsedAndReturned>
<mei:numberOfInsertedIntoDevice>0</mei:numberOfInsertedIntoDevice>
<mei:numberOfReturnedUnused>0</mei:numberOfReturnedUnused>
<mei:numberOfClaiming>0</mei:numberOfClaiming>
<mei:numberOfNewFromClaim>0</mei:numberOfNewFromClaim>
</mei:cigar>
<mei:consumerTobaccoPackaging>
<mei:numberOfNewFromOrder>0</mei:numberOfNewFromOrder>
<mei:numberOfUsed>0</mei:numberOfUsed>
<mei:numberOfDamagedBeforeMayeure>0</mei:numberOfDamagedBeforeMayeure>
<mei:numberOfDamagedAfterMayeure>0</mei:numberOfDamagedAfterMayeure>
<mei:numberOfDamagedNonBeforeMayeure>0</mei:numberOfDamagedNonBeforeMayeure>
<mei:numberOfDamagedNonAfterMayeure>0</mei:numberOfDamagedNonAfterMayeure>
<mei:numberOfDestroyedTechDev>0</mei:numberOfDestroyedTechDev>
<mei:numberOfUsedAndReturned>0</mei:numberOfUsedAndReturned>
<mei:numberOfInsertedIntoDevice>0</mei:numberOfInsertedIntoDevice>
<mei:numberOfReturnedUnused>0</mei:numberOfReturnedUnused>
<mei:numberOfClaiming>0</mei:numberOfClaiming>
<mei:numberOfNewFromClaim>0</mei:numberOfNewFromClaim>
</mei:consumerTobaccoPackaging>
</mei:monthlyEvidenceTobaccoImport>
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4.1.7.2

XSD schéma

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="sk.financnasprava.iskz.batch.monthlyevidencetobaccoimport.v1.datatypes"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:mei="sk.financnasprava.iskz.batch.monthlyevidencetobaccoimport.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes">
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
schemaLocation="../common/common.xsd" />
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
schemaLocation="../stampcommon/stampcommon.xsd" />
<xsd:element name="monthlyEvidenceTobaccoImport" type="mei:MonthlyEvidenceTobaccoImportType"
/>
<xsd:complexType name="MonthlyEvidenceTobaccoImportType">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="cmn:AbstractImportBatchType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="cigarettes" type="mei:ReplacementTobaccoType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="cigarillo" type="mei:ReplacementTobaccoType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="cigar" type="mei:ReplacementTobaccoType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="consumerTobaccoPackaging"
type="mei:ReplacementTobaccoType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReplacementTobaccoType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="numberOfNewFromOrder" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfUsed" type="mei:NumberOfStampsType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfDamagedBeforeMayeure" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfDamagedAfterMayeure" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfDamagedNonBeforeMayeure"
type="mei:NumberOfStampsType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfDamagedNonAfterMayeure" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfDestroyedTechDev" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfUsedAndReturned" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfInsertedIntoDevice" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfReturnedUnused" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfClaiming" type="mei:NumberOfStampsType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="numberOfNewFromClaim" type="mei:NumberOfStampsType"
minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="NumberOfStampsType">
<xsd:restriction base="xsd:integer">
<xsd:minInclusive value="0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
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4.2 Príloha č. 2 – Spoločné XSD schémy
4.2.1

Articleimportcommon

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ai="sk.financnasprava.iskz.batch.articleimportcommon.v1.datatypes"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes">
<xsd:import namespace="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
schemaLocation="../stampcommon/stampcommon.xsd" />
<xsd:simpleType name="CodeType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="4" />
<xsd:maxLength value="20" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NewArticleType" abstract="true">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tradeName" type="ai:TradeNameType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TradeNameType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1" />
<xsd:maxLength value="255" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="EanType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d+" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

4.2.2

Common

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cmn="sk.financnasprava.iskz.batch.common.v1.datatypes">
<xsd:complexType name="AbstractExportBatchType" abstract="true">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Spolocne parametre pre batchove spracovanie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="version" type="cmn:VersionType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
fixed="1.0.0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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<xsd:complexType name="AbstractImportBatchType" abstract="true">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Spolocne parametre pre batchove spracovanie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="version" type="cmn:VersionType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="VersionType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identifikator verzie batch suboru</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d+\.\d+.\d+" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

4.2.3

Stampcommon

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:scmn="sk.financnasprava.iskz.batch.stampcommon.v1.datatypes">
<xsd:complexType name="StampCodeListType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zoznam kodov KZ alebo HK</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="stp" type="scmn:StampCodeType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="IntervalListType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Mnozika KZ a HK identifikovana intervalom</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="interval" type="scmn:IntervalType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="IntervalType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Interval zadany rozsahom begin-end. Je potrebne dodrzat
pravidlo, pri ktorom begin mensie ako end</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="begin" type="scmn:StampCodeType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
<xsd:element name="end" type="scmn:StampCodeType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="StampsType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identifikator znamky moze byt charakterizovany ako
vymenovanie KZ, interval KZ, vymenovanie HK alebo interval HK</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="csStampCodeList" type="scmn:StampCodeListType" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="csIntervalList" type="scmn:IntervalListType" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
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<xsd:element name="hcStampCodeList" type="scmn:StampCodeListType" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="hcIntervalList" type="scmn:IntervalListType" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="StampSizeType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Velkost KZ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="height" type="scmn:HeightOfStampType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="width" type="scmn:WidthOfStampType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="StampCodeType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kod KZ a HK</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{12}" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="HeightOfStampType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Vyska KZ a HK v mm</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:minInclusive value="1" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WidthOfStampType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sirka KZ a HK v mm</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:minInclusive value="1" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PriceType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cena v EUR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:minInclusive value="0.0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LengthType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identifikator dlzky cigariet A___</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="A[1-9]\d*" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SpdType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Znak sadzby platnosti spotrebnej dane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="1" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NumberOfItemsType">
<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>Pocet cigariet/cigariek v baleni</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:minInclusive value="1" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WeightType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Hmotnost balicka tabaku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:double">
<xsd:minExclusive value="0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="StampGoodsTypeType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Typ tovaru, ktory je pouzity pre HK alebo KZ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="CIGARETTES" />
<xsd:enumeration value="CIGAR" />
<xsd:enumeration value="CIGARILLO" />
<xsd:enumeration value="CONSUMER_TOBACCO_PACKAGING" />
<xsd:enumeration value="ALCOHOL" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="PackageIdentificationType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identifikator balicka</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:choice>
<xsd:element name="orderNo" type="scmn:OrderNoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
<xsd:element name="claimNo" type="scmn:ClaimNoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>
<xsd:element name="requestNo" type="scmn:RequestNoType" minOccurs="1"
maxOccurs="1" />
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="OrderNoType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identifikator objednavky v IS KZ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="ORD\d{6}/\d{4}" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ClaimNoType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identifikator staznosti v IS KZ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="CLM\d{6}/\d{4}" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RequestNoType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identifikator ziadosti o tlac na sklad v IS
KZ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="REQ\d{6}/\d{4}" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CustomerDescriptionSpdType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Vlastne oznacenie odberatelom</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
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<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="255"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:schema>

