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1. Ievads
Nosacījumu un noteikumu kodi tiek veikti pēc sekojošā principa:
•
•
•
•
•
•
•

B: Biznesa noteikums pārejas periodam (Business Rule for Transition)
E: Tehniskais noteikums pārejas periodam (Technical Rule for Transition)
R: Noteikums (Rule)
C: Nosacījums (Condition)
S: Secības noteikums (Sequencing Rule)
G: Ieteikums (Guideline)
T: Tehniskais noteikums (Technical Rule)
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2. Noteikumi un nosacījumi pārejas periodam
2.1. Biznesa noteikumi pārejas periodam (B)
2.1.1 B1000
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

Tad šī datu grupa var būt izmantojama gadījumā, kad eksports turpinās ar tranzītu (vienā
sūtījuma vienumā ir iekļauts viens MRN) un ja tranzīta 1/2 Papilddeklarācijas veids ir “A”:
TRANSIT OPERATION.Additional Declaration Type = “A”

2.1.2 B1201
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an..27
/CD018C/Consignment/DepartureTranspotMeans/identificationNumber

2.1.3 B1202
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an..35
/CD018C/Consignment/SupportingDocument/referenceNumber
/CD018C/Consignment/TransportDocument/referenceNumber
/CD018C/Consignment/AdditionalReference/referenceNumber
/CD018C/Consignment/HouseConsignment/TransportDocument/referenceNumber
/CD018C/Consignment/HouseConsignment/AdditionalReference/referenceNumber
/CD018C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/SupportingDocument/
referenceNumber
/CD018C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/AdditionalReference
/referenceNumber
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2.1.4 B1203
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an..42
/CD018C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Packaging/shippingM
arks

2.1.5 B1206
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt n..11,3
/CD018C/Consignment/grossMass
/CD018C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeas
ure/grossMass
/CD018C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeas
ure/netMass

2.1.6 B1804
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījums C0710 datu grupai
/Consignment/LocationOfGoods

netiek piemērots un datu grupa nav obligāti aizpildāma.

2.1.7 B1805
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījums C0837 netiek piemērots, kā arī izpildās sekojošie nosacījumi.
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Ja eksistē sūtījuma vienumi ar vismaz vienu iepriekšējo dokumentu, kas satur eksporta MRN
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/type
“N830”

=

un tā atsauces numura 17 simbols ir “A” vai “B”:
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/reference
Number = {A, B}

tad tām sūtījuma vienumu sekojošās datu grupas ir obligātas (R)
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/net
Mass

Ja deklarācija ir ar samazināto datu kopu:
TransitOperation/reducedDatasetIndicator = 1

tad tām sūtījuma vienumu sekojošās datu grupas ir neobligātas (O)
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/net
Mass

Un sekojošas datu grupas nenorāda (N):
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/net
Mass

2.1.8 B1806
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījums C0806 netiek piemērots, kā arī izpildās sekojošie nosacījumi.
Ja transporta veids uz robežas ir vienāds ar 5
/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder = 5

tad sekojošā datu grupa ir neobligāta (O)
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans

Pretējā gadījumā ir obligāti aizpildāma (R)

2.1.9 B1811
Ja datums
<Decisive Date>
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ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad noteikums R0076 datu grupai
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/identificationNumber

netiek piemērots.

2.1.10

B1815

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad noteikums R0473 datu grupai
/Consignment/DepartureTranspotMeans/identificationNumber

netiek piemērots.

2.1.11

B1831

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījums C0598 netiek piemērots, kā arī izpildās sekojošie nosacījumi.
Ja deklarācijai pievienoti kopsavilkuma dati
TRANSIT OPERATION.Security

ir {1,2,3}

Un deklarētas tranzīta muitas iestādes koda pirmie divi simboli ir no klasifikatora CL010 un
nosūtītāja muitas iestādes koda pirmie divi simboli NAV no klasifikatora CL010, tad
ierašanās datums un laiks tranzīta muitas iestādē (deklarētā) ir obligāti aizpildāms
<CUSTOMS OFFICE OF TRANSIT (DECLARED).Arrival date and time estimated>

Pretējā gadījumā nav obligāti aizpildāms.

2.1.12

B1833

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad noteikums C0511 datu grupai
/correlationIdentifier
18

EMDAS Lietotāju rokasgrāmata. 108.sējuma 3.grāmatas 2.pielikums. TKS2 Lauku aizpildes noteikumi un
nosacījumi

netiek piemērots un tas kļūst par neobligāti aizpildāmu.

2.1.13

B1834

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad noteikums C0153 datu grupai
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/CommodityCode

netiek piemērots un tas kļūst par neobligāti aizpildāmu.

2.1.14

B1838

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

Tad, ja norādīta datu grupa
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/nationality

vai 7/4 Transporta veids uz robežas ir 2
/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder = “2”

tad sekojošās datu grupas ir obligātas (R)
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/typeOfIdentification
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/identificationNumber

Pretējā gadījumā nav obligāti aizpildāmas (O).

2.1.15

B1847

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad galvojuma muitas iestādes numuram
/Guarantee/GuaranteeReference/CustomsOfficeOfGuarantee/referenceNumber

jābūt vienādām visos galvojumos
/GuaranteeReferences

19

EMDAS Lietotāju rokasgrāmata. 108.sējuma 3.grāmatas 2.pielikums. TKS2 Lauku aizpildes noteikumi un
nosacījumi

2.1.16

B1848

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījums C0586 datu grupai
/Consignment/CountryOfRoutingOfConsignment

netiek piemērots.
Un, ja deklarācijai pievienoti kopsavilkuma dati
/Transit Operation/security = {1, 2, 3}

tad sekojošā datu grupa ir obligāta (R)
/Consignment/CountryOfRoutingOfConsignment

Pretējā gadījumā to nenorāda (N).

2.1.17

B1849

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

td, ja deklarācijai pievienoti kopsavilkuma dati
/Transit Operation/security = {1, 2, 3}

tad sekojošā datu grupa ir obligāta (R)
/Consignment/PlaceOfLoading

Pretējā gadījumā tā nav obligāta (O).

2.1.18

B1850

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

Tad, ja sūtījuma 7/4 Transporta veids uz robežas pirmais cipars ir 2, tad
/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder = 2

sekojošās datu grupas elements nav obligāts (O)
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/nationality
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Pretējā gadījumā tas ir obligāts (R).

2.1.19

B1852

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījums C0815 datu grupām
/CD200C/Consignment
/CD203C/Consignment

netiek piemērots un to aizpildīšana kļūst neobligāta (O).

2.1.20

B1854

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījumi C0812 un C0191 netiek piemēroti. Kā arī izpildās sekojošie nosacījumi.
Ja deklarācijai nav pievienoti kopsavilkuma dati
TransitOperation/security = 0

tad 5/23 Izkraušanas vieta nenorāda (N)
Consignment/PlaceOfUnloading

Pretējā gadījumā, ja 3/10 Saņēmēja identifikācijas numurs
/Consignee/identificationNumber

ir norādīts EOS (Economic Operators Systems) vai (National customer management
database of non-EU countries) ar derīgu AEO statusu, tad 5/23 Izkraušanas vieta neobligāti
aizpildāma (O):
/Consignment/PlaceOfUnloading

Pretējā gadījumā ir obligāti aizpildāms lauks (R).

2.1.21

B1858

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījums C0191 netiek piemērots. Kā arī izpildās sekojošie nosacījumi.
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Ja deklarācijai nav pievienoti kopsavilkuma dati
TransitOperation/security = 0

tad 5/23 Izkraušanas vieta nenorāda (N)
Consignment/PlaceOfUnloading

Pretējā gadījumā, ja saņēmēja3/10 Saņēmēja identifikācijas numurs
/Consignee/identificationNumber

ir norādīts EOS (Economic Operators Systems) vai (National customer management
database of non-EU countries) ar derīgu AEO statusu, tad 5/23 Izkraušanas vieta ir
neobligāti aizpildāma (O):
/Consignment/PlaceOfUnloading

Pretējā gadījumā ir obligāti aizpildāms lauks (R).

2.1.22

B1860

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad noteikums R0221 datu grupas elementam
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/gro
ssMass

netiek piemērots.

2.1.23

B1862

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad noteikums R0223 datu grupas elementam
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/net
Mass

netiek piemērots.

2.1.24

B1888

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
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<TPendDate>

tad ierakstu skaits (multiplicity) var būt līdz 3.
/CD018C/Consignment/DepartureTransportMeans

2.1.25

B1889

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījumu C0599 nepiemēro un pārbauda, vai izpildās sekojošie nosacījumi.
Ja deklarācijai pievienoti kopsavilkuma dati
/TransitOperation/security is in SET {1,2,3}

un nosūtītāja muitas iestādes
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

pirmie divi simboli nav klasifikatora CL010 vērtības, tad 7/4 Transporta veids uz robežas
/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder

ir obligāti aizpildāms lauks (R), pretējā gadījuma lauks nav obligāti aizpildāms (O)

2.1.26

B1890

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījumu R0855 nepiemēro un pārbauda, vai izpildās sekojošie nosacījumi.
Pārbauda, ja sūtījuma 7/5 Iekšzemes transporta veids ir vienāds ar 3:
/Consignment/inlandModeOfTransport = 3

Tad ierakstu skaits (multiplicity) var būt līdz trim ierakstiem.
/Consignment/DepartureTransportMeans

Pretējā gadījumā datu grupas ierakstu skaits (multiplicity) ir tieši viens.

2.1.27

B1891

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
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<TPendDate>

tad nosacījumu C0826 nepiemēro un pārbauda, vai izpildās sekojošie nosacījumi.
Pārbauda, ja sūtījuma 7/5 Iekšzemes transporta veids ir vienāds ar 5:
/Consignment/inlandModeOfTransport = 5

Tad datu grupu
/Consignment/DepartureTransportMeans

nenorāda.
Pretējā gadījumā pārbauda, vai ir pazīme par konteinera indikatoru:
/Consignment/containerIndicator = 1

tad datu grupa
/Consignment/DepartureTransportMeans

nav obligāti aizpildāma, pretējā gadījuma
/Consignment/DepartureTransportMeans

ir obligāti aizpildāma (R)

2.1.28

B1892

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad pārbauda, vai ir norādīta pazīme par konteinera indikatoru:
/Consignment/containerIndicator = 1

tad sekojošās vērtības nav obligāti aizpildāmas
/Consignment/DepartureTransportMeans/identificationNumber
/Consignment/DepartureTransportMeans/typeOfIdentification

Pretējā gadījuma tās ir obligāti aizpildāmas.

2.1.29

B1893

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījumu C0403 nepiemēro un pārbauda, vai izpildās sekojošie nosacījumi.
Ja deklarācijai nav pievienoti kopsavilkuma dati:
/TransitOperation/security = 0

Tad 5/21 Iekraušanas vieta
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/Consignment/PlaceOfLoading

nenorāda. Pretējā gadījuma 5/21 Iekraušanas vieta ir obligāti aizpildāms.

2.1.30

B1894

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījumu C0908 nepiemēro un pārbauda, vai izpildās sekojošie nosacījumi.
Pārbauda, ja sūtījuma7/4 Transporta veids uz robežas ir vienāds ar 5:
/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder = 5

Tad datu grupa
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans

nav obligāti aizpildāma. Pretējā gadījumā tā ir obligāti aizpildāma.

2.1.31

B1895

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījumu C0502 nepiemēro un pārbauda, vai izpildās sekojošie nosacījumi.
Ja ir norādīts sūtījuma 2/4 Atsauces numurs/UCR,
/Consignment/referenceNumberUCR

tad sūtījuma HC vienuma līmeni
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/referenceNumberUCR

to nenorāda. Pretējā gadījumā lauks ir neobligāti aizpildāms.

2.1.32

B1896

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

Ja deklarācijai pievienoti kopsavilkuma dati
/TransitOperation/security is in SET {1,2,3}

pārbauda, vai izpildās sekojošie nosacījumi.
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Ja nav norādīts sūtījuma 2/4 Atsauces numurs/UCR,
/Consignment/referenceNumberUCR

un tas nav norādīts arī sūtījuma HC līmenī
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/referenceNumberUCR

tad sūtījuma transporta dokuments ir obligāti aizpildāms:
/Consignment/TransportDocument

Pretējā gadījuma tas nav obligāti aizpildāms.

2.1.33

B1897

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

pārbauda, ja sūtījuma 7/5 Iekšzemes transporta veids ir vienāds ar 2:
/Consignment/inlandModeOfTransport = 2

Tad transporta valstspiederību
/Consignment/DepartureTransportMeans/nationality

nenorāda. Pretējā gadījumā pārbauda, vai ir pazīme par konteinera indikatoru:
/Consignment/containerIndicator = 1

tad transporta valstspiederību
/Consignment/DepartureTransportMeans/nationality

nav obligāti aizpildāma. Pretējā gadījumā ir obligāti aizpildāma.

2.1.34

B1898

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

pārbauda, ja ir norādīta galvojuma summa:
/Guarantee/GuaranteeReference/amountToBeCovered

tad obligāti jānorāda arī tās valūta (R):
/Guarantee/GuaranteeReference/currency

Pretējā gadījuma valūtu nenorāda (N).
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2.1.35

B1899

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad nosacījumus C0029 un C0329 nepiemēro un pārbauda, vai izpildās sekojošie nosacījumi.
Ja deklarācijai pievienoti kopsavilkuma dati
/TransitOperation/security is in SET {1,2,3}

un nosūtītāja muitas iestādes
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

pirmie divi simboli nav klasifikatora CL010 vērtības, tad 7/4 Transporta veids uz robežas
/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder

Ir obligāti aizpildāms lauks. Pretējā gadījumā tas nav obligāti aizpildāms.

2.1.36

B2101

Ja datums
<Decisive Date>

ir lielāks par
<TPendDate>

tad sekojošie lauki ir obligāti aizpildāmi:
/TransitOperation/arrivalDateAndTime (actual)
/TransitOperation/recoveryCommunicationDate
/FunctionalError/errorReason
/GuaranteeReference/Guarantor/Address/country
/GuaranteeReference/Guarantor/identificationNumber
/CustomsOfficeOfDeparture
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/CommodityCode
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/gro
ssMass
/Recovery/text
/Guarantee/GuaranteeReference/amountToBeCovered
/CD038C/Consignment/Incident/Endorsement/authority
/CD038C/Consignment/Incident/Endorsement/place
/Consignment/PlaceOfLoading
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/customsOfficeAtBorderReferenceNu
mber
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/nationality
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/typeOfIdentificiation =”R”;
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/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/identificationNumber
/Consignment/DepartureTransportMeans/typeOfIdentification
/Consignment/DepartureTransportMeans/identificationNumber
/Consignment/DepartureTransportMeans/nationality
/Guarantee/GuaranteeReference/currency

2.1.37

B2103

Ja datums
<Decisive Date>

ir lielāks par
<TPendDate>

tad viena no sekojošajām datu grupām ir obligāti aizpildāma:
/CustomsOfficeOfDestination OR
/CustomsOfficeOfTransit OR
/CustomsOfficeOfExitForTransit

2.1.38

B2200

Ja datums
<Decisive Date>

ir lielāks par
<TPendDate>

Tad laukam
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/conveyanceReferenceNumber

jābūt formātā an17.

2.1.39

B2301

Ja datums
<Decisive Date>

ir lielāks par
<TPendDate>

tad nosacījumus C0012 laukam
/Enquiry/returnCopyReturnedDate

nepiemēro.
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2.1.40

B2400

Ja datums
<Decisive Date>

ir lielāks par
<TPendDate>

tad sekojošus laukus nenorāda:
/Consignment/Incident
/Enquiry/returnCopyReturnedDate

2.2. Tehniskie noteikumi pārejas periodam (E)
2.2.1 E1101
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad riska analīzes rezultāta kodam jābūt formātā an..5

2.2.2 E1102
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an..9
/HolderOfTheTransitProcedure/Address/postcode
/Consignment/Consignor/Address/postcode
/Consignment/Consignee/Address/postcode
/Consignment/LocationOfGoods/Address/postcode
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/postcode
/Consignment/ConsigneeActual/Address/postcode
/GuaranteeReference/Guarantor/Address/postcode

2.2.3 E1103
Ja datums
<Decisive Date>
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ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an..27
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/identificationNumber
/Consignment/DepartureTransportMeans/identificationNumber
/CD038C/Consignment/Incident/Transhipment/TransportMeans/
identificationNumber

2.2.4 E1104
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an..35
/HolderOfTheTransitProcedure/name
/HolderOfTheTransitProcedure/Address/streetAndNumber
/Consignment/Consignor/name
/Consignment/Consignor/Address/streetAndNumber
/Consignment/Consignee/name
/Consignment/Consignee/Address/streetAndNumber
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Consignee/name
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/streetAn
dNumber
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/SupportingDocument/referen
ceNumber
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/reference
Number
/Consignment/ActiveBorderTransportmeans/conveyanceReferenceNumber
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/AdditionalReference/refere
nceNumber
/Consignment/LocationOfGoods/Address/streetAndNumber
/Consignment/GuaranteeReference/Guarantor/Address/streetAndNumber
/Consignment/GuaranteeReference/Guarantor/name
/Consignment/TransportDocument/referenceNumber

2.2.5 E1105
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
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<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an..42
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Packaging/shippingMarks

2.2.6 E1107
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an..280
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/descriptionOfGoo
ds

2.2.7 E1109
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt n..11,3
/Consignment/grossMass
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/gro
ssMass AND
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/net
Mass

2.2.8 E1111
Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt n..5
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Packaging/numberOfPackages

2.2.9 E1114
Ja datums
<Decisive Date>
31

EMDAS Lietotāju rokasgrāmata. 108.sējuma 3.grāmatas 2.pielikums. TKS2 Lauku aizpildes noteikumi un
nosacījumi

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an..17
/Consignment/PlaceOfLoading/location

2.2.10

E1115

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an..140
/Enquiry/text
/ResponseInformation/text
/RequestedInformation/text
/FunctionalError/originalAttributeValue

2.2.11

E1116

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an..350
/TransitOperation/cancelEnquiryNotificationText
/RiskAnalysisIdentification/RiskAnalysis/RiskAnalysisResult/text

2.2.12

E1117

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an..26
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/complemen
tOfInformation
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/SupportingDocument/complem
entOfInformation
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2.2.13

E1118

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an4
/Guarantee/GuaranteeReference/accessCode

2.2.14

E1119

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt an..210
/CD906C/FunctionalError/errorPointer

2.2.15

E1121

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošo lauku formātam jābūt n..15,2
/Guarantee/GuaranteeReference/amountConcerned

2.2.16

E1301

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad sekojošus laukus nenorāda:
/Consignment/PreviousDocument
/Consignment/SupportingDocument
/Consignment/AdditionalReference
/Consignment/AdditionalInformation
/Consignment/HouseConsignment/countryOfDispatch
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/Consignment/HouseConsignment/referenceNumberUCR
/Consignment/HouseConsignment/Consignor
/Consignment/HouseConsignment/Consignee
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans
/Consignment/ HouseConsignment/PreviousDocument
/Consignment/HouseConsignment/TransportDocument
/Consignment/HouseConsignment/AdditionalReference

2.2.17

E1401

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad ierakstu skaits (multiplicity) var būt līdz 9.
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument

2.2.18

E1402

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad ierakstu skaits (multiplicity) var būt līdz 999.
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem
/FunctionalError
/RiskAnalysisIdentification/RiskAnalysis

2.2.19

E1403

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad ierakstu skaits (multiplicity) var būt līdz 99.
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem
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2.2.20

E1406

Ja datums
<Decisive Date>

ir mazāks vai vienāds ar
<TPendDate>

tad ierakstu skaits (multiplicity) var būt tikai viens.
/*/RiskAnalysisIdentification/RiskAnalysis/RiskAnalysisResult
/*/Consignment/ActiveBorderTransportMeans
/*/Consignment/HouseConsignment
/*/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/DangerousGoods
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3. Noteikumi un nosacījumi
3.1. Noteikumi (R)
3.1.1 R0001
Katrs ziņojuma IE144 informācijas kods
/CD144C/ResponseInfromation/informationCode

ziņojuma ietvaros var būt izmantots tikai vienu reizi.

3.1.2 R0002
Atbilstošais ziņojuma IE145 informācijas pieprasījuma kods
/CD145C/RequestedInfromation/code

var būt lietots pieprasījuma
/CD145C/EnquiryInformationRequest

tikai vienu reizi.

3.1.3 R0007
Katrs sūtījuma HC vienības deklarētas preces numurs
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/declarationGoodsItemNumber

ir unikāls deklarācijas ietvaros. Ieraksti jānumurē secīgi, sākot ar 1 un palielinot ar 1 katram
nākamam ierakstam.

3.1.4 R0019
Ja ir norādīta saņēmēja muitas iestāde
/CustomsOfficeOfDestination

tad tranzīta operācijas statusam
/TransitOperation/status

jāatbilst klasifikatora CL154 vērtībām.
Ja ir norādīta tranzīta muitas iestāde
/CustomsOfficeOfTransit

tad tranzīta operācijas statusam
/TransitOperation/status

jāatbilst klasifikatora CL155 vērtībām.
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Ja ir norādīta tranzīta izvešanas muitas iestāde
/CustomsOfficeOfExitForTransit

tad tranzīta operācijas statusam
/TransitOperation/status

jāatbilst klasifikatora CL186 vērtībām.

3.1.5 R0020
Ja 1/1 Deklarācijas veids ir T2
/Transit Operation/declarationType = “T2”

un nosūtītāja muitas iestādes
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

pirmie divi cipari atbilst klasifikatora CL112 vērtībām, tad tranzīta procedūras izmantotājam
/HolderOfTheTransitProcedure

jābūt deklarētam vismaz vienā no
/Consignment/PreviousDocument
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument

ar tipu
type

kas atbilst klasifikatora CL178 vērībām.

3.1.6 R0021
Vērtību “0” šajā laukā jāuzskata par derīgu skaitli.

3.1.7 R0026
Ziņojuma IE191:
tranzīta operācijas veidam
/CC191C/TransitOperation/

jābūt vienādam ar atbilstoša ziņojuma IE190 tranzīta operācijas veidu.
/CC190C/TransitOperation/

Izvešanas muitas iestādei
/CC191C/CustomsOfficeOfExit/

jābūt vienādai ar atbilstoša ziņojuma IE190 izvešanas muitas iestādi
/CC190C/CustomsOfficeOfExit/ AND
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Nosūtītāja muitas iestādei
/CC191C/CustomsOfficeOfDeparture

jābūt vienādai a atbilstoša ziņojuma IE190 nosūtītāja muitas iestādi.
/CC190C/CustomsOfficeOfDeparture

3.1.8 R0028
Vērtības struktūra noteikta DDCOM. Kontrolciparam jābūt saskaņā ar ISO 6346 standartu.

3.1.9 R0054
Neatbilstību ierakstu numerācija.
Ja datu grupā konstatētas neatbilstības, tad secības numuram
Sequence number

jābūt vienādam ar deklarācijā noteikto atbilstošo datu grupas numerāciju.
Ja identificēta jaunā datu grupa, tad secības numuram
Sequence number

jābūt vienādam ar datu grupas pēdējās kārtas numuru +1.
Ja datu grupas elements trūkst, tad secības numuram
Sequence number

jābūt vienādam ar deklarācijā noradīto datu grupas ierakstu skaitu, un pārējie datu grupas
un apakšgrupu elementi netiek aizpildītas.

3.1.10

R0055

Neatbilstību ierakstu numerācija.
Ja datu grupā konstatētas neatbilstības, tad deklarācijas preču vienības numuram
Declaration goods item number

jābūt vienādam ar atbilstošo deklarēto preču vienības numuru.
Preču vienības numuram
Goods item number

jābūt vienādam ar atbilstošo datu grupas numerāciju, kas noteikta deklarācijā.
Ja identificēta jaunā datu grupa, tad deklarācijas preču vienības numuram
Declaration goods item number

jābūt vienādam ar (deklarēto preču skaits +1).
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Preču vienības numuram
Goods item number

jābūt vienādam ar pēdējo sekvences numuru šajā datu grupā +1.
Ja preces trūkst, tad deklarācijas preču vienības numuram
Declaration goods item number

jābūt vienādam ar deklarācijā noteiktu preču vienību skaitu, bet parejas datu grupas un
apakšgrupas netiek aizpildītas.
Preču vienības numuram
Goods item number

jābūt vienādam ar deklarācijā noteiktu preču vienību skaitu, bet pārējie datu grupu un
apakšgrupu elementi netiek aizpildīti.

3.1.11

R0060

Ja sūtījuma HC vienuma kombinētais nomenklatūras kods
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/
CommodityCode/combinedNomenclatureCode

ir norādīts, tad sekojošu vērtību konkatenācijai
/Consignment/HouseConsignment/
ConsignmentItem/Commodity/CommodityCode/harmonizedSystemSubHeadingCode
(an6)

un
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/
CommodityCode/combinedNomenclatureCode (an2)

jābūt derīgam TARIC kodam (attiecās tikai uz ES valsītim).

3.1.12

R0076

Ja sūtījuma a 7/14 Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa identifikācijas dati transporta
veids
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/typeOfIdentification

ir kāds no (10, 21, 30, 40, 41, 80), tad transporta identifikācijas numurs
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/identificationNumber

nedrīkst saturēt mazus burtus (lowercase).

3.1.13

R0100

Datu grupas elements tiek lietots kā pamata valoda, kuru jālieto komunikācijā starp
komersantu un muitas sistēmu. Ja norādīts, tad valodai jābūt lietojamai kā pamata valodai
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visās nākošās komunikācijas starp komersantu un muitas sistēmu. Ja nav norādīta, tad
sistēmai jālieto attiecīgas muitas iestādes noklusētā valoda.

3.1.14

R0102

Anulēšanas lēmuma
/Invalidation.decision

vērība var būt:
• 0 – nē, anulēšana noraidīta
• 1 – jā, anulēšana pieņemta

3.1.15

R0103

Deklarētas tranzīta izvešanas muitas iestādes atsauces numurs
/CustomsOfficeOfExitForTransitDeclared/referenceNumber

nevar būt vienāds ar deklarētas saņēmēja muitas iestādes atsauces numuru
/CustomsOfficeOfDestinationDeclared/referenceNumber

Un ja norādīta deklarēta tranzīta muitas iestāde
/CustomsOfficeOfTransitDeclared

Tad deklarētas tranzīta izvešanas muitas iestādes atsauces numurs
/CustomsOfficeOfExitForTransitDeclared/referenceNumber

nevar būt vienāds ar tranzīta muitas iestādes atsauces numuru
/CustomsOfficeOfTransiDeclared/referenceNumber

3.1.16

R0106

Transporta aprīkojuma plombu skaitam
/TransportEquipment/numberOfSeals

jābūt vienādām ar maksimālo plombu ieraksta secības numuru:
/TransportEquipment/Seal/sequenceNumber’

3.1.17

R0107

Transporta aprīkojuma plombas identifikatoram
/TransportEquipment/Seal /identifier

jābūt unikālām deklarācijas ietvaros.
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3.1.18

R0165

Ja deklarācija iesniegta izmantojot vienkāršoto procedūru un atļaujā pieprasīts norādīt
plombas, tad transporta aprīkojuma plombu skaitam
/Consigngment/TransportEquipment/numberOfSeals

jābūt lielākam par 0.

3.1.19

R0221

Ja sūtījuma HC vienības iepakojumu skaits
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Packaging/numberOfPackages

ir vienāds ar nulli, tad šīs sūtījuma HC vienības bruto svaram
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/gro
ssMass

jābūt vienādam ar nulli un vismaz vienā sūtījuma HC jābūt vienībai ar bruto svaru, kas ir
lielāks par 0.
Pretējā gadījuma, šīs sūtījuma HC vienības bruto svaram
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/gro
ssMass

jābūt lielākam par 0.

3.1.20

R0223

Ja sūtījuma HC vienības bruto svars:
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/gro
ssMass

ir lielāks par nulli, tad neto svaram:
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/net
Mass

jābūt mazākām vai vienādam ar bruto svaru.

3.1.21

R0261

Ja galvojuma veids ir 2 vai 4, tad pieprasījuma identifikatoram:
/GuaranteeReference/GuaranteeQuery/queryIdentifier

jābūt vienādām ar 1 vai 4

3.1.22

R0263

Datu vienumu var norādīt tikai galvojuma veidam 0 (atbrīvojums no galvojuma), 1
(vispārējais galvojums) vai 9 (vienreizējais galvojums ar vairākkārtējo izmantošanu) ar
pieprasījuma identifikatoru
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/GuaranteeReference/GuaranteeQuery/queryIdentifier

vienādu ar 1 (usage) vai 3 (usage and exposure).

3.1.23

R0267

Vērtības valūta vienmēr EUR.

3.1.24

R0315

Tiem sūtījuma transporta veidiem uz robežas, kas ir vienādi ar 4, lidojuma numuram
(IATA/ICAO) jābūt norādītām un jābūt formātā an..8, kur:
• pirmie trīs simboli (an..3) norāda uz aviosabiedrību/operatoru
• nākamie četri simboli (n..4) norāda uz lidojuma numuru
• pēdējais simbols (a1) neobligāts sufikss

3.1.25

R0318

Ja galvojuma veids ir 4, tad galvojuma numuram GRN jābūt formātā an24, pretējā gadījumā
galvojuma numuram GRN jābūt formātā an17.

3.1.26

R0324

Galvojuma numuram GRN jābūt formātā an17.

3.1.27

R0350

Ja deklarācijā ir ar samazināto datu kopu:
/TransitOperation/reducedDatasetIndicator = 1

un sūtījumā 7/5 Iekšzemes transporta veids ir kāds no (1, 2, 4):
/Consignment/inlandModeOfTransport

tad vismaz vienai atļaujai jābūt ar tipu C524:
/Authorisation/type = “C524”

3.1.28

R0352

Ja deklarācijā ir ar samazināto datu kopu:
/TransitOperation/reducedDatasetIndicator = 1

un sūtījumā 7/5 Iekšzemes transporta veids ir kāds no (1, 2, 4) :
/Consignment/inlandModeOfTransport
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tad jābūt norādītai vismaz vienai atļaujai iesniegt deklarāciju ar samazināto datu kopu, kura
pieder tranzīta procedūras izmantotājam.

3.1.29

R0364

Ja sūtījuma HC vienuma iepakojumu skaits ir vienāds ar 0
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Packaging/numberOfPackages

tad šīm HC vismaz vienam vienumam jāeksistē tie paši
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Packaging/typeOfPackages
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Packaging/shipingMarks

Ar iepakojumu skaitu, kas ir lielāks par 0.
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Packaging/numberOfPackages

3.1.30

R0410

Ja ziņojuma IE015 iekļauti ievešanas kopsavilkuma dati (Ievešanas kopsavilkuma
deklarācija)
/CC015C/TransitOperation/security = 1

tad MRN septiņpadsmitām simbolam jābūt “L”
Ja ziņojuma IE015 iekļauti izvešanas kopsavilkuma dati (Eksporta muitas deklarācija)
/CC015C/TransitOperation/security = 2

tad MRN septiņpadsmitām simbolam jābūt “K”
Ja ziņojuma IE015 iekļauti gan ievešanas kopsavilkuma, gan izvešanas kopsavilkuma dati
/CC015C/TransitOperation/security = 3

tad MRN septiņpadsmitām simbolam jābūt “M”
Pretējā gadījumā MRN septiņpadsmitām simbolam jābūt “J”

3.1.31

R0416

Sūtījuma HC kā iepriekšējo dokumentu
/Consignment/HouseConsignment/PreviousDocument/referenceNumber

jānorāda derīga eksporta deklarācija. MRN septiņpadsmitām simbolam jābūt “A” vai “B”.

3.1.32

R0448

Ja nav norādīts sūtījuma transporta aprīkojuma 7/10 Konteinera identifikācijas numurs:
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/Consignment/TransportEquipment/containerIdentificationNumber

Tad plombu skaitam
/Consignment/TransportEquipment/numberOfSeals

noteikumu R0021 (vērtība 0 nav derīga) nepiemēro.
Ja nav norādīts sūtījuma starpgadījumu ceļā
identifikācijas numurs:

transporta aprīkojuma

7/10 Konteinera

/Consignment/Incident/TransportEquipment/containerIdentificationNumber

Tad plombu skaitam
/Consignment/Incident/TransportEquipment/numberOfSeals

noteikumu R0021 (vērtība 0 nav derīga) nepiemēro.

3.1.33

R0449

Ziņojuma IE042 eksporta deklarācijas MRN vērtībai
/CC042C/ExportOperation/MRN

jābūt vienai no ziņojuma IE191 eksporta deklarācijas MRN
/CC191C/AESResults/ExportOperation/MRN

kas ir iekļauts pēdējā atbildē tranzīta uzradīšanas paziņojuma atbildē (IE191), kas ir saņemts
no AES

3.1.34

R0472

Pārbauda, ja sūtījumā 7/5 Iekšzemes transporta veids ir kāds no (1, 2, 3, 4, 8)
/Consignment/inlandModeOfTransport

tad pārbauda.
Ja ir norādīts sūtījuma Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība
/Consignment/DepartureTransportMeans

tad pirmām ciparam transporta identifikācijas veidam
/Consignment/DepartureTransportMeans/typeOfIdentification

jābūt vienādam ar i 7/5 Iekšzemes transporta veids:
/Consignment/inlandModeOfTransport

Ja ir norādīts sūtījuma HC Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

tad pirmām ciparam transporta identifikācijas veidam
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans/typeOfIdentificati
on

jābūt vienādam ar 7/5 Iekšzemes transporta veids:
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/ConsignmentinlandModeOfTransport

3.1.35

R0473

Ja ir norādīts sūtījuma Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība
/Consignment/DepartureTransportMeans

un sūtījuma transporta identifikācijas veids ir kāds no (10, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 80)
/Consignment/DepartureTransportMeans/typeOfIdentification

tad identifikācijas numurs
/Consignment/DepartureTransportMeans/IdentificationNumber

nedrīkst saturēt mazus burtus (lowercase).
Ja ir norādīts sūtījuma HC iekšzemes transports
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

un sūtījuma HC transporta identifikācijas veids ir kāds no (10,20,21,30,31,40,41,80)
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans/typeOfIdentificati
on

tad identifikācijas numurs
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans/IdentificationNumb
er

nedrīkst saturēt mazus burtus (lowercase).

3.1.36

R0474

Pārbauda, ja sūtījumā 7/5 Iekšzemes transporta veids ir vienāds ar 3:
/Consignment/inlandModeOfTransport = 3

Tad pirmajam sūtījuma datu grupas ierakstam jāiekļauj transporta identifikācijas veids, kas
ir vienāds ar 30.
/Consignment/DepartureTransportMeans/typeOfIdentification = 30

Ja sūtījumā 7/5 Iekšzemes transporta veids ir vienāds ar 3:
/Consignment/inlandModeOfTransport = 3

Un ir norādīts sūtījuma HC Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

tad pirmajam sūtījuma HC datu grupas ierakstam jāiekļauj transporta identifikācijas veids,
kas ir vienāds ar 30.
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans/typeOfIdentificati
on = 30
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3.1.37

R0476

Pārbauda, ja sūtījumā 7/5 Iekšzemes transporta veids ir vienāds ar 3:
/Consignment/inlandModeOfTransport = 3

1. Ja sūtījuma Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība
/Consignment/DepartureTransportMeans

ir vairāk par vienu ierakstu, tad otrajam un trešajam (ja ir) šīs datu grupas ierakstam jāiekļauj
transporta identifikācijas veids, kas ir vienāds ar 31.
/Consignment/DepartureTransportMeans/typeOfIdentification = 31

2. Ja datu sūtījuma HC Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība datu grupā
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

ir vairāk par vienu ierakstu, tad otrajam un trešajam (ja ir) šīs datu grupas ierakstam jāiekļauj
transporta identifikācijas veids, kas ir vienāds ar 31.
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans/typeOfIdentificati
on = 31

3.1.38

R0506

Ja ir norādīts saņēmējs sūtījuma HC līmenī
/Consignment/HouseConsignment/Consignee

visos sūtījuma HC,
/Consignment/HouseConsignment/

tad vismaz vienai vērtībai jābūt atšķirīgai no pārējiem.
Ja ir norādītas Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība sūtījuma HC
līmenī
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

visos sūtījuma HC,
/Consignment/HouseConsignment/

tad vismaz vienai vērtībai jābūt atšķirīgai no pārējiem.
Ja ir norādīts 2/4 atsauces numurs/UCR sūtījuma HC līmenī
/Consignment/HouseConsignment/referenceNumberUCR

visos sūtījuma HC,
/Consignment/HouseConsignment/

tad vismaz vienai vērtībai jābūt atšķirīgai no pārējiem.
Ja ir norādīta 5/14 Nosūtītāja valsts sūtījuma HC vienuma līmenī
/Consignment/HouseConsignment/countryOfDispatch

46

EMDAS Lietotāju rokasgrāmata. 108.sējuma 3.grāmatas 2.pielikums. TKS2 Lauku aizpildes noteikumi un
nosacījumi

visos sūtījuma HC vienumos,
/Consignment/HouseConsignment/

tad vismaz vienai vērtībai jābūt atšķirīgai no pārējiem.

3.1.39

R0507

Ja ir norādīts saņēmējs sūtījuma HC vienuma līmenī
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Consignee

visos sūtījuma HC vienumos,
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem

tad vismaz vienai vērtībai jābūt atšķirīgai no pārējiem.
Ja ir norādītas transporta izmaksas sūtījuma HC vienuma līmenī
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/TransportCharges

visos sūtījuma HC vienumos,
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem

tad vismaz vienai vērtībai jābūt atšķirīgai no pārējiem.
Ja ir norādīta 5/8 Galamērķa valsts sūtījuma HC vienuma līmenī
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/countryOfDestination

visos sūtījuma HC vienumos,
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem

tad vismaz vienai vērtībai jābūt atšķirīgai no pārējiem.
Ja ir norādīts 2/4 atsauces numurs/UCR sūtījuma HC vienuma līmenī
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/ referenceNumberUCR

visos sūtījuma HC vienumos,
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem

tad vismaz vienai vērtībai jābūt atšķirīgai no pārējiem.
Ja ir norādīta 5/14 Nosūtītāja valsts sūtījuma HC vienuma līmenī
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/countryOfDispatch

visos sūtījuma HC vienumos,
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem

tad vismaz vienai vērtībai jābūt atšķirīgai no pārējiem.
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3.1.40

R0509

Ziņojuma IE190 nosūtītāja muitas iestādes kodam (tranzīts):
/CC190C/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

jābūt vienādam ar izvešanas muitas iestādes kodu (eksports):
/CC190C/CustomsOfficeOfExit/referenceNumber.

3.1.41

R0510

Ja ziņojuma IE190 sūtījuma preču atrašanas vietas adrese ir norādīta:
/CC190C/Consignment/LocationOfGoods/Address

tad preču atrašanās vietas adreses valsts kodam:
/CC190C/Consignment/LocationOfGoods/Address/country

jābūt vienādam ar pirmajām divām zīmēm no nosūtītāja muitas iestādes koda:
/CC190C/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

Bet ja noradīta preču atrašanās vietas pastkastītes adrese:
CC190C/Consignment/LocationOfGoods/PostcodeAddress

tad preču atrašanās vietas pastkastītes adreses valsts kodam:
/CC190C/Consignment/LocationOfGoods/PostcodeAddress/country

jābūt vienādam ar pirmajām divām zīmēm no nosūtītāja muitas iestādes koda:
/CC190C/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

3.1.42

R0516

Viena ziņojuma ietvaros nepieejamības veidam jābūt vienādām (t.i. vienāda vērtība visos
grupas “Nepieejamība” atkārtojumos)
/Country/Action/Unavailability/type

3.1.43

R0518

Katrai valstij
/Country/country

Tikai viens nepieejamības ieraksts
/Country/Action/Unavailability

Ar to pašu
/Country/Action/Unavailability/functionality
/Country/Action/Unavailability/startDateAndTime
/Country/Action/Unavailability/type
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ir atļauts.

3.1.44

R0519

Katras valsts nepieejamības laikam
/Country/Action/Unavailability

Nepieejamības sākuma datumam “Nepieejams no”:
/Country/Action/Unavailability/startDateAndTime

jābūt pirms “Nepieejams līdz” datumam:
/Country/Action/Unavailability/endDateAndTime

3.1.45

R0520

Ja ziņojums IE013 tiek izmantots, lai labotu iepriekš deklarētus galvojuma datus (t.i. lauka
“Labojuma pazīme”
/TransitOperation/amendmentTypeFlag

vērtība ir vienāda ar “1”), tad ir iespējams veikt izmaiņas pret saņemto IE015 vai iepriekšējo
IE013 tikai datu grupā “Galvojums”
/Guarantee

Pretējā gadījumā, (t.i. labojuma pazīme ir vienāda ar “0”), visas datu grupas var būt labotas
izņemot sekojošās datu grupas:
/HolderOfTheTransitProcedure
/Representative
/CustomsOfficeOfDeparture

Kā arī sekojošo lauku vērtības:
/TransitOperation/additionalDeclarationType
/TransitOperation/declarationType
/TransitOperation/MRN
/TransitOperation/LRN
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/CommodityCode/ha
rmonizedSystemSubHeadingCode
/TransitOperation/security

3.1.46

R0551

Ja vismaz vienā no ziņojuma IE191 versijā lauka “Rezultāta indikators”
/CC191C/AESResults/ExportOperation/resultIndicator

vērtība ir no kopas “N1”, “N2”, “N3” vai “N4”, tad ziņojuma laukam “Globāla atbilde”
/CC191C/AESResults/globalValidationResponse

vērtība var būt vienāda tikai ar 0.
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3.1.47

R0601

Ja sūtījuma HC vienuma lauka “Iepriekšēja dokumenta veids”
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/type

vērtība ir vienāda ar “C651”, tad jāveic sekojošā pārbaude.
Ja ir norādīta sūtījuma HC vienuma lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/declarationType

vērība, tad tā var būt vienāda tikai ar “T1” un lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/TransitOperation/declarationType

vērtība var būt vienāda tikai ar “T”.
Pretējā gadījumā (t.i. iepriekšējā dokumenta veids nav vienāds ar “C651”) lauka “ 1/1
Deklarācijas veids”
/TransitOperation/declarationType

vērtība var būt vienāda tikai ar “T1”.

3.1.48

R0705

Galvojuma pieprasījuma lauka “Periods līdz”
/GuaranteeReference/GuaranteeQuery/periodToDate

datumam jābūt pēc lauka “Periods no”
/GuaranteeReference/GuaranteeQuery/periodFromDate

vērtības.

3.1.49

R0720

Ja ziņojuma IE015 lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/CC015C/TransitOperation/declarationType

vērtība ir “T1” vai “TIR”, tad ziņojuma IE190 laukam “Tranzīta procedūra”
/CC190C/TransitOperation/ExportOperation/transitProcedureCategory

vērtībai ir jābūt vienādai ar “1”.
Ja ziņojuma IE015 lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/CC015C/TransitOperation/declarationType

vērtība ir “T2”, “T2F” vai “T2SM”, tad ziņojuma IE190 laukam “Tranzīta procedūra”
/CC190C/TransitOperation/ExportOperation/transitProcedureCategory

vērtībai ir jābūt vienādai ar “2”.
Pretējā gadījumā, ja vismaz vienā sūtījumā norādītām MRN
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/CC190C/TransitOperation/ExportOperation/MRN

lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/CC015C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/declarationType

vērtība ir vienāda ar “T1”, tad ziņojuma IE190 laukam “Tranzīta procedūra”
/CC190C/TransitOperation/ExportOperation/transitProcedureCategory

vērtībai ir jābūt vienādai ar “1”, pretējā gadījumā ziņojuma IE190 laukam “Tranzīta
procedūra”
/CC190C/TransitOperation/ExportOperation/transitProcedureCategory

vērtībai ir jābūt vienādai ar “2”.

3.1.50

R0789

Ja ir norādīta “Tranzīta muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfTransitDeclared

tad datu grupas “ 7/14 Robežšķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa identitāte”
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans

ierakstu skaits (multiplicity) var būt līdz deviņiem ierakstiem.
Pretējā gadījumā datu grupas “ 7/14 Robežšķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa identitāte”
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans

ierakstu skaits (multiplicity) ir tieši viens.

3.1.51

R0790

Ja ziņojumos IE013 vai IE015 ir norādīta deklarēta tranzīta muitas iestāde
/CC013C/CustomsOfficeOfTransitDeclared
/CC015C/CustomsOfficeOfTransitDeclared

tad ziņojuma IE170 datu grupas “ 7/14 Robežšķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa identitāte”
/CC170C/Consignment/ActiveBorderTransportMeans

ierakstu skaits (multiplicity) var būt līdz deviņiem ierakstiem.
Pretējā gadījumā datu grupas “ 7/14 Robežšķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa identitāte”
/CC170C/Consignment/ActiveBorderTransportMeans

ierakstu skaits (multiplicity) ir tieši viens.

3.1.52

R0817

Ja sūtījuma HC vienuma lauka “Iepriekšēja dokumenta veids”
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/type

vērtība ir vienāda ar “C651”, tad šajā laukā jāieraksta UBR unikālo atsauci (Unique Body
Reference).
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3.1.53

R0821

Lauka “Riska analīzes rezultāta kods”
/RiskAnalysisIdentification/RiskAnalysis/RiskAnalysisResult/code

pēdējām simbolam jābūt vienam no “D”, “E” vai “Z”.

3.1.54

R0840

Šim datu vienumam var norādīt tikai derīgo EORI vai TCUIN numurs. EORI/TCUIN
vērtībām jāatbilst šādam formātam:
<xs:pattern value="[A-Z]{2}[\x21-\x7E]{1,15}"/>

EORI jāvalidē tikai EU dalībvalstīm, bet TCUIN – gan EU dalībvalstīm, gan valstīm, kurās
TCUIN ir noteikts.

3.1.55

R0849

Ja lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/TransitOperation/declarationType

vērtība ir “TIR”, tad lauka “Samazināta datu kopa”
/TransitOperation/reducedDatasetIndicator

vērtība ir vienāda ar 0.
Ja lauka “Atļaujas veids”
/Authorisation/type

vērtība ir vienāda ar “C524”, tad lauka “Samazināta datu kopa”
/TransitOperation/reducedDatasetIndicator

vērtība ir vienāda ar 1.

3.1.56

R0850

Ja sūtītājs ir no EU (atbilst CL010 klasifikatora vērtībām), tad vērtībai jābūt derīgām EORI
vai TCUIN (tiek pārbaudīts pret saņēmēju, ja tas atrodas EU), pretējā gadījumā, kad sūtītājs
nav no Eiropas savienības valsts, tad viņam jābūt derīgām TIN numuram (tiek pārbaudīts
tikai pret ziņojuma nosūtītāju).
EORI/TCUIN vērtībām jāatbilst šādam formātam:
<xs:pattern value="[A-Z]{2}[\x21-\x7E]{1,15}"/>

52

EMDAS Lietotāju rokasgrāmata. 108.sējuma 3.grāmatas 2.pielikums. TKS2 Lauku aizpildes noteikumi un
nosacījumi

3.1.57

R0851

Identifikācijas numurs tiek uzskatīts par derīgu, ja saņēmējs atrodas tajā pašā līgumslēdzējā
pusē kā saņēmējs.

3.1.58

R0855

1. Ja lauka “7/5 Iekšzemes transporta veids ”
/Consignment/inlandModeOfTransport

vērība ir vienāda ar “3”, tad sūtījuma datu grupas “ Transportlīdzekļa identifikācijas dati un
valsts piederība”
/Consignment/DepartureTransportMeans

un sūtījuma HC datu grupas “ Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība”
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

ierakstu skaits (multiplicity) var būt līdz trīs ierakstiem.
2. Ja lauka “ 7/5 Iekšzemes transporta veids”
/Consignment/inlandModeOfTransport

vērība ir vienāda ar “2”, tad sūtījuma datu grupas “ Transportlīdzekļa identifikācijas dati un
valsts piederība”
/Consignment/DepartureTransportMeans

un sūtījuma HC datu grupas “ Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība”
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

ierakstu skaits (multiplicity) var būt lielāks par vienu.
Pretējā gadījumā sūtījuma datu grupas “ Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts
piederība”
/Consignment/DepartureTransportMeans

un sūtījuma HC datu grupas “ Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība”
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

ierakstu skaits (multiplicity) ir tieši viens.

3.1.59

R0860

Ja sūtītājs ir no EU (atbilst CL010 klasifikatora vērtībām), tad tam jābūt derīgām EORI vai
TCUIN numuram, pretējā gadījumā, kad sūtītājs nav no Eiropas savienības valsts, tad viņam
jābūt derīgām TIN numuram.
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3.1.60

R0871

Saistītām atsauces numuram ir jābūt vienam no saraksta: CD001C, CD003C, CC013C,
CC015C, CD050C, CD115C, CD160C OR CD165C.

3.1.61

R0875

Ja ziņojuma IE191 lauka “Globālā atbilde”
/CC191C/AESResults/globalValidationResponse

vērtība ir vienāda ar 1, tad visas nākamas šī paša ziņojuma iterācijās lauka “Rezultāta
indikators”
/CC191C/ExportOperation/resultIndicator

vērtībai ir jābūt vienādai ar “P1”, pretējā gadījumā lauka “Rezultāta indikators”
/CC191C/ExportOperation/resultIndicator

vērtībai jābūt no saraksta {N1, N2, N3, N4}.

3.1.62

R0900

Ja lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/TransitOperation/declarationType

vērtība ir “TIR”, tad lauka “Galvojuma veids”
/Guarantee/guaranteeType

vērtība ir vienāda ar “B”.
Pretējā gadījumā veic sekojošo pārbaudi.
Ja lauka “Nosūtītāja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli atbilst klasifikatora CL010 vērtībām vai ir vienādi ar “SM” vai
“AD”, tad lauka “ 8/2 Galvojuma tips”
/Guarantee/guaranteeType

vērtībām jāatbilst klasifikatora CL230 vērtībām.
Pretējā gadījumā lauka “ 8/2 Galvojuma tips”
/Guarantee/guaranteeType

vērtībām jāatbilst klasifikatora CL229 vērtībām.

3.1.63

R0901

Ja lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/TransitOperation/declarationType

vērtība ir “TIR”, tad lauka “Deklarētā saņēmēja muitas iestāde”
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/CustomsOfficeOfDestinationDeclared/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboliem jāatbilst klasifikatora CL010 vērtībām un lauka “Nosūtītāja
muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboliem arī jāatbilst klasifikatora CL010 vērtībām.

3.1.64

R0904

Ja lauka “Nosūtītāja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli ir “AD” vai “SM”, tad lauka “Deklarētā saņēmēja muitas
iestāde”
/CustomsOfficeOfDestinationDeclared/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboliem jāatbilst klasifikatora CL553 vērtībām.

3.1.65

R0905

Ja lauka “Nosūtītāja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli atbilst klasifikatora CL112 vērtībām, tad lauka “Deklarētā
saņēmēja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDestinationDeclared/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli nevar būt “AD” vai “SM”.

3.1.66

R0906

1. Ja lauka “Deklarētā saņēmēja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDestinationDeclared/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli ir vienādi ar “AD”, tad lauka “Deklarēta tranzīta muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDTransitDeclared/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli var būt tikai “AD”.
2. Ja lauka “Deklarētā saņēmēja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDestinationDeclared/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli ir vienādi ar “AD”, tad lauka “Aktuālā tranzīta muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDTransitActual/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli var būt tikai “AD”.
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3.1.67

R0909

1. Ja lauka “Deklarētā saņēmēja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDestinationDeclared/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli ir vienādi ar “SM”, tad veic sekojošo pārbaudi.
1.1. Ja lauka “Nosūtītāja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli ir vienādi ar “IT”, tad lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/TransitOperation/declarationType

vērtība var būt tikai “T2SM” un sūtījuma HC vienuma lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/declarationType = "N";

vērtību nenorāda.
1.2. Pretējā gadījumā, ja lauka “Nosūtītāja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli atbilst klasifikatora CL010 vērtībām un nav vienādi ar “IT”, tad
lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/TransitOperation/declarationType

vērtība ir “T2” vai “T2F” VAI sūtījuma HC vienuma lauka “Deklarācijas veids 1/1
Deklarācijas veids”
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/declarationType

vērtība ir “T2” vai “T2F”.
2. Ja lauka “Aktuālā saņēmēja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDestinationActual/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli ir vienādi ar “SM”, tad veic sekojošo pārbaudi.
2.1. Ja lauka “Nosūtītāja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli ir vienādi ar “IT”, tad lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/TransitOperation/declarationType

vērtība var būt tikai “T2SM” un sūtījuma HC vienuma lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/declarationType = "N";

vērtību nenorāda.
2.2. Pretējā gadījumā, ja lauka “Nosūtītāja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli atbilst klasifikatora CL010 vērtībām un nav vienādi ar “IT”, tad
lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/TransitOperation/declarationType

vērtība ir “T2” vai “T2F” VAI sūtījuma HC vienuma lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
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/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/declarationType

vērtība ir “T2” vai “T2F”.

3.1.68

R0910

Ja ziņojuma IE013 lauka “1/2 Papilddeklarācijas veids”
/CC013C/TransitOperation/additionalDeclarationType

vērtība ir vienāda ar “A” vai ziņojuma IE015 lauka “1/2 Papilddeklarācijas veids”
/CC015C/TransitOperation/additionalDeclarationType

vērtība ir vienāda ar “A”, tad kontroles rezultāta kodam
/ControlResult/code

jāatbilst klasifikatora CL195 vērtībām.

3.1.69

R0911

1. Ja lauka “Nosūtītāja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli ir vienādi ar “SM” un lauka “Deklarētā saņēmēja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDestinationDeclared/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli atbilst klasifikatora CL010 vērtībām, tad lauka “ 1/1
Deklarācijas veids”
/TransitOperation/declarationType

vērtība var būt tikai “T2”, “T2F” un sūtījuma HC vienuma lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/declarationType = "N";

vērtību nenorāda.
2. Ja lauka “Nosūtītāja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli ir vienādi ar “SM” un lauka “Aktuālā saņēmēja muitas iestāde”
/CustomsOfficeOfDestinationActual/referenceNumber

vērtības pirmie divi simboli atbilst klasifikatora CL010 vērtībām, tad lauka “ 1/1
Deklarācijas veids”
/TransitOperation/declarationType

vērtība var būt tikai “T2”, “T2F” un sūtījuma HC vienuma lauka “v”
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/declarationType = "N";

vērtību nenorāda.
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3.1.70

R0912

Ja lauka “ 1/1 Deklarācijas veids”
/TransitOperation/declarationType

vērtība ir “TIR”, tad kontroles rezultāta kodam
/ControlResult/code

jāatbilst klasifikatora CL195 vērtībām.

3.1.71

R0983

HC lauka “6/4 Bruto svars (kg)”:
/Consignment/HouseConsignment/grossMass

vērtībai jābūt lielākai par vai vienādai ar visu šī HC vienumu bruto svaru summu:
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/
grossMass

3.1.72

R0987

Katrs lauks “Numurs pēc kārtas” ir unikāls datu grupā, kurai tas pieder. Kārtas numuriem
jābūt secīgiem, sākot no “1” datu grupas pirmajām ierakstam, vērtība jāpalielina par “1” ar
katru iterāciju.

3.1.73

R0988

Preces numurs ir unikāls datu grupas ietvaros. Preces numuram jābūt secīgam, jāsakās ar 1
un jāpalielinās ar 1.

3.1.74

R0990

Lauka “TIR karnetes numura” formātam jābūt an10 vai an11 un numuram jāatbilst
algoritmam, kuru nosaka IRU.

3.1.75

R0994

Sūtījuma bruto svara
/Consignment/grossMass

vērtībai jābūt lielākai par vai vienādai ar visu HC bruto svaru summu:
/Consignment/HouseConsignment/grossMass
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3.1.76

R0995

Šīm datu vienumam ir derīgs tikai EORI numurs. EORI vērtībām jāatbilst šādam formātam:
<xs:pattern value="[A-Z]{2}[\x21-\x7E]{1,15}"/>

3.1.77

R3060

Ja sūtījuma lauka “ 5/8 Galamērķa valsts”
/Consignment/countryOfDestination

vai vismaz vienam no visiem HC vienumu laukiem “ 5/8 Galamērķa valsts”
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/countryOfDestination

vērtība atbilst vērtība atbilst klasifikatora CL009 vērtībām, tad HC sūtījuma vienuma lauka
“2/2 Papildu ziņas kods”
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/AdditionalInformation/code

vērtība nedrīkst būt vienāda ar “30600”.

3.1.78

R3061

Ja sūtījuma lauka “ 5/8 Galamērķa valsts”
/Consignment/countryOfDestination

vai šī sūtījuma HC vienuma lauka “ 5/8 Galamērķa valsts”
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/countryOfDestination

vērtība atbilst vērtība atbilst klasifikatora CL009 vērtībām, tad šī sūtījuma HC vienuma lauka
“2/2 Papildu ziņas kods”
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/AdditionalInformation/code

vērtība nedrīkst būt vienāda ar “30600”.

3.2. Nosacījumi (C)
3.2.1 C0001
Ja sūtījuma 5/8 Galamērķa valsts
/Consignment/countryOfDestination

atbilst klasifikatora CL009 vērtībām, tad veic sekojošās pārbaudes (1-3).
1. Ja sūtījumā ir norādīts saņēmējs
/Consignment/Consignee

tad sekojošās datu grupas nenorāda:
/Consignment/HouseConsignment/Consignee
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Consignee
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2. Ja sūtījuma HC ir norādīts saņēmējs
/Consignment/HouseConsignment/Consignee

tad sūtījuma HC vienuma to nenorāda
THEN /*/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Consignee

Pretējā gadījuma tas ir obligāti aizpildāms lauks
3. Ja sūtījuma HC vienuma 5/8 Galamērķa valsts
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/countryOfDestination

ir klasifikatora CL009 vērtība, tad šajā vienumā saņēmējs
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Consignee

ir obligāti norādams.
Pretējā gadījumā, ja kopsavilkuma deklarācijas pazīme ir 0 vai 1
/TransitOperation/security is IN SET {0,1}

tad veic sekojošas pārbaudes
Ja norādīts sūtījuma saņēmējs
/Consignment/Consignee

Tad sekojošās datu grupas nenorāda:
/Consignment/HouseConsignment/Consignee
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Consignee

Pretējā gadījumā, ja saņēmējs noradīts sūtījuma HC līmenī
/Consignment/HouseConsignment/Consignee

Tad sūtījuma HC līmenī saņēmēju nenorāda
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Consignee

Pretējā gadījumā to aizpildīt nav obligāti
Pretējā gadījumā, ja sūtījuma papildu informācijas kods ir vienāds ar 30600
/Consignment/AdditionalInformation/code = '30600'

tad sekojošās datu grupas nenorāda:
/Consignment/Consignee
/Consignment/HouseConsignment/Consignee
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Consignee

un ja sūtījuma HC vienuma 2/2 Papildu ziņas kods ir vienāds ar 30600
tad šī vienuma sekojošās datu grupas nenorāda:
/Consignment/HouseConsignment/Consignee
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Consignee
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3.2.2 C0004
Ja piedziņas pieprasījumu sūta nosūtītāja valsts un
ja galvojuma veids ir 1, 2, 4 vai 9:
/CC029C/Guarantee/guaranteeType in {1, 2, 4, 9}

tad datu grupa
/CD150C/GuaranteeReference

Ir obligāti aizpildāma. Pretējā gadījumā tā nav obligāti aizpildāma.

3.2.3 C0009
Ja ziņojumā IE141 ir norādīta sūtījuma datu kopa
/CC141C/Consignment

tad atbildes ziņojumā IE142 tā ir obligāti norādāma
/CD142C/Consignment

Pretējā gadījumā to ziņojumā IE142 nenorāda.

3.2.4 C0012
Ja izmeklēšanas atbildes kods ir 3
/Enquiry/responseCode = 3

tad ziņojumā IE143 obligāti jānorāda datums:
/CD143C/Enquiry/returnCopyReturnedDate

Pretējā gadījumā to ziņojumā IE143 nenorāda.

3.2.5 C0013
Ja izmeklēšanas atbildes kods ir 2 vai 4
/Enquiry/responseCode in (2, 4)

tad ziņojumā IE143 obligāti jānorāda:
/CD143C/Enquiry/text

Pretējā gadījumā to ziņojumā IE143 nenorāda.

3.2.6 C0014
Ja ziņojuma nosūtītāja pēdējie divi simboli
/messageSender

vienādi ar galvojuma numura 3.un 4. simbolu
/GuaranteeReference/GRN
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un ja galvojuma veids ir 1, 2, 4 vai 9:
/CD205C/Guarantee/guaranteeType in {1, 2, 4, 9}

tad datu grupa
/GuaranteeReference/Guarantor

Ir obligāti aizpildāma. Pretējā gadījumā tā nav obligāti aizpildāma.

3.2.7 C0025
Ja piedziņas pieprasījumu nosūta nosūtītāja valsts un
/Recovery/recoveryAcceptance flag = '1'

un ja galvojuma veids ir 1, 2, 4 vai 9:
/CC029C/Guarantee/guaranteeType in {1, 2, 4, 9}

tad datu grupa
/CD151C/GuaranteeReference

Ir obligāti aizpildāma. Pretējā gadījumā tā nav obligāti aizpildāma.

3.2.8 C0027
Ja ir norādīta pazīme par kontroli
/CTLControl

tad ziņojumā IE043 sekojošās datu grupas un laukus nenorāda:
/CC043C/HolderOfTheTransitProcedure
/CC043C/Consignment
/CC043C/TransitOperation/declarationType
/CC043C/TransitOperation/declarationAcceptanceDate
/CC043C/Consignment/grossMass

Pretējā gadījumā datu grupas un lauki ir obligāti aizpildāmi.

3.2.9 C0029
Ja deklarācijai pievienoti kopsavilkuma dati
/TransitOperation/security IN {1,2,3}

tad sūtījuma transporta veids uz robežas ir obligāti aizpildāms lauks
/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder

Pretējā gadījumā to aizpildīt nav nepieciešams.

3.2.10

C0030

Ja tranzīta deklarācijas veids ir “TIR”
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/TransitOperation/declarationType = “T”

tad deklarēto tranzīta muitas iestādi nenorāda
/CustomsOfficeOfTransitDeclared

Pretējā gadījumā tas ir neobligāti aizpildāma datu grupa.

3.2.11

C0045

Ja tranzīta 1/1 Deklarācijas veids ir “T”
/TransitOperation/declarationType = “T”

tad sūtījuma HC vienības 1/1 Deklarācijas veids ir obligāti norādāms lauks
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/declarationType

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.12

C0055

Ja sūtījuma nenorāda konteinerus
/Consignment/containerIndicator = 0

tad transporta aprīkojuma numuru nenorāda
/Consignment/TransportEquipment/containerIdentificationNumber

Pretējā gadījumā vismaz vienā transporta aprīkojumā jābūt norādītām konteinera
identifikācijas numuram (citiem ierakstiem var nenorādīt).

3.2.13

C0060

Ja preču lauka “6/9 Iepakojuma veids”
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Packaging/typeOfPackages

vērtība atbilst
• klasifikatora CL181 vērtībām, tad lauka “6/11 Kravas marķējums” vērtība ir
neobligāti aizpildāma, bet lauks “6/10 Iepakojumu skaits” netiek norādīts;
• klasifikatora CL182 vērtībām, tad lauka “6/11 Kravas marķējums” vērtība ir
neobligāti aizpildāma, bet lauks “6/10 Iepakojumu skaits” ir obligāti aizpildāms
lauks;
• pretējā gadījumā, gan lauks “6/11 Kravas marķējums”, gan lauks “6/10
Iepakojumu skaits” ir obligāti aizpildāmi.
Lauks “6/10 Iepakojumu skaits”:
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Packaging/numberOfPackages

Lauks “6/11 Kravas marķējums”:
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Packaging/shippingMarks

Klasifikatora CL181 vērtības ir ‘VQ’, ‘VG’, ‘VL’, ‘VY’,’VR’,'VS' vai ‘VO’.
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Klasifikatora CL182 vērtības ir ‘NE’, 'NF' or 'NG’.

3.2.14

C0085

Ja 8/2 Galvojuma tips ir klasifikatora CL076 vērība
/Guarantee/guaranteeType

tad 8/3 Galvojuma atsauce ir obligāti aizpildāma datu grupa
/Guarantee/GuaranteeReference

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.15

C0086

Ja 8/2 Galvojuma tips ir klasifikatora CL286 vērība
/Guarantee/guaranteeType

tad sekojošie lauki ir obligāti aizpildāmi
/Guarantee/GuaranteeReference/GRN
/Guarantee/GuaranteeReference/accessCode

Pretējā gadījumā tos nenorāda.

3.2.16

C0101

Ja deklarācijai ir iesniegta ar samazināto datu kopu
/TransitOperation/reducedDatasetIndicator = 1

tad atļauju datu grupa ir obligāti aizpildāma
/Authorisation

Pretējā gadījumā tā nav obligāti aizpildāma.

3.2.17

C0102

Ja deklarācija iesniegta izmantojot vienkāršoto procedūru
/TransitOperation/simplifiedProcedure = 1

Tad ziņojumā IE007 atļauju datu grupa ir obligāti aizpildāma
/CC007C/Authorisation

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.18

C0105

Ja ir norādīta deklarēta tranzīta izvešanas muitas iestāde
/CustomsOfficeOfExitForTransitDeclared
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tad obligāti jānorāda tranzīta muitas iestādi
/CustomsOfficeOfTransitDeclared

Pretējā gadījumā datu grupa nav obligāti aizpildāma.

3.2.19

C0128

Ja anulēšanu pieprasa muitas iestāde
/Invalidation/initiatedByCustoms = 1

tad pieprasījuma lēmumu nenorāda
/Invalidation/decision

Pretējā gadījumā tas ir obligāti aizpildāms lauks.

3.2.20

C0129

Ja anulēšanu pieprasa muitas iestāde
/Invalidation/initiatedByCustoms = 1

tad pieprasījuma datumu un laiku nenorāda
/Invalidation/requestDateAndTime

Pretējā gadījumā tas ir obligāti aizpildāms lauks.

3.2.21

C0130

Ja galvojuma veids ir 8
/Guarantee/guaranteeType = 8

tad cits atsauces numurs
/Guarantee/otherGuaranteeReference

ir obligāti aizpildāms lauks.
Ja 8/2 Galvojuma tips ir 3
/Guarantee/guaranteeType = 3

tad cits atsauces numurs
/Guarantee/otherGuaranteeReference

ir neobligāti aizpildāms lauks.
Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.22

C0137

Ja anulēšanu nepieprasa muitas iestāde un tas ir noraidīts
/Invalidation/initiatedByCustoms = 0 AND /Invalidation/decision = 0
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vai tas ir pieņemts
/Invalidation/initiatedByCustoms = 1

tad pamatojums ir obligāti aizpildāms
/Invalidation/justification

Pretējā gadījumā to norādīt nav obligāti.

3.2.23

C0153

Ja ir norādīts TIR karnetes numurs
/TransitOperation/TIRCarnetNumber

tad sūtījuma HC vienums preces kodu norādīt neobligāti
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/CommodityCode

Pretējā gadījumā datu grupa ir obligāti aizpildāma.

3.2.24

C0186

Ja deklarācijai nav pievienoti kopsavilkuma dati
/TransitOperation/security = 0

tad sekojošās datu kopas nenorāda:
/Consignment/HouseConsignment/TransportCharges
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/TransportCharges

Pretējā gadījumā tas datu kopas norādīt nav obligāti.

3.2.25

C0191

Ja deklarācijai pievienoti kopsavilkuma dati 1 vai 3
/TransitOperation/security in {1, 3}

Tad 5/23 izkraušanas vieta ir obligāti aizpildāma datu grupa
/Consignment/PlaceOfUnloading

Pretējā gadījumā veic sekojošo pārbaudi.
Ja kopsavilkuma dati nav pievienoti:
/TransitOperation/security = 0

tad 5/23 izkraušanas vietu nenorāda
/Consignment/PlaceOfUnloading

Pretējā gadījumā tā ir neobligāti aizpildāma datu grupa.
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3.2.26

C0215

Ja ziņojumā IE141 pieprasījuma norādīts teksts
/CC141C/Enquiry/text

tad veic sekojošās pārbaudes.
Ja ziņojumā IE141 norādīta aktuāla saņēmēja muitas iestāde, tad
/CC141C/CustomsOfficeOfDestinationActual

tad sūtījumu norādīt nav obligāti.
/CC141C/Consignment = "O"

Pretējā gadījumā tā ir obligāti aizpildāma datu grupa.
Bet ja ziņojumā IE141 teksts nav norādīts, tad nenorāda nedz aktuālo saņēmēja muitas
iestādi, nedz sūtījumu
/CC141C/CustomsOfficeOfDestinationActual
/CC141C/Consignment

3.2.27

C0220

Ja ziņojumā IE141 pieprasījuma norādīts piegādes datums
/CC141C/Enquiry/TC11DeliveryDate

tad pieprasījuma teksts ir obligāti aizpildāms
/CC141C/Enquiry/text

Pretējā gadījumā to aizpildīt nav obligāti.

3.2.28

C0231

Ja ziņojumā IE037 galvojuma veids ir 0 vai 1
/CC037C/GuaranteeReference/guaranteeType in {0, 1}

tad sekojošie lauki ir obligāti aizpildāmi
/CC037C/GuaranteeReference/Usage/arrivalDateAndTime
/CC037C/GuaranteeReference/ComprehensiveGuarantee/referenceAmount
/CC037C/GuaranteeReference/ComprehensiveGuarantee/percentageOfReferenceA
mount

Pretējā gadījumā tos nenorāda.

3.2.29

C0232

Ja individuālais galvojumā kvīts veidā ir norādīta TIR karnete
/GuaranteeReference/IndividualGuaranteeVoucher/TIRCarnet = 1

tad sekojošie lauki ir obligāti aizpildāmi
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/GuaranteeReference/IndividualGuaranteeVoucher/voucherAmount
/GuaranteeReference/IndividualGuaranteeVoucher/currency

Pretējā gadījumā tos nenorāda.
Ja galvojumā ir norādīta TIR karnete
/GuaranteeReference/TIRCarnet = 1

tad sekojošie lauki ir obligāti aizpildāmi
/GuaranteeReference/voucherAmount
/GuaranteeReference/currency

Pretējā gadījumā tos nenorāda.

3.2.30

C0233

Ja vismaz viens 8/2 Galvojuma tips ir 2
/Guarantee/guaranteeType = 2

tad obligāti jānorāda deklarēto saņēmēja muitas iestādi
/CustomsOfficeOfDestinationDeclared

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.31

C0234

Ja ziņojumā IE037 norādīts galvojuma veids 1, 2, 4 vai 9
/CC037C/GuaranteeReference/guaranteeType in {1, 2, 4, 9}

tad galvotājs ir obligāti norādama datu grupa
/CC037C/GuaranteeReference/Guarantor

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.32

C0240

Ja negadījuma kods ir vienāds ar 2
/Incident/code = 2

tad transporta aprīkojums ir obligāti aizpildāms
/Consignment/Incident/TransportEquipment

Un pārkraušana nav obligāti aizpildāma
/Consignment/Incident/Transhipment

Ja negadījuma kods ir vienāds ar 3 vai 6
/Incident/code in {3, 6}
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tad transporta aprīkojums nav obligāti aizpildāms
/Consignment/Incident/TransportEquipment

Un pārkraušana ir obligāti aizpildāma
/Consignment/Incident/Transhipment

Pretējā gadījumā abas datu grupas ir neobligāti aizpildāmas.

3.2.33

C0250

Ja ir norādīts tranzīta procedūras izmantotāja identifikācijas numurs
/HolderOfTheTransitProcedure/identificationNumber

un tas ir derīgs Eiropas EOS, (ko pārbaudījusi ES dalībvalsts, kas saņem vai sūta šo
ziņojumu), vai ir derīgs identifikators CTC valsts DB, kura saņem vai nosūta šo ziņojumu.
tad tranzīta procedūras izmantotāja vārdu un adresi nenorāda
/HolderOfTheTransitProcedure/name
/HolderOfTheTransitProcedure/Address

Pretējā gadījumā tie ir obligāti aizpildāmi.
Tas pats nosacījums attiecās arī uz sekojošiem iesaistīto pušu identifikācijas numuriem:
/Consignment/Consignor/identificationNumber
/Consignment/Consignee/identificationNumber
/Consignment/HouseConsignment/Consignor/identificationNumber
/Consignment/HouseConsignment/Consignee/identificationNumber
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Consignee/identificationNu
mber
/Guarantor/identificationNumber

3.2.34

C0251

Ja riska analīzes kods ir R vai Y
/RiskAnalysisIdentification/code in {R, Y}

tad riska analīzi jānorāda obligāti
/RiskAnalysisIdentification/RiskAnalysis

Ja riska analīzes kods ir X
/RiskAnalysisIdentification/code is EQUAL to ‘X’

tad riska analīzi norādīt nav obligāti
/RiskAnalysisIdentification/RiskAnalysis

Pretējā gadījumā to nenorāda.
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3.2.35

C0255

Ja ziņojumā IE204 ir norādīts izmantošanas atcelšanas datums
/CD204C/TransitOperation/usageCancellationDate

tad izlaišanas datumu nenorāda
/CD204C/TransitOperation/releaseDate

Pretējā gadījumā tas ir obligāti aizpildāms lauks.

3.2.36

C0260

Ja ziņojumā IE225 ir norādīta galvojuma derīguma datums
/CC225C/GuaranteeReference/validityDate

tad nederīguma datumu nenorāda
/CC225C/GuaranteeReference/invalidityDate

Pretējā gadījumā tas ir neobligāti aizpildāms lauks.

3.2.37

C0270

Ja ziņojumā IE037 pieprasījuma identifikators ir vienāds ar 4
/CC037C/GuaranteeReference/GuaranteeQuery/queryIdentifier = 4

tad galvojuma īpašnieks ir obligāti norādams
/CC037C/GuaranteeReference/Owner

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.38

C0280

Ja ziņojumā IE037 pieprasījuma identifikators ir vienāds ar 4
/CC037C/GuaranteeReference/GuaranteeQuery/queryIdentifier = 4

tad sekojošās datu grupas nenorāda
/CC037C/GuaranteeReference/ComprehensiveGuarantee
/CC037C/GuaranteeReference/IndividualGuaranteeByGuarantor
/CC037C/GuaranteeReference/IndividualGuaranteeVoucher

Pretējā gadījumā, ja norādīts vispārējs galvojums
/CC037C/GuaranteeReference/ComprehensiveGuarantee

Tad sekojošās datu grupas nenorāda
/CC037C/GuaranteeReference/IndividualGuaranteeByGuarantor
/CC037C/GuaranteeReference/IndividualGuaranteeVoucher
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Pretējā gadījumā, ja norādīts individuāla galvojuma galvotājs
/CC037C/GuaranteeReference/IndividualGuaranteeByGuarantor

tad sekojošās datu grupas nenorāda
/CC037C/GuaranteeReference/ComprehensiveGuarantee
/CC037C/GuaranteeReference/IndividualGuaranteeVoucher

Pretējā gadījuma sekojošā datu grupa ir obligāti aizpildāma
/CC037C/GuaranteeReference/IndividualGuaranteeVoucher

Bet sekojošās datu grupas nenorāda:
/CC037C/GuaranteeReference/ComprehensiveGuarantee
/CC037C/GuaranteeReference/IndividualGuaranteeByGuarantor

3.2.39

C0285

Ja ziņojumā IE037 galvojuma pieprasījuma identifikators ir 1 vai 4
/CC037C/GuaranteeReference/GuaranteeQuery/queryIdentifier in {1,4}

vai galvojuma veids ir 4
/CC037C/GuaranteeReference/guaranteeType = 4

tad iedarbību nenorāda
/CC037C/GuaranteeReference/Exposure

Pretējā gadījumā datu grupa ir obligāti aizpildāma.

3.2.40

C0286

Ja ziņojumā IE037 galvojuma uzraudzības kods ir vienāds ar 3
/CC037C/GuaranteeReference/guaranteeMonitoringCode = 3

tad bilance ir obligāti aizpildāms lauks
/CC037C/GuaranteeReference/Exposure/balance

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.41

C0298

Ja norādīts sūtījuma HC vienuma iepriekšēja dokumenta apjoms
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/quantity

tad obligāti jānorāda arī mērvienības:
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/measureme
ntUnitAndQualifier

Pretējā gadījumā šo vērtību nenorāda.
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3.2.42

C0315

Ja ziņojumā IE141 ir norādīts piegādes datums
/CC141C/ENQUIRY/TC11DeliveryDate

tad aktuālā saņēmēja muitas iestāde ir obligāti aizpildāma datu grupa
/CC141C/CustomsOfficeOfDestinationActual

Pretēja gadījumā to aizpildīt nav obligāti.

3.2.43

C0320

Ja ziņojuma IE144 atbildes informācijas kods ir 10, 40 vai 50
/CD144C/ResponseInformation/informationCode in {10, 40, 50}

tad ziņojuma IE144 atbildes teksts
/CD144C/ResponseInformation/text

ir obligāti aizpildāms. Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.44

C0329

Ja ziņojumā IE029 ir norādīts sūtījuma transporta veids uz robežas
/CC029C/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder

tad sūtījuma transporta veids ir obligāti aizpildāms un nekādas citas validācija netiek
piemērotas
/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder

Pretējā gadījumā to aizpildīt nav obligāti.

3.2.45

C0330

Ja ziņojuma IE145 pieprasītas informācijas kods ir 5 vai 6
/CD145C/RequestedInformation/code in {5, 6}

tad pieprasītas informācijas teksts ir obligāti aizpildāms
/CD145C/RequestedInformation/text

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.46

C0333

Ja ziņojumā IE029 sūtījumā ir norādīts transporta veids pie izbraukšanas
/CC029C/Consignment/DepartureTransportMeans

tad sūtījumā tā ir obligāti aizpildāma datu grupa
/Consignment/DepartureTransportMeans
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Pretējā gadījumā to nenorāda.
Ja ziņojumā IE029 sūtījuma HC ir norādīts transporta veids pie izbraukšanas
/CC029C/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

tad sūtījumā tā ir obligāti aizpildāma datu grupa
/Consignment/ HouseConsignment/DepartureTransportMeans

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.47

C0337

Ja sūtījumā HC ir norādītas transporta izmaksas
/Consignment/HouseConsignment/TransportCharges

tad sūtījumā HC vienībās tos nenorāda
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/TransportCharges

Pretējā gadījumā to norādīt nav obligāti.

3.2.48

C0339

Ja sūtījumā 7/5 Iekšzemes transporta veids ir vienāds ar 5
/Consignment/inlandModeOfTransport = 5

tad sekojošās datu kopas nenorāda
/Consignment/DepartureTransportMeans
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

Pretējā gadījumā pārbauda, vai norādīts sūtījuma Transportlīdzekļa identifikācijas dati un
valsts piederība. Ja ir norādīts, tad datu grupu neaizpilda
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

Pretējā gadījumā tas ir neobligāti aizpildāms lauks.

3.2.49

C0343

Ja norādīta sūtījuma 5/8 Galamērķa valsts
/Consignment/countryOfDestination

Tad sūtījuma HC vienības to nenorāda
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/countryOfDestination

Pretējā gadījumā to jānorāda obligāti.

3.2.50

C0349

Ja sūtījumā ir norādīts nosūtītājs
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/Consignment/Consignor

tad sūtījumā HC līmenī to nenorāda
/Consignment/HouseConsignment/Consignor

Pretējā gadījumā tā ir neobligāti aizpildāma datu grupa.

3.2.51

C0352

Ja izlaišanas indikators ir 2 vai 3
/TransitOperation/releaseIndicator in {2,3}

tad sūtījums ir obligāti norādāms
/Consignment

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.52

C0353

Ja sūtījuma HC izlaišanas veids ir vienāds ar 1
/Consignment/HouseConsignment/releaseType = 1

tad sūtījuma HC vienības ir obligāti norādāmas
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem

Pretējā gadījumā tos nenorāda.

3.2.53

C0354

Ja ziņojumā IE049 norādīts, ka neatbilstības novērstas
/CD049/TransitOperation/discrepanciesResolved> is EQUAL to ‘1’

tad norakstīšanas datums ir obligāti aizpildāms lauks.
/CD049/TransitOperation/writeOffDate = ''R''

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.54

C0365

Ja noraidīšanas pieprasījuma kods ir norādīts
/TransitOperation/requestRejectionReasonCode

tad sekojošus laukus neaizpilda:
/TransitOperation/declarationType
/TransitOperation/declarationAcceptanceDate
/TransitOperation/releaseDate
/TransitOperation/reducedDatasetIndicator
/TransitOperation/bindingItinerary
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/TransitOperation/security
/CustomsOfficeOfDestinationDeclared
/ControlResult
/HolderOfTheTransitProcedure
/Consignment
/CD038C/TransitOperation/status

Pretējā gadījumā tie ir obligāti aizpildāmie lauki.

3.2.55

C0366

Ja ziņojumā IE165 ir norādīts noraidīšanas iemesla kods
/CD165C/TransitOperation/requestRejectionReasonCode

tad sekojošus laukus neaizpilda
/CD165C/TransitOperation/specificCircumstanceIndicator
/CD165C/CustomsOfficeOfTransitDeclared

Kā arī vairs netiek piemērotas citas validācijas.
Pretējā gadījumā tie lauki ir neobligāti aizpildāmi.

3.2.56

C0382

Ja sūtījumā norādītā preču atrašanās vietas pastaadreses valsts
/Consignment/LocationOfGoods/PostcodeAddress/country

ir klasifikatora CL198 vērtība, tad mājas numurs ir neobligāti aizpildāms lauks
/Consignment/LocationOfGoods/PostcodeAddress/houseNumber

Pretējā gadījumā ir obligāti aizpildāms lauks.

3.2.57

C0387

Ja ir norādīts sūtījumā 5/21 iekraušanas vietas UN LOCODE
/Consignment/PlaceOfLoading/UNLocode

tad sekojošie lauki ir neobligāti norādami:
/Consignment/PlaceOfLoading/country
/Consignment/PlaceOfLoading/location

Pretējā gadījumā tie ir obligāti aizpildāmie.
Ja ir norādīts sūtījumā 5/23 izkraušanas vietas UN LOCODE
/Consignment/PlaceOfUnloading /UNLocode

tad sekojošie lauki ir neobligāti norādami:
/Consignment/PlaceOfUnloading/country
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/Consignment/PlaceOfUnloading/location

Pretējā gadījumā tie ir obligāti aizpildāmie.

3.2.58

C0394

Nosacījums attiecās uz sekojošo preču atrašanās vietas datu grupu un lauku aizpildīšanas
nosacījumiem:
/Consignment/LocationOfGoods/Address
/Consignment/LocationOfGoods/authorisationNumber
/Consignment/LocationOfGoods/UNLocode
/Consignment/LocationOfGoods/CustomsOffice
/Consignment/LocationOfGoods/GNSS
/Consignment/LocationOfGoods/EconomicOperator
/Consignment/LocationOfGoods/ContactPerson
/Consignment/LocationOfGoods/PostcodeAddress

Atkarībā no preču atrašanās vietas identifikācijas apzīmētāja
/Consignment/LocationOfGoods/qualifierOfIdentification

vērtība ir obligāti aizpildāma tikai viena datu grupa/lauks no saraksta. Parējās datu
grupas/lauks netiek norādītas.
Ja identifikācijas apzīmētais ir Z, tad obligāti aizpildāma ir adreses datu grupa:
/Consignment/LocationOfGoods/Address

Ja identifikācijas apzīmētais ir X, tad obligāti aizpildāma ir ekonomiskā operatora datu grupa
/Consignment/LocationOfGoods/EconomicOperator

Ja identifikācijas apzīmētais ir Y, tad obligāti aizpildāms ir atļaujas numurs
/Consignment/LocationOfGoods/authorisationNumber

Ja identifikācijas apzīmētais ir W, tad obligāti aizpildāmi ir platums un garums
/Consignment/LocationOfGoods/GNSS

Ja identifikācijas apzīmētais ir V, tad obligāti aizpildāma ir muitas iestāde
/Consignment/LocationOfGoods/CustomsOffice

Ja identifikācijas apzīmētais ir U, tad obligāti aizpildāms ir UN/LOCODE
/Consignment/LocationOfGoods/UNLocode

Ja identifikācijas apzīmētais ir T, tad obligāti aizpildāma ir pasta indeksa adreses datu grupa
/Consignment/LocationOfGoods/PostcodeAddress

Kontaktpersona ir neobligāti aizpildāma vienmēr
/Consignment/LocationOfGoods/ContactPerson

izņemot gadījumu kad identifikācijas apzīmētais ir V. Tādā gadījumā datu grupu nenorāda.
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3.2.59

C0396

Ja incidenta kods ir 2
/Consignment/Incident/code = 2

tad plombu skaits ir obligāti norādāms
/Consignment/Incident/TransportEquipment/numberOfSeals

Pretējā gadījumā to norādīt nav obligāti.

3.2.60

C0397

Ja incidenta kods ir 3 vai 6
/Consignment/Incident/code is in SET {3, 6}

tad pārkraušanas transports ir obligāti norādams
/Consignment/Incident/Transhipment/TransportMeans

Pretējā gadījumā to norādīt nav obligāti.

3.2.61

C0399

Ja deklarācija ir ar samazināto datu kopu
/TransitOperation/reducedDatasetIndicator = 1

tad iekšzemes transporta veidu nenorāda
/Consignment/inlandModeOfTransport

Pretējā gadījumā to norādīt nav obligāti.

3.2.62

C0400

Ja valsts nepieejamības veids ir vienāds ar “S”
/Country/Action/Unavailability/type

tad nepieejamības datums un laiks ir obligāti aizpildāms lauks
/Country/Action/Unavailability/endDateAndTime

Pretējā gadījumā to norādīt nav obligāti
/Country/Action/Unavailability/endDateAndTime

3.2.63

C0403

Ja 1/2 Papilddeklarācijas veids ir vienāds ar D
/TransitOperation/additionalDeclarationType

tad sūtījuma 5/21 iekraušanas vietu norādīt nav nepieciešams
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/Consignment/PlaceOfLoading

Pretējā gadījumā datu grupa ir obligāti aizpildāma.

3.2.64

C0404

Ja ziņojumos IE015/IE013 ir norādīta 5/21 iekraušanas vieta
/CC015C/Consignment/PlaceOfLoading
/CC013C/Consignment/PlaceOfLoading

tad ziņojumā IE170 to norādīt nav obligāti
/CC170C/Consignment/PlaceOfLoading

Pretējā gadījumā datu grupa ir obligāti aizpildāma.

3.2.65

C0411

Ja 1/1 Deklarācijas veids ir TIR
/TransitOperation/declarationType

tad TIR karnetes numurs ir obligāti aizpildāma datu grupa
/TransitOperation/TIRCarnetNumber

Pretējā gadījumā datu grupu nenorāda.

3.2.66

C0417

Ja galvojuma noraidīšanas iemesla kods ir “G01”
/Guarantee/GuaranteeReference/InvalidGuaranteeReason/code

tad galvojuma muitas iestāde nav obligāti norādāma datu grupa
/Guarantee/GuaranteeReference/CustomsOfficeOfGuarantee

Pretējā gadījumā tā ir obligāti aizpildāma datu grupa.

3.2.67

C0440

Ja ziņojumā IE043 transporta aprīkojuma vai negadījuma transporta aprīkojumā nav norādīts
plombu skaits:
/CC043C/Consignment/TransportEquipment/numberOfSeals = 0
/CC043C/Consignment/Incident/TransportEquipment/numberOfSeals = 0

tad ziņojuma IE044 izkraušanās piezīmēs plombu stāvokli jānorāda obligāti
/CC044C/UnloadingRemark/stateOfSeals

Pretējā gadījumā to nenorāda.
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3.2.68

C0450

Ja ziņojumā IE029 1/2 Papildu deklarācijas veids ir D
/CC029C/TransitOperation/additionalDeclarationType = “D”

tad kontroles rezultātus nenorāda
/CC029C/ControlResult = "N"

Pretējā gadījumā datu grupu aizpildīt nav obligāti.

3.2.69

C0460

Ja sūtījumā norādītas preču atrašanās vietas identifikācijas apzīmētāja vērtība ir vienāda ar:
W, tad obligāti aizpilda:
/Consignment/Incident/Location/GNSS

nenorāda sekojošās datu grupas:
/Consignment/Incident/Location/UNLocode
/Consignment/Incident/Location/Address

U, tad obligāti aizpilda:
/Consignment/Incident/Location/UNLocode

nenorāda sekojošās datu grupas:
/Consignment/Incident/Location/GNSS
/Consignment/Incident/Location/Address

Z, tad obligāti aizpilda:
/Consignment/Incident/Location/Address

nenorāda sekojošās datu grupas:
/Consignment/Incident/Location/GNSS
/Consignment/Incident/Location/Address

3.2.70

C0461

Ja noraidīšanas ziņojuma veids ir klasifikatora CL385 vērtība, tad ziņojumā IE906 galveni
/CD906C/Header

nenorāda. Pretējā gadījumā tā ir obligāti aizpildāma datu grupa.

3.2.71

C0466

Ja ir norādīts noraidīšanas iemesla kods
/TransitOperation/requestRejectionReasonCode
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tad sekojošās datu grupas neaizpilda:
/CustomsOfficeOfTransitDeclared
/CustomsOfficeOfExitForTransitDeclared
/RiskAnalysisIdentification
/TransitOperation/tirCarnetNumber
/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder
/TransitOperation/specificCircumstanceIndicator

un citas validācijas netiek vairs piemērotas.
Pretējā gadījumā datu grupu aizpildīšanas nosacījumi tiek atvasināti no citiem noteikumiem.

3.2.72

C0467

Ja ziņojumā IE028 ir norādīts deklarācijas pieņemšanas datums, tad
/CC028C/TransitOperation/declarationAcceptanceDate

tad MRN ir obligāti aizpildāms, bet LRN nenorāda:
/CC060C/TransitOperation/LRN
/CC060C/TransitOperation/MRN

Pretējā gadījumā MRN nenorāda, bet LRN ir obligāti aizpildāms.

3.2.73

C0489

Ja ziņojumā IE029 nosūtīšanas muitas iestādes kods ir klasifikatora CL147 vērtība
/CC029C/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

Tad sūtījuma preču atrašanas vietu aizpildīt nav obligāti
/CC029C/Consignment/LocationOfGoods

Pretējā gadījumā tas ir obligāti aizpildāms lauks.

3.2.74

C0492

Ja noraidīšanas kods ir vienāds ar 4
/TransitOperation/rejectionCode = 4

tad noraidīšanas iemesls obligāti aizpildāms
/TransitOperation/rejectionReason

Pretējā gadījumā to norādīt nav obligāti.

3.2.75

C0502

Ja sūtījuma norādīts 2/4 atsauces numurs/UCR
/Consignment/referenceNumberUCR
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tad sekojošās datu grupas nenorāda:
/Consignment/HouseConsignment/referenceNumberUCR
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/referenceNumberUCR

Pretējā gadījumā veic pārbaudes.
Ja sūtījumā HC norādīts 2/4 atsauces numurs/UCR
/Consignment/HouseConsignment/referenceNumberUCR

tad sūtījumā HC vienumā to nenorāda:
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/referenceNumberUCR

Pretējā gadījumā veic sekojošo pārbaudi:
Ja norādīts transporta dokuments sūtījumā vai sūtījuma HC
/Consignment/TransportDocument
/Consignment/HouseConsignment/TransportDocument

tad sūtījumā HC vienuma 2/4 atsauces numurs/UCR ir neobligāti aizpildāms
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/referenceNumberUCR

Pretējā gadījumā tas ir obligāti aizpildāms.

3.2.76

C0505

Ja tranzīta procedūras izmantotāja adreses valsts ir klasifikatora CL505 vērtība
/HolderOfTheTransitProcedure/Address/country

tad adreses pasta indekss ir neobligāti aizpildāms lauks,
/HolderOfTheTransitProcedure/Address/postcode

pretējā gadījumā ir obligāti aizpildāms lauks.
Tas pats nosacījums tiek piemērots arī sekojošām adrešu valstīm:
/Consignment/Consignor/Address/country
/Consignment/Consignee/Address/country
/Consignment/Incident/Location/country
/Consignment/LocationOfGoods/Address/country
/Consignment/HouseConsignment/Consignor/Address/country
/Consignment/HouseConsignment/Consignee/Address/country
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Consignee/Address/country
/Guarantor/Address/country
/GuaranteeReference/Guarantor/Address/country
/GuaranteeReference/Owner/Address/country
/Consignment/ConsigneeActual/Address/country
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3.2.77

C0511

Ja birka
<Message type>

ir klasifikatora CL610 vērtība, tad birka
<Correlation identifier>

Ir obligāti aizpildāma. Pretējā gadījumā nav obligāti aizpildāma.

3.2.78

C0531

Ja deklarācijai pievienoti kopsavilkuma dati (1, 2 un 3)
/TransitOperation/security in {1,2,3}

un 7/4 Transporta veids uz robežas ir vienāds ar 4
/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder is EQUAL to ‘4’

tad obligāti jānorada 7/3 Pārvadājuma atsauces numurs
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/conveyanceReferenceNumber = "R"

Pretējā gadījumā to norādīt nav obligāti.

3.2.79

C0542

Ja deklarācijai nav pievienoti kopsavilkuma dati
/TransitOperation/security = 0

un deklarācija ir ar samazināto datu kopu
/TransitOperation/reducedDatasetIndicator = 1

tad sekojošās datu grupas nenorāda:
/Consignment/Consignor
/Consignment/HouseConsignment/Consignor

Pretējā gadījumā, ja ir norādīts nosūtītājs
/Consignment/Consignor

tad sūtījuma HC nosūtītāju nenorāda
/Consignment/HouseConsignment/Consignor

Pretējā gadījumā tas ir neobligāti aizpildāms lauks.

3.2.80

C0569

Ja negadījumu transporta aprīkojumā norādītais plombu skaits ir lielāks par 0
/Consignment/Incident/TransportEquipment/numberOfSeals > 0

tad plombu datu grupa ir obligāti aizpildāma
/Consignment/Incident/TransportEquipment/Seal = "R"
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Pretējā gadījumā šīs vērtības neaizpilda.
Ja sūtījuma transporta aprīkojumā norādītais plombu skaits ir lielāks par 0
/Consignment/TransportEquipment/numberOfSeals > 0

tad plombu datu grupa ir obligāti aizpildāma
/Consignment/TransportEquipment/Seal = "R"

Pretējā gadījumā šīs vērtības neaizpilda.

3.2.81

C0586

Ja ir Obligātais maršruts
/TransitOperation/bindingItinerary = 1

tad obligāti jānorāda maršruta valstis
/Consignment/CountryOfRoutingOfConsignment

Pretējā gadījumā tās norādīt nav obligāti.

3.2.82

C0587

Ja deklarācijai pievienoti kopsavilkuma dati (2 un 3)
/TransitOperation/security in {2,3}

tad deklarētas tranzīta izvešanas muitas iestāde nav obligāti aizpildāma datu grupa
/CustomsOfficeOfExitForTransitDeclared

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.83

C0598

Ja deklarācijai pievienoti kopsavilkuma dati (1 un 3)
/TransitOperation/security in {1,3}

un deklarētas tranzīta muitas iestādes pirmie divi simboli ir klasifikatora CL147 vērtības
/CustomsOfficeOfTransitDeclared/referenceNumber

tad paredzamo iebraukšanas datumu un laiku jānorāda obligāti
/CustomsOfficeOfTransitDeclared/arrivalDateAndTimeEstimated

Pretējā gadījumā tas nav obligāti norādāms lauks.

3.2.84

C0599

Ja deklarācijai pievienoti kopsavilkuma dati (1, 2 un 3)
/TransitOperation/security in {1,2,3}
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un 1/2 Papilddeklarācijas veids ir A
/TransitOperation/additionalDeclarationType is EQUAL to ‘A’

tad 7/4 Transporta veids uz robežas
/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder = "R"

jānorāda obligāti. Pretēja gadījumā datu grupa nav obligāti aizpildāma.

3.2.85

C0600

Ja ziņojums IE015 vai IE013 ir papildināts ar kopsavilkuma datiem
/CC013C/TransitOperation/security in {1,2,3}
/CC015C/TransitOperation/security in {1,2,3}

tad ziņojumā IE170 transporta veids uz robežas
/CC170C/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder

ir obligāti aizpildāms. Pretējā gadījumā lauks nav obligāti aizpildāms.

3.2.86

C0670

Ja ir sūtījumā transporta aprīkojums
/Consignment/TransportEquipment

norādīts tikai vienu reizi, un ir norādīts konteinera identifikators
/Consignment/TransportEquipment/containerIdentificationNumber

tad preču atsauce nav obligāti aizpildāma
/Consignment/TransportEquipment/GoodsReference

Pretējā gadījumā datu grupa ir obligāti aizpildāma.

3.2.87

C0671

Ja ir norādīts preču atrašanās vietas uzņēmēja identifikācijas numurs vai preču atrašanās
vietas atļaujas numurs
/Consignment/LocationOfGoods/EconomicOperator/identificationNumber
/Consignment/LocationOfGoods/authorisationNumber

tad preču atrašanās vietas papildu identifikators nav obligāti aizpildāms
/Consignment/LocationOfGoods/additionalIdentifier

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.88

C0671

Ja ir sūtījuma preču atrašanās vietas uzņēmēja identifikācijas numurs
/Consignment/LocationOfGoods/EconomicOperator/identificationNumber
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vai atļaujas numurs
/Consignment/LocationOfGoods/authorisationNumber

tad papildu identifikators nav obligāti aizpildāms
/Consignment/LocationOfGoods/additionalIdentifier

3.2.89

C0685

Ja ziņojumā IE028 ir norādīts deklarācijas pieņemšanas datums, tad
/CC028C/TransitOperation/declarationAcceptanceDate

tad MRN ir obligāti aizpildāms, bet LRN nenorāda:
/CC060C/TransitOperation/LRN
/CC060C/TransitOperation/MRN

Pretējā gadījumā MRN nenorāda, bet LRN ir obligāti aizpildāms.

3.2.90

C0705

Ja ziņojumā IE109 AES sadarbības iemesls ir vienāds ar 1:
/CC190C/TransitOperation/AESCommunicationPurpose = 1

tad LRN ir obligāti aizpildāms, bet MRN nenorāda:
/TransitOperation/LRN
/TransitOperation/MRN

Pretējā gadījumā LRN nenorāda, bet MRN ir obligāti aizpildāms.

3.2.91

C0707

Ja ziņojumā IE109 AES sadarbības iemesls ir vienāds ar 2 vai 3:
/CC190C/TransitOperation/AESCommunicationPurpose in (2, 3)

tad obligāti jānorāda arī deklarācijas pieņemšanās datums.
/CC190C/TransitOperation/declarationAcceptanceDate

Pretējā gadījumā datumu nenorāda.

3.2.92

C0708

Ja ziņojumā IE109 AES sadarbības iemesls ir vienāds ar 3:
/CC190C/TransitOperation/AESCommunicationPurpose = 3

tad obligāti jānorāda arī deklarācijas izmaiņu pieņemšanās datumu un laiku.
/CC190C/TransitOperation/amendmentAcceptanceDateAndTime = "R"

Pretējā gadījumā datumu nenorāda.
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3.2.93

C0710

Ja 1/2 Papilddeklarācijas veids ir vienāds ar “D”
/TransitOperation/Additional declaration type

tad preču atrašanās vieta nav obligāti aizpildāma datu grupa
/Consignment/LocationOfGoods = "O"

Ja nosūtītāja muitas iestādes pirmie divi simboli
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

ir klasifikatora CL147 vērtība, tad preču atrašanās vieta nav obligāti aizpildāma datu grupa
/Consignment/LocationOfGoods

Pretējā gadījumā tā ir obligāti aizpildāma.

3.2.94

C0715

Ja riska analīzes identifikācijas kods ir vienāds ar “R”
/RiskAnalysisIdentification/code = “R”

tad rika analīzes kods
/RiskAnalysisIdentification/RiskAnalysis/RiskAnalysisResult.code

ir obligāti aizpildāms, bet riska apgabala kods
/RiskAnalysisIdentification/RiskAnalysis/RiskAnalysisResult.riskAreaCode

nav obligāti aizpildāms.
Ja riska analīzes identifikācijas kods ir vienāds ar “X”
/RiskAnalysisIdentification/code = “X”

tad rika analīzes kodu
/RiskAnalysisIdentification/RiskAnalysis/RiskAnalysisResult.code

nenorāda, bet riska apgabala kods
/RiskAnalysisIdentification/RiskAnalysis/RiskAnalysisResult.riskAreaCode

ir obligāti aizpildāms.
Pretējā gadījumā abi lauki ir obligāti aizpildāmi.

3.2.95

C0803

Ja ziņojuma IE903 ziņojuma veids ir “CD411D”
/CD903D/EvaluatedMessage/messageType
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tad sekojošie lauki ir obligāti aizpildāmi:
/CD903D/EvaluatedMessage/country
/CD903D/EvaluatedMessage/year
/CD903D/EvaluatedMessage/month

Pretējā gadījumā tie nav obligāti aizpildāmi.

3.2.96

C0804

Ja ziņojumā IE903 brīdinājuma kods ir P1001 vai P2001
/CD903D/ConsistencyChecksWarning/warningCode in {P1001, P2001}

tad obligāti jānorāda sākotnējās vērtības
/CD903D/ConsistencyChecksWarning/originalAttributeValue

Pretējā gadījumā šo vērtību nenorāda.

3.2.97

C0805

Ja ziņojuma IE411 statistikas veids ir vienāds ar 1
/CD411D/SendingCountry/SystemApplicability/StatisticalCharacteristics/st
atisticsTypeSupport = 1

tad obligāti jānorāda
/CD411D/SendingCountry/SystemApplicability/StatisticalCharacteristics/Se
riesElements

Pretējā gadījumā datu grupu nenorāda.

3.2.98

C0806

Ja sūtījuma 7/4 Transporta veids uz robežas ir vienāds ar 5
/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder = 5

tad 7/14 Robežšķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa identitāte nenorāda:
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans

Pretējā gadījumā pārbauda, ja deklarācija ir papildināta ar kopsavilkuma datiem
/TransitOperation/security in {1,2,3}

un 1/2 Papilddeklarācijas veids ir vienāds ar “A”
/TransitOperation/additionalDeclarationType = “A”

tad sūtījuma 7/14 Robežšķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa identitāte
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans

ir obligāti aizpildāms. Pretējā gadījumā datu grupa nav obligāti aizpildāma.
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3.2.99

C0807

Ja ziņojuma IE170 7/4 Transporta veids uz robežas ir vienāds ar 5
/CC170C/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder = 5

tad 7/14 Robežšķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa identitāte nenorāda:
/CC170C/Consignment/ActiveBorderTransportMeans

Pretējā gadījumā pārbauda, ja ziņojums IE015/IE013 ir papildināts ar kopsavilkuma datiem
/CC013C/TransitOperation/security in {1,2,3}
/CC015C/TransitOperation/security in {1,2,3}

un 7/14 Robežšķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa identitāte abos ziņojumos nav norādīts
/CC013C/Consignment/ActiveBorderTransportMeans
/CC015C/Consignment/ActiveBorderTransportMeans

tad ziņojuma IE170 7/14 Robežšķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa identitāte
/CC170C/Consignment/ActiveBorderTransportMeans

ir obligāti aizpildāma datu grupa. Pretējā gadījumā to aizpildīt nav obligāti.

3.2.100

C0808

Ja ziņojums IE015/IE013 ir papildināts ar kopsavilkuma datiem
/CC013C/TransitOperation/security in {1,2,3}
/CC015C/TransitOperation/security in {1,2,3}

un ziņojuma IE170 7/4 Transporta veids uz robežas ir vienāds ar 5
/CC170C/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder = 4

tad 7/14 Robežšķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa identitātes 7/3 Pārvadājuma atsauces
numurs ir obligāti aizpildāms lauks
/CC170C/Consignment/ActiveBorderTransportMeans/conveyanceReferenceNumber

Pretējā gadījumā to aizpildīt nav obligāti.

3.2.101

C0810

Ja ziņojumu IE001 vai IE003 transporta aprīkojuma norādītais plombu skaits ir lielāks par 0
/CD001C/Consignment/TransportEquipment/numberOfSeals > 0
/CD003C/Consignment/TransportEquipment/numberOfSeals > 0
/CD003C/Consignment/Incident/TransportEquipment/numberOfSeals > 0

tad kontroles rezultātos plombu statuss jānorāda obligāti:
/CD018C/ControlResult/stateOfSeals

Pretējā gadījumā tas nav obligāti aizpildāms lauks.
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3.2.102

C0811

Ja noraidīšana pieprasījuma kods ir vienāds ar 1:
/TransitOperation/requestRejectionReasonCode = 1

tad nosūtīšanas muitas iestādi nenorāda
/CustomsOfficeOfDeparture

Pretējā gadījumā tas ir obligāti aizpildāma datu grupa.

3.2.103

C0812

Ja ziņojuma saņēmēja
/messageRecipient

pēdējie divi simboli nav klasifikatora CL147 vērtība, tad sekojošas datu grupas un laukus
nenorāda:
/TransitOperation/specificCircumstanceIndicator
/Consignment/Carrier
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/TransportCharges
/Consignment/HouseConsignment/TransportCharges
/Consignment/PlaceOfUnloading
/CustomsOfficeOfExitForTransitDeclared
/CustomsOfficeOfExitForTransitActual

Kā arī citas pārbaudes vairs netiek piemērotas.
Pretējā gadījumā datu grupas un lauki ir neobligāti aizpildāmi.

3.2.104

C0813

Ja deklarācija ir papildināta ar kopsavilkuma datiem
/TransitOperation/security is in SET {1, 2, 3}

ziņojuma nosūtītāja
/ messageSender

pēdējie divi simboli ir klasifikatora CL147 vērtība, ziņojuma saņēmēja
/messageRecipient

pēdējie divi simboli ir klasifikatora CL147 vērtība, tad riska analīzi
/RiskAnalysisIdentification

jānorāda obligāti.
Pretējā gadījumā veic sekojošo pārbaudi.
Ja deklarācija nav papildināta ar kopsavilkuma datiem un
/TransitOperation/security = 0
89

EMDAS Lietotāju rokasgrāmata. 108.sējuma 3.grāmatas 2.pielikums. TKS2 Lauku aizpildes noteikumi un
nosacījumi

ziņojuma nosūtītāja
/ messageSender

pēdējie divi simboli ir klasifikatora CL010 vērtība, ziņojuma saņēmēja
/messageRecipient

pēdējie divi simboli ir klasifikatora CL010 vērtība, tad riska analīzi
/RiskAnalysisIdentification

jānorāda obligāti.
Pretējā gadījumā, ja ziņojuma nosūtītāja
/ messageSender

pēdējie divi simboli nav klasifikatora CL010 vērtība, ziņojuma saņēmēja
/messageRecipient

pēdējie divi simboli nav klasifikatora CL010 vērtība, tad riska analīzi
/RiskAnalysisIdentification

nenorāda.

3.2.105

C0815

Ja vismaz viens galvojuma veids 8/2 Galvojuma tips ir 2 vai 9:
/Guarantee/guaranteeType is in SET {2, 9}

tad sūtījuma datu grupa ir obligāti aizpildāma:
/Consignment

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.106

C0816

Ja ziņojuma IE017 nosūtītāja muitas iestāde
/CustomsOfficeOfDeparture

vai ziņojumu IE018/IE044 aktuāla saņēmēja muitas iestāde
/CustomsOfficeOfDestinationActual

atrodas CTC valstī, Andorā vai Sanmarīno, tad sūtījuma HC vienuma kombinēto
nomenklatūras kodu nenorāda.
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/CommodityCode/co
mbinedNomenclatureCode

Pretējā gadījumā to aizpildīt nav obligāti.

3.2.107

C0817

Ja ziņojuma IE037
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/CC037C/GuaranteeReference/GuaranteeQuery/queryIdentifier in {2, 4}

galvojuma atsauces izlietojumu nenorāda
/CC037C/GuaranteeReference/Usage

Pretējā gadījuma tā ir neobligāti aizpildāmā datu grupa.

3.2.108

C0818

Ja ziņojuma IE034 pieprasītāja loma ir vienāda ar 1, tad
/CC034C/Requester/role = 1

galvojuma atsauces īpašnieku nenorāda
/CC034C/GuaranteeReference/Owner

Pretējā gadījuma tā ir neobligāti aizpildāmā datu grupa.

3.2.109

C0820

Ja sūtījuma starpgadījumu ceļā ir norādīta informācija par konteineriem
/Consignment/Incident/Transhipment/containerIndicator = 1

Tad obligāti jānorāda konteineru identifikācijas numurs
/Consignment/Incident/TransportEquipment/containerIdentificationNumber

Pretējā gadījumā numurs nav obligāti aizpildāms.

3.2.110

C0821

Ja nosūtītāja muitas iestādes pirmie divi simboli ir klasifikatora CL112 vērība
/CustomsOfficeOfDeparture/referenceNumber

tad sūtījuma HC vienuma 6/14 Preču kods - Kombinētās nomenklatūras kods nenorāda.
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/CommodityCode/co
mbinedNomenclatureCode

Pretējā gadījumā to aizpildīt nav obligāti.

3.2.111

C0822

Ja 1/2Papilddeklarācijas veids ir “D”
/TransitOperation/additionalDeclarationType

tad informāciju par konteineriem nav obligāti jānorāda
/Consignment/containerIndicator = "O"

Pretējā gadījumā tas ir obligāti aizpildāms lauks.
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3.2.112

C0823

Ja sūtījumā ir norādīta informācija par konteineriem
/Consignment/containerIndicator

tad veic sekojošo pārbaudi. Ja ir informācija par konteineriem
/Consignment/containerIndicator = 1

tad transporta aprīkojums jānorāda obligāti:
/Consignment/TransportEquipment

Pretējā gadījumā datu grupa nav obligāti aizpildāma.
Ja nav norādīta informācija par konteineriem, tad transporta aprīkojumu nenorāda.

3.2.113

C0824

Ja ziņojumos IE015/IE013 ir norādīta informācija par konteineriem
/CC015C/Consignment/containerIndicator
/CC013C/Consignment/containerIndicator

Tad ziņojumā IE170 konteineru pazīme ir neobligāti aizpildāma
/CC170C/Consignment/containerIndicator

Pretējā gadījumā informācija ir obligāti aizpildāma.

3.2.114

C0826

Ja sūtījuma 7/5 Iekšzemes transporta veids ir vienāds ar 5
/Consignment/inlandModeOfTransport = 5

Tad sekojošās datu grupas nenorāda:
/Consignment/DepartureTransportMeans
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

Pretējā gadījumā pārbauda, ja ir norādīts Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts
piederība
/Consignment/DepartureTransportMeans

tad sūtījuma HC Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība nenorāda
/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

Pretējā gadījumā tas ir neobligāti aizpildāms lauks.

3.2.115

C0828

Ja valsts nepieejamības funkcionalitāte ir klasifikatora CL168 vērtība, tad
/Country/Action/Unavailability/functionality

tad atkāpšanas režīms ir neobligāti aizpildāms lauks
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/Country/Action/Unavailability/Fallback

Pretējā gadījumā to nenorāda.

3.2.116

C0831

Ja ir norādīta saņēmēja muitas iestāde
/CustomsOfficeOfDestination

tad tranzīta muitas iestādes un tranzīta izvešanas muitas iestādes nenorāda:
/CustomsOfficeOfTransit
/CustomsOfficeOfExitForTransit

Pretējā gadījumā, ja ir norādīta tranzīta muitas iestāde
/*/CustomsOfficeOfTransit

tad saņēmēja muitas iestādi un tranzīta izvešanas muitas iestādi nenorāda:
/CustomsOfficeOfDestination
/CustomsOfficeOfExitForTransit
Pretējā
gadījumā,
ja
ir
norādīta
iestāde/CustomsOfficeOfExitForTransit

tranzīta

izvešanas

muitas

Tad tranzīta un saņēmēja muitas iestādes nenorāda:
/CustomsOfficeOfTransit
/CustomsOfficeOfDestination

3.2.117

C0833

Ja sūtījuma 7/5 Iekšzemes transporta veids ir vienāds ar 5
/Consignment/inlandModeOfTransport = 5

tad ziņojumā IE170 sekojošās datu grupas nenorāda:
/CC170C/Consignment/DepartureTransportMeans
/CC170C/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

Pretējā gadījumā veic sekojošās pārbaudes:
Ja ziņojumos IE015 un IE013 sūtījuma un sūtījuma HC Transportlīdzekļa identifikācijas
dati un valsts piederība nav norādīts
/CC015C/Consignment/DepartureTransportMeans
/CC015C/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans
/CC013C/Consignment/DepartureTransportMeans
/CC013C/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

tad, ja ziņojumā IE170 tas ir norādīts
/CC170C/Consignment/DepartureTransportMeans

tad ziņojuma IE170 sūtījuma HC līmenī Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts
piederība nenorāda:
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/CC170C/Consignment/HouseConsignment/DepartureTransportMeans

Pretējā gadījumā datu grupa ir neobligāti aizpildāma.

3.2.118

C0837

Ja sūtījuma HC 2/1 Iepriekšējie dokumenti ir norādīts
/Consignment/HouseConsignment/PreviousDocument

Tad sekojošās datu grupas ir obligāti aizpildāmas
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/net
Mass

Pretējā gadījumā, ja deklarācija ir ar samazināto datu kopu
/TransitOperation/reducedDatasetIndicator = 1

tad preču apjoms ir neobligāti aizpildāma datu kopa
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure
"O"

=

un neto svaru nenorāda:
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeasure/net
Mass

Pretējā gadījumā gan preču apjoms, gan neto svars ir neobligāti aizpildāmi.

3.2.119

C0839

Ja atļaujas veids nav vienāds ar “C521”
/Authorisation/type

tad ierobežojuma datumu nenorāda
/TransitOperation/limitDate

Pretēja gadījumā pārbauda, ja 1/2Papilddeklarācijas veids ir vienāds ar “D”
/TransitOperation/additionalDeclarationType = “D”

tad ierobežojuma datums ir neobligāti aizpildāms:
/TransitOperation/limitDate

Pretējā gadījumā tas ir obligāti aizpildāms lauks.

3.2.120

C0840

Ja ziņojumu IE015/IE013 atļaujas veids nav vienāds ar “C521”
/CC015C/Authorisation/type
/CC013C/Authorisation/type

tad ziņojuma IE170 ierobežojuma datumu nenorāda:
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/CC170C/TransitOperation/limitDate

Pretēja gadījumā pārbauda, vai ziņojumā IE015/IE013 nav norādīts ierobežojuma datums
/CC015C/TransitOperation/limitDate
/CC013C/TransitOperation/limitDate

tad ierobežojuma datums ir obligāti aizpildāms:
/CC170C/TransitOperation/limitDate

Pretējā gadījumā tas nav obligāti aizpildāms lauks.

3.2.121

C0860

Ja ziņojumā IE190
/CC190C/TransitOperation/AESCommunicationPurpose = 2

tad sūtījumu nenorāda
/Consignment/TransportEquipment

Pretējā gadījumā datu grupa ir obligāti aizpildāma.

3.2.122

C0861

Ja ziņojuma IE015 atļaujas veids ir vienāds ar “C521” un ziņojuma IE190 preču atrašanas
vieta ir norādīta (no IE015 ziņojuma vai atļaujas)
/CC015C/Authorisation/type
/CC190C/Consignment/LocationOfGoods

vai ziņojuma IE013 atļaujas veids ir vienāds ar “C521” un sūtījuma preču atrašanās vieta ir
norādīta (no IE013 ziņojuma vai atļaujas)
/CC013C/Authorisation/type
/Consignment/LocationOfGoods

tad ziņojumā preču atrašanās vieta ir obligāti aizpildāma
/CC190C/Consignment/LocationOfGoods

Pretējā gadījumā datu grupu nenorāda.

3.2.123

C0862

Ja ziņojumu IE015/IE013 sūtījuma HC vienuma 2/1 Iepriekšējie dokumenti veids ir “C651”
/CC015C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/ty
pe
/CC013C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/ty
pe

un ir norādītas 6/2 Papildu mērvienības:
/CC015C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeas
ure/supplementaryUnits
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/CC013C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeas
ure/supplementaryUnits

Tad ziņojumā IE190 sūtījumā HC vienībā papildu mērvienības jānorāda obligāti:
/CC190C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/Commodity/GoodsMeas
ure/supplementaryUnits

Pretējā gadījumā lauka vērtību nenorāda.

3.2.124

C0863

Ja ziņojumu IE015/IE013 sūtījuma HC vienuma 2/1 Iepriekšējie dokumenti veids ir “C651”
/CC015C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/ty
pe
/CC013C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument/ty
pe

tad ziņojumā IE190 sūtījumā HC vienības 2/1 Iepriekšējie dokumenti obligāti aizpildāms:
/CC190C/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/PreviousDocument

Pretējā gadījumā datu grupu nenorāda.

3.2.125

C0872

Ja ir informācija par konteineriem
/Consignment/containerIndicator = 1

Tad transporta aprīkojums jānorāda obligāti:
/Consignment/TransportEquipment

Pretējā gadījumā datu grupa nav obligāti aizpildāma.

3.2.126

C0904

Ja ir norādīts 1/1 Deklarācijas veids
/TransitOperation/declarationType

tad veic sekojošās pārbaudes.
Ja deklarācijas veids ir “TIR”, tad tranzīta procedūras TIR karnetes turētājs (ID)
/HolderOfTheTransitProcedure/TIRHolderIdentificationNumber

ir obligāti aizpildāms. Pretējā gadījumā to nenorāda.
Ja ziņojumā IE015 vai IE013 1/1 Deklarācijas veids ir TIR,
/CC015C/TransitOperation/declarationType
/CC013C/TransitOperation/declarationType

tranzīta procedūras TIR karnetes turētājs (ID)
/HolderOfTheTransitProcedure/TIRHolderIdentificationNumber

ir obligāti aizpildāms. Pretējā gadījumā to nenorāda.
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3.2.127

C0908

Ja 7/4 Transporta veids uz robežas ir vienāds ar 5
/Consignment/modeOfTransportAtTheBorder = 5

tad 7/14 Robežšķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa identitāte nenorāda:
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans

Pretējā gadījumā, ja deklarācija ir papildināta ar kopsavilkuma datiem
/TransitOperation/security in {1,2,3}

Tad 7/14 Robežšķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa identitāte ir obligāti aizpildāma datu
grupa:
/Consignment/ActiveBorderTransportMeans

Pretējā gadījumā datu grupa ir neobligāti aizpildāma.

3.2.128

C0909

Ja tranzīta 1/1 Deklarācijas veids ir TIR
/TransitOperation/declarationType = “TIR”

tad veic sekojošās pārbaudes.
Ja sūtījuma 5/14 Nosūtītāja valsts ir norādīta
/Consignment/countryOfDispatch

Tad sekojošus laukus nenorāda
/Consignment/HouseConsignment/countryOfDispatch
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/countryOfDispatch

Pretējā gadījumā, ja
Ja sūtījuma HC 5/14 Nosūtītāja valsts ir norādīta
/Consignment/HouseConsignment/countryOfDispatch

Tad sekojošus laukus nenorāda
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/countryOfDispatch

Pretējā gadījumā lauks ir obligāti aizpildāms.
Ja deklarācijas veids nav TIR sekojošus laukus nenorāda:
/Consignment/countryOfDispatch
/Consignment/HouseConsignment/countryOfDispatch
/Consignment/HouseConsignment/ConsignmentItem/countryOfDispatch
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3.3. Secības noteikumi (S)
3.3.1 S1002
Datu grupas / vienuma validāciju veic šādā secībā: C0466 > C0812 > C0587.

3.3.2 S1003
Datu grupas / vienuma validāciju veic šādā secībā: C0466 > C0813.

3.3.3 S1004
Datu grupas / vienuma validāciju veic šādā secībā: C0466 > C0411.

3.3.4 S1006
Datu grupas / vienuma validāciju veic šādā secībā: C0466 > C0029.

3.3.5 S1007
Datu grupas / vienuma validāciju veic šādā secībā: C0466 > C0812.

3.3.6 S1008
Datu grupas / vienuma validāciju veic šādā secībā: C0466 > C0587.

3.3.7 S1011
Datu grupas / vienuma validāciju veic šādā secībā: C0812 > C0191.

3.3.8 S1012
Datu grupas / vienuma validāciju veic šādā secībā: C0186 > C0337.

3.3.9 S1018
Datu grupas / vienuma validāciju veic šādā secībā: C0215 > C0315.
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3.3.10

S1020

Datu grupas / vienuma validāciju veic šādā secībā: C0030 > C0105.

3.3.11

S1021

Datu grupas / vienuma validāciju veic šādā secībā: C030 > C0105.

3.3.12

S1022

Datu grupas / vienuma validāciju veic šādā secībā: C0466 > C0030.

3.4. Ieteikumi (G)
3.4.1 G0002
Šīm datu vienumam XSD satur nestandarta regulāru izteiksmi.

3.4.2 G0003
Šis datu elements tiek izlaists, ja datu grupa < RISK ANALYSIS RESULT > neattiecas uz
konkrētu preču vienību, bet ir piemērojama visam sūtījumam.
Šai datu vienībai ir vērtība “0”, ja datu grupa < RISK ANALYSIS RESULT > neattiecas uz
konkrētu preču vienību, bet ir piemērojama visām sūtījumā iekļautajām preču precēm.
Šai datu vienībai ir vērtība, kas nav nulle, ja datu grupa < RISK ANALYSIS RESULT >
attiecas uz konkrētu preču vienumu.

3.4.3 G0006
Lauks
<TRANSPORT EQUIPMENT-GOODS REFERENCE.Declaration goods item number>

tiek aizpildīts ar attiecīgo preču vienības numuru, kā norādīts deklarācijas preču pozīcijas
numurā.

3.4.4 G0007
Galvene jāiekļauj, ja lauks < TRANSIT OPERATION.MRN> ir norādīts noraidītajā
ziņojumā un to var iekļaut ziņojumā IE917.
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3.4.5 G0009
Ja funkcionālas kļūdas kods ir 90 vai 93
<FUNCTIONAL ERROR.Error code> in (90, 93)

tad laukā :
<FUNCTIONAL ERROR.Error pointer>

jābūt noraidīta ziņojuma MRN:
<TRANSIT OPERATION.MRN>

Ja funkcionālas kļūdas kods ir 92, 51 vai 52
<FUNCTIONAL ERROR.Error code> in (92, 51, 52)

tad laukā :
<FUNCTIONAL ERROR.Error pointer>

jābūt elements:
<Root Element>

Pretējā gadījumā laukā:
<FUNCTIONAL ERROR.Error pointer>

jābūt datu grupas vai vienuma XPath ceļš.

3.4.6 G0010
Ja funkcionālas kļūdas kods ir 12
<FUNCTIONAL ERROR.Error code> = 12

tad laukā :
<FUNCTIONAL ERROR.Error reason>

jābūt norādei uz klasifikatora numuru pret kuru vērtība tika atzīta par nederīgu (t.i. CLxxx)
Ja funkcionālas kļūdas kods ir 13 vai 15
<FUNCTIONAL ERROR.Error code> = 13, 15

tad laukā :
<FUNCTIONAL ERROR.Error reason>

jābūt norādei uz nosacījumu/tehnisko noteikumu pret kuru vērtība tika atzīta par nederīgu
(t.i. Cxxxx vai Txxxx)
Ja funkcionālas kļūdas kods ir 14
<FUNCTIONAL ERROR.Error code> = 14

tad laukā :
<FUNCTIONAL ERROR.Error reason>

jābūt norādei uz noteikumu/tehnisko noteikumu pret kuru vērtība tika atzīta par nederīgu (t.i.
Rxxxx vai Txxxx)
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Ja funkcionālas kļūdas kods ir 50
<FUNCTIONAL ERROR.Error code> = 50

tad laukā :
<FUNCTIONAL ERROR.Error reason>

jābūt norādei uz parējās posma noteikumu pret kuru vērtība tika atzīta par nederīgu (t.i.
Exxxx vai Bxxxx)
Ja funkcionālas kļūdas kods ir 51 vai 52
<FUNCTIONAL ERROR.Error code> in (51, 52)

tad laukā :
<FUNCTIONAL ERROR.Error reason>

jābūt
• “ieCAvB”, ja kļūda tiek atgriezta no ieCA
• “'NCAvB” ja kļūda tiek atgriezta no NTA/NECA,
Visos citos gadījumos tajā laukā
<FUNCTIONAL ERROR.Error reason>

jābūt vērtībai “N/A”.

3.4.7 G0011
Satur kļūdas tekstu, ko atgriezis XML parsētājs vai XML validators.

3.4.8 G0012
Jāiekļauj kļūdas atrašanās vieta XPath. Ja XPath virkne ir jāsamazina (t.i., ja virknes garums
ir lielāks par 512 rakstzīmēm), datu vienumu nevajadzētu izmantot.

3.4.9 G0013
Tas jāizmanto, ja kļūda ir XML shēmas kļūda attiecībā uz nederīgām vērtībām. Iemesli,
kāpēc atribūta vērtība tiek uzskatīta par nederīgu, var būt tehnisko kodu saraksta formāts un
/ vai vērtība. Šādos gadījumos datu vienumā jābūt nederīgas vērtības vērtībai, lai norādītu,
kura vērtība tika uztverta kā nederīga.

3.4.10

G0014

Austrumu garuma un ziemeļu platuma grādos tiks izmantota papildu zīme “”.
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Rietumu garums un dienvidu platums izmanto zīmi "-".

3.4.11

G0015

Informācija par incidentu, kas saņemta, izmantojot vienu vai vairākus CD180C, visa
saņemtā informācija jāiekļauj datu grupā:
<CONSIGNMENT-INCIDENT>

3.4.12

G0016

Lauku
<CONSIGNMENT-INCIDENT-TRANSPORT
number>

EQUIPMENT.Container

identification

Jāaizpilda negadījuma gadījumā ar jauno konteinera identifikācijas numuru, ar ko groza
sākotnējo deklarāciju, vai ar esošo konteinera identifikācijas numuru, ja plombu skaits ir
lielāks par 0.

3.4.13

G0017

Lauka “State of seals” vērtība ir
• “1” (“Jā”), ja plombas ir labā stāvoklī (t.i., ir norādītas un nav bojātas);
• “0” (“Nē”), ja plombas nav labā stāvoklī (t.i., tās nav vai nav bojātas).

3.4.14

G0018

Ja izmeklēšanas muitas iestāde (pie izvešanas) vienāda ar nosūtītāja muitas iestādi, tad datu
grupa
<CD144C-CUSTOMS OFFICE OF DEPARTURE>

nav obligāti aizpildāma. Pretējā gadījuma tā ir obligāti aizpildāma.

3.4.15

G0020

Attiecas uz transporta veidu, kas atbilst aktīvajam transporta līdzeklim, kuru paredzēts
izmantot, izejot no drošības un drošības zonas vai iebraucot tajā.

3.4.16

G0022

Datu elements atbilst datu elementam “Security of the Export Declaration” eksporta
kopsavilkuma deklarācijai
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3.4.17

G0023

Datu vienumu aizpilda incidenta gadījumā ar jaunu deklarēto vērtību, ar kuru tiek mainīta
vērtība.

3.4.18

G0024

Datu vienumu aizpilda, ja vērtība ir norādīta.

3.4.19

G0025

Datu vienumam:
<CONSIGNMENT-HOUSE
declaration>

CONSIGNMENT.Security

indicator

from

export

jābūt vienādām ar datu vienumu
<CC191C-AES RESULTS-EXPORT OPERATION.Security>

3.4.20

G0026

Šī datu grupa var būt lietota tikai gadījumā, kad eksports turpinās ar tranzītu (viens MRN
vienā HC) un papildu deklarācijas veids ir “A”:
<TRANSIT OPERATION.Additional Declaration Type> = ”A”

3.4.21

G0029

Datu vienumu aizpilda incidenta gadījumā ar jaunu deklarēto vērtību, ar kuru tiek mainīta
vērtība. Gadījumā, ja sākotnējais konteiners tiek aizstāts ar citu konteineru,
<CONSIGNMENT-INCIDENT-TRANSHIPMENT.Container indicator> = 1

Pretējā gadījumā:
<CONSIGNMENT-INCIDENT-TRANSHIPMENT.Container indicator> = 0

3.4.22

G0030

Ja 1/1 Deklarācijas veids ir T2 vai T2F, tad obligāti jānorāda deklarēto tranzīta muitas iestādi
(nav obligāti priekš gala valsts Sanmarīno).
<CUSTOMS OFFICE OF TRANSIT (DECLARED)>

Ja deklarētās nosūtītāja un saņēmēja muitas iestādes
<CUSTOMS OFFICE OF DEPARTURE (DECLARED)>
<CUSTOMS OFFICE OF DESTINATION (DECLARED)>

ir vienā valstī, tad deklarēto tranzīta muitas iestādi
<CUSTOMS OFFICE OF TRANSIT (DECLARED)>
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var nenorādīt,
Ja deklarētā nosūtītāja vai saņēmēja muitas iestādes
<CUSTOMS OFFICE OF DEPARTURE (DECLARED)>
<CUSTOMS OFFICE OF DESTINATION (DECLARED)>

ir CTC valsts vai Andora, tad deklarēto tranzīta muitas iestādi
<CUSTOMS OFFICE OF TRANSIT (DECLARED)>

jānorada obligāti. Pretējā gadījumā tas ir neobligāti aizpildāms lauks.

3.4.23

G0032

Šī muitas iestāde var būt deklarēta vai aktuālā muitas iestāde.

3.4.24

G0033

Atļaujas numuram
<AUTHORISATION.Reference number>

jābūt derīgam vai nu CDMS, vai Nacionālajā sistēmā.

3.4.25

G0035

Tranzīta procedūras izmantotājs var pieprasīt informāciju tikai par saviem galvojumiem.

3.4.26

G0042

Šī datu grupa/datu vienība nav jālieto, lai informētu par konstatētām neatbilstībām.
Kontroles ziņojums vienmēr tiek sūtīts atpakaļ tāds, kā deklarācijas ziņojumā.

3.4.27

G0045

Informācija šajā datu grupā/datu vienībā ignorēs IE015 (vai jaunākajā IE013, ja tāda ir)
iekļauto informāciju.

3.4.28

G0057

Kopējo kodu sarakstu var paplašināt vai ierobežot valsts līmenī. Nacionālie kodi nav iekļauti
kopējā domēna ziņojumos.
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3.4.29

G0058

Datu vienība ir obligāta gadījumā kad pārvada akcīzes preces un eksports turpinās ar
tranzītu.

3.4.30

G0061

Šī datu grupa saistīta ar kopsavilkuma informāciju, kā arī ar noteikto maršrutu. Noteikta
maršruta gadījumā informācijā jāiekļauj valstu kodu saraksts starp Nosūtītāja un Saņēmēja
muitas iestādēm. Ja ir pieejama plašāka informācija par valstīm, kuras apmeklējis transporta
līdzeklis kopš tās pirmās iekraušanas vietas līdz pēdējai izkraušanas vietai, tā jāpievieno arī
tikai kopsavilkuma datiem.

3.4.31

G0062

Noteikumi R0506 un R0507 tiek piemēroti ziņojumiem IE015 un IE013, lai nodrošinātu, ka
deklarācijā nav iekļauta nevajadzīga un atkārtota informācija. Tie ir jāīsteno visai NTA.
Ņemot vērā iespēju, ka kontroles laikā no deklarācijas tiek izņemta preču vienība,
ziņojumiem IE029 un IE001 var būt atšķirīgs saturs no IE015 (vai IE013 vai IE170). Līdz
ar to šie noteikumi R0506 un R0507 nav stingri jāpilda kopējā domēna ziņojumos. Noteikti
to nedara CD ziņojuma saņēmējs vai sūtītājs.

3.4.32

G0064

Ziņojums jānosūta 13 dienu laikā pēc ziņojuma IE018 (Saņēmēja muitas iestādes kontroles
rezultāti) nosūtīšanas nosūtītāja muitas iestādei.

3.4.33

G0085

Ziņojums IE906 nekad nenoraida ziņojumu IE906 vai ziņojumu IE917. Darbību veiks
Nacionālie palīdzības dienesti.

3.4.34

G0086

Ziņojums IE917 nekad nenoraida ziņojumu IE917. Darbību veiks Nacionālie palīdzības
dienesti.

3.4.35

G0088

Ja sūtījuma 7/5 Iekšzemes transporta veids <CONSIGNMENT.Inland mode of transport>
ir vienāds ar “3”, jānorāda arī piekabes identifikācijas numurs (ja norādīts).
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3.4.36

G0090

Datu grupu “3/31 Pārvadātājs” norāda, ja tā vērtība atšķiras no tranzīta procedūras turētāja.

3.4.37

~G0091

Pārejas periodā vietējā CC015C, CC013C un CC170C, kas nosūtīta Nacionālajai tranzīta
lietojumprogrammai, nav jāiekļauj vērtība “99”. Šī vērtība “99” ir derīga CL750 klasē TP
laikā tikai gadījumā, ja vērtību “99” nosaka mantotā ziņojuma jaunināšana, ko veic
Nacionālā tranzīta lietojumprogramma (piem., CC015B ir jaunināta uz CC015C).

3.4.38

G0101

Datu vienuma <INVALIDATION.Initiated by customs> vērtība ir “0” (“Nē”), ja anulēšanas
pieprasījumu iesniedz komersants;
Datu vienuma <INVALIDATION.Initiated by customs> vērtība ir “1” (“Jā”), anulēšanas
pieprasījumu iesniedz muitas amatpersona.

3.4.39

G0102

Katram atļaujas veidam atļauja ir derīga visai deklarācijai (t.i., dažādiem HC).

3.4.40

G0103

Katrā datu grupa iekļauj:
• informāciju par transporta aprīkojumu precēm ar konteineriem ar plombām VAI
bez plombām, atsaucoties uz šīm precēm;
• vai informāciju par transportēšanas aprīkojumu precēm, kas nav konteineri, bet ir
aizzīmogotas (piemēram, preces, kuras pārvadā ar kravas automašīnu ar
plombām), atsaucoties uz šīm precēm;
Piezīme: preces, kas nav konteineros, un neaizplombētas preces šajā datu grupā neieraksta.

3.4.41

G0105

Šajā datu grupā ierakstītā informācija ir paredzēta tikai komunikācijas vajadzībām.
Konkrētajai kontaktpersonai nav juridisku saistību.

3.4.42

G0110

Datu vienums
<CONSISTENCY CHECKS WARNING.Warning pointer>
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ietver XPath ceļu līdz datu grupai vai datu vienumam, kuram ir pieejams brīdinājuma kods.
CD411D brīdinājumam tas jāiekļauj datu grupas
<SERIES ELEMENTS>

XPath, ja ir konstatēta neatbilstība.

3.4.43

G0111

Datu vienums
<CONSISTENCY CHECKS WARNING.Warning code>

ietver konsekvences pārbaudes kodu, kas piemērots
<EVALUATED MESSAGE.Message type>

(kā noteikts CL903).

3.4.44

G0112

Ja kuģim eksistē kuģa IMO identifikācijas numurs (tips 10), tas jāizmanto, un tāda gadījuma
kuģa nosaukumu (tips 11) neizmanto.

3.4.45

G0114

Datu vienumam
<AUTHORISATION.type>

iekļauj vērtību “C521”, kad tranzīta deklarāciju iesniegta izmantojot vienkāršoto procedūru
(atzītais nosūtītājs), un tikai šajā gadījumā.

3.4.46

G0115

Šī datu vienība ir obligāta saskaņā ar UCC-DA (B pielikumu), bet no tā var atteikties
attiecībā uz citiem transporta veidiem, izņemot dzelzceļu, ja tranzīta pārvadājumi nešķērso
Savienības ārējo robežu.

3.4.47

G0116

Pārejas periodā datu vienība “Muitas iestāde pie robežas” ir obligāta “vietējam CC015C” un
“vietējam CC013C” (IE015/IE013 jaunā versija) un nav obligāta, ja CC013C vai CC015C
ir attiecīgi modernizētās CC013B vai CC015B rezultāts. Pēc pārejas perioda beigām vienmēr
būs nepieciešama datu vienība.
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3.4.48

G0117

Kopējo kodu sarakstu var paplašināt valsts līmenī. Nacionālie kodi nav iekļauti kopējā
domēna ziņojumos.

3.4.49

G0118

Ja deklarācija ir iesniegta bez kopsavilkumu datiem, tad:
• ja preces pārvadā multimodālos transporta vienībās, piemēram, konteineros,
maināmās virsbūvēs un puspiekabēs, muitas dienesti var atļaut tranzīta procedūras
turētājam nesniegt šo informāciju, ja loģistikas izejas punkts var novērst identitāti
un valstspiederību transportlīdzekļa piegāde brīdī, kad preces tiek nodotas
tranzītam, nodrošinot, ka multimodālajām transporta vienībām ir unikāli numuri,
un šādi numuri ir norādīti datu elementā “Konteinera identifikācijas numurs”.
• Šādos gadījumos dalībvalstis atsakās no pienākuma ievadīt šo informāciju tranzīta
deklarācijā, kas iesniegta nosūtītāja muitas iestādē attiecībā uz transporta līdzekli,
kurā preces tieši iekrauj:
▪ ja loģistikas modelis neļauj sniegt šo datu elementu un tranzīta procedūras
turētājam ir AEOC statuss, un
▪ ja attiecīgo informāciju muitas dienesti var izsekot, ja nepieciešams,
izmantojot tranzīta procedūras turētāja uzskaiti.

3.4.50

G0119

Šī datu grupa ir obligāti aizpildāma, izņemot gadījumus, kad tiek piemērots viens no šiem
nosacījumiem:
• Deklarācijai, kurā iekļauts iekšzemes transporta veids ar vērtību “5”;
• Ja preces pārvadā multimodālā transporta vienībās, piemēram, konteineros,
maināmās virsbūvēs un puspiekabēs, muitas dienesti var atļaut tranzīta procedūras
turētājam nesniegt šo informāciju, ja loģistikas izejas punkts var novērst identitāti
un valstspiederību. Transporta līdzekļa piegāde brīdī, kad preces tiek izlaistas
tranzītam, nodrošinot, ka multimodālajām transporta vienībām ir unikāli numuri,
un šādi numuri ir norādīti datu elementā “Konteinera identifikācijas numurs”;
• Transporta līdzekļiem, uz kuriem preces tiek tieši iekrautas:
▪ loģistikas modelis neļauj norādīt šo datu elementu un tranzīta procedūras
turētājam ir atbilstošs statuss (AEOC ES), un
▪ ja attiecīgo informāciju muitas dienesti var izsekot, ja nepieciešams,
izmantojot tranzīta procedūras turētāja uzskaiti.

3.4.51

G0120

Datu vienums
<HOLDER OF THE TRANSIT PROCEDURE.Identification number>
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ir obligāti aizpildāms, izņemot sekojošus gadījumus:
• uzņēmēji, kas dzīvo ārpus kopējā tranzīta valstīm (ārpus valsītim, kas norādīti
klasifikatorā CL009), un
• privātpersonas, kurām var izmantot identifikācijas numuru, bet tas nav
nepieciešams.

3.4.52

G0123

Šī datu grupa jānorāda, ja tā atšķiras no tranzīta procedūras izmantotāja.
Ja sūtījuma unikālais nosūtītājs atšķiras no tranzīta procedūras izmantotajā, tad datu grupā
<CONSIGNMENT - CONSIGNOR>

jāiekļauj šis nosūtītājs;
Ja viena vai vairāku HC nosūtītājs atšķiras no tranzīta procedūras izmantotāja, tad datu grupā
<CONSIGNMENT – HOUSE CONSIGNMENT - CONSIGNOR>

jāiekļauj šis nosūtītājs.

3.4.53

G0130

Ja divas vai vairākas tranzīta muitas iestādes pieder vienai un tai pašai valsts pārvaldei, tad
šai valsts administrācijai tiek nosūtīts tikai viens IE050 ziņojuma.

3.4.54

G0131

Ja ir konstatētas neatbilstības, datu grupa tiks aizpildīta ar jaunām vērtībām, kas papildina
sākotnējo deklarāciju.

3.4.55

G0137

Pāreja tiks sinhronizēta visām valstīm, izmantojot datumu, par kuru vienosies ECCG
(paredzams, ka nacionālās lietojumprogrammas šo datu vienību pārvaldīs kā dinamisku datu
elementu). Šo tehnisko noteikumu var aizstāt ar BRT.

3.4.56

G0143

IE ziņojuma dati vienmēr atbilst pašreizējai (jaunākajai) tranzīta deklarācijas datu versijai ar
informāciju, kas saistīta ar visiem maršruta notikumiem (ja piemērojams).
Tas nozīmē, ka tajā ir vai nu sākotnējā deklarācija, vai deklarācijas izmaiņās (ja tādi ir), vai
arī pārskatītie deklarācijas dati pēc kontroles (ja tāda ir), kas papildināti ar kontroles
rezultātiem pie izvešanas un riska analīzi (ja piemērojams) un informāciju par incidentu ( ja
piemērojams).
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3.4.57

G0150

Tikai bez ziņojuma IE118.

3.4.58

G0151

Izņēmuma gadījums IE114/IE115 bez IE118 ziņojuma.

3.4.59

G0152

Tikai bez ziņojuma IE168.

3.4.60

G0153

Izņēmuma gadījums IE164/IE165 bez IE168 ziņojuma.

3.4.61

G0160

Ja deklarāciju iesniedz vienkāršotā procedūra, šī datu grupa/datu vienums ir obligāti
aizpildāms.

3.4.62

G0165

Ja deklarāciju iesniedz vienkāršotā procedūra un atļaujā ir pieprasīta obligāta plombu
lietošana, tad plombu skaitam jābūt lielākam par 0.
<CONSIGNMENT-TRANSPORT EQUIPMENT.Number of seals>

3.4.63

G0170

Kad IE ziņojums tiek pārsūtīts diviem vai vairākām muitas iestādēm, kas pieder tai pašai
nacionālajai administrācijai, šai nacionālajai administrācijai tiek nosūtīta tikai viens IE
ziņojums. Muitas iestādes var būt:
•
•
•
•

3.4.64

tranzīta muitas iestāde vai
tranzīta muitas iestāde pie izvešanas vai
saņēmēja muitas iestāde vai
starpgadījumu reģistrācijas muitas iestāde.

G0171

Šo ziņojumu nesuta nevienai no tranzīta muitas iestādēm, kas paziņojusi, ka sūtījums
šķērsojis robežu (saņemtais IE118).
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Šo ziņojumu nesuta nevienai no tranzīta muitas iestādēm pie izvešanas, kura ir paziņojusi,
ka sūtījums iziet no drošības zonas (saņemts IE168).

3.4.65

G0186

Birka
<UNLOADING REMARK. Unloading completion>

tiek izmantota kā pazīme, un tajā var būt divas vērtības:
• 0 = “nē” nozīmē, ka preču izkraušana vēl nav pabeigta;
• 1 = “jā” nozīmē, ka preces ir pilnībā izkrautas.

3.4.66

G0196

Šajā datu grupā ir jāiekļauj visa transporta aprīkojuma informācija, nevis tikai tas, kas
atšķiras no muitas deklarācijā deklarētajiem datiem.

3.4.67

G0200

Datu vienuma
<UNLOADING REMARK.State of seals>

vērtība ir “1” (“Jā”), ja plombas ir labā stāvoklī (t.i., ir norādītas un nav bojātas);
Datu vienuma
<UNLOADING REMARK.State of seals valsts>

vērtība ir “0” (“Nē”), ja plombas nav labā stāvoklī (t.i., tās nav vai nav bojātas).

3.4.68

G0201

Noteikumu R0840 piemēro tikai dalībvalstis. Ja sūtītājs ir CTC valsts, tad tranzīta muitas
iestāde dalībvalstī, kas atklāj R0840 pārkāpumu, jāpieprasa jauna ENS deklarācija, pirms
atļauts precēm iebraukt ES. Ziņojums CD050C vai CD115C no CTC valsts nevar noraidīt,
ja tiek pārkāpts R0840.

3.4.69

G0205

Birka
<UNLOADING REMARK.Conform>

tiek izmantota kā pazīme, un tajā var būt divas vērtības:
• 0 = “nē” ir piezīmes par izkraušanu;
• 1 = “jā” nav izkraušanas piezīmju.
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3.4.70

G0210

Šādu elementu kombinācija unikāli identificē sistēmas nepieejamību:
<COUNTRY.Country>
<COUNTRY-ACTION-UNAVAILABILITY.Type>
<COUNTRY-ACTION-UNAVAILABILITY.Functionality>
<COUNTRY-ACTION-UNAVAILABILITY.Start date and time>
<COUNTRY-ACTION-UNAVAILABILITY.End date and time>

3.4.71

G0213

Ziņojums IE017 tiek izmantots, lai paziņotu informāciju nosūtīšanas muitas iestādei par
nelielām vai lielām neatbilstībām (ja tādas ir), kuras identificējis Pilnvarotais nosūtītājs.

3.4.72

G0217

No sākotnēji saņemtā IE ziņojuma tikai datu grupas/datu vienuma kļūdas tiek nosūtīti
atpakaļ tirgotājam, norādot vai attiecīgā datu grupa vai vienums trūkst vai ir nepareiza.

3.4.73

G0231

NTA nodos NECA vērtību no datu vienuma
<CC029C-TRANSIT

OPERATION.Declaration Type>

kur attiecas CL231 (NCTS-P5).

3.4.74

G0300

Bīstamo preču gadījumā (ja preces ir UNDG – United Nations Dangerous Goods – sarakstā),
šajā laukā jāieraksta UN numurs.

3.4.75

G0301

Datu vienums
<CONSIGNMENT-HOUSE CONSIGNMENT-CONSIGNMENT ITEM-COMMODITY.CUS code>

var lietot kad CL016 (CUS kods) ir iekļauts CS/RS2, kur CN kods atbilst
<CONSIGNMENT-HOUSE CONSIGNMENT-CONSIGNMENT ITEM-COMMODITY-COMMODITY CODE.
Harmonized System sub-heading code>
<CONSIGNMENT-HOUSE
CONSIGNMENT-CONSIGNMENT
CODE.Combined nomenclature code>.

ITEM-COMMODITY-COMMODITY
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3.4.76

G0324

Akcīzes preču gadījumā, šajā laukā jāieraksta administratīvo atsauces kodu (ARC numuru).

3.4.77

G0325

Akcīzes preču gadījumā, šajā laukā jāieraksta UBR (Unique Body Reference).

3.4.78

G0332

Ja nav norādīts konteinera indikators
<Container indicator>

tad datu grupai
<TRANSPORT EQUIPMENT>

arī nav jābūt norādītai. Birka
<Container indicator>

darbojas kā datu grupas
<TRANSPORT EQUIPMENT>

regulējošais datu vienums

3.4.79

G0360

Ja neatbilstības ir konstatēta vienā vai vairākās datu grupās vai datu vienībās, vai ir atrasts
jauns datu elements, tad attiecīga datu grupa vai elements ir obligāti aizpildāms, lai šīs
neatbilstības noradītu. Pretējā gadījumā tos nenorāda.

3.4.80

G0367

Ja ziņojums ir “negatīvs” CD003C/CD038C/CD115C/CD165C, tad datu vienība ir obligāta,
pretējā gadījumā to nenorāda.

3.4.81

G0500

Vērtību “T” drīkst izmantot tikai tad, ja “Mājas numurs” un “Pasta indekss” vai tikai “Pasta
indekss” nosaka precīzu un unikālu atrašanās vietu.

3.4.82

G0510

Kad aktuālā saņēmēja muitas iestāde
<CUSTOMS OFFICE OF DESTINATION (ACTUAL)>

atļauj veikt izkraušanu, tiek sniegta visa informācija par sūtījumu.
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Kad
<CUSTOMS OFFICE OF DESTINATION (ACTUAL)>

atļauj turpināt izkraušanu, informācija par sūtījumu netiek sniegta, un datu vienumu
<CTL_CONTROL.Continue unloading >

izmanto ar pieaugošo vērtību ('1', “2”, “3” utt.) nākamajos CC043C ziņojumos (viens
ziņojums par katru atļauju, lai turpinātu izkraušanu).

3.4.83

G0650

Garantijas atjaunināšanas paziņojuma (GUARANTEE UPDATE NOTIFICATION)
ziņojumā jābūt norādītam vismaz vienam no šīs datu grupas datu vienumiem.

3.4.84

G0670

Ja visas preču vienības ir saistītas ar vienu konteineru, datu grupu var nenorādīt.
Pretējā gadījumā jādeklarē visas preces, kas saistītas ar šo konteineri (ja tādas ir).
Visas ar konteineru nesaistītās preces, kas saistītas ar šo plombu informāciju (ja tādas ir),
jādeklarē.

3.4.85

G0789

“Muitas iestāde pie robežas atsauces numura” identificē robežas šķērsošanas punktu (BCP),
kur atradīsies “Aktīvie robežas transporta līdzekļi”. Tas ir vai nu vienas
<CUSTOMS OFFICE OF TRANSIT (DECLARED).Reference number>

vai arī
<CUSTOMS OFFICE OF EXIT FOR TRANSIT (DECLARED).Reference number>

vai
<CUSTOMS OFFICE OF DESTINATION (DECLARED).Reference number>

Izmantojot šo datu vienumu, ir iespējams (pēc pārejas perioda beigām) noteikt, kuri
transporta līdzekļi kādā robežšķērsošanas vietā atradīsies, ja ir vairākas BCP un vairākkārt
mainās aktīvie transporta līdzekļi.

3.4.86

G0825

Ar sūtījumu saistītā informācija jābūt ierakstīta birkās:
<CONSIGNMENT-ADDITIONAL SUPPLY CHAIN ACTOR>
<CONSIGNMENT-PREVIOUS DOCUMENT>
<CONSIGNMENT-SUPPORTING DOCUMENT>
<CONSIGNMENT-TRANSPORT DOCUMENT>
<CONSIGNMENT-ADDITIONAL REFERENCE>
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<CONSIGNMENT-ADDITIONAL INFORMATION>

Ar sūtījuma HC informācija jābūt ierakstīta birkās:
<CONSIGNMENT-HOUSE CONSIGNMENT- ADDITIONAL SUPPLY CHAIN ACTOR>
<CONSIGNMENT-HOUSE CONSIGNMENT-PREVIOUS DOCUMENT>
<CONSIGNMENT-HOUSE CONSIGNMENT-TRANSPORT DOCUMENT>
<CONSIGNMENT-HOUSE CONSIGNMENT-ADDITIONAL REFERENCE>

Ar preču vienībām saistītā informācija jābūt ierakstīta birkās:
<CONSIGNMENT-HOUSE CONSIGNMENT-CONSIGNMENT ITEM-ADDITIONAL SUPPLY CHAIN
ACTOR>
<CONSIGNMENT-HOUSE CONSIGNMENT-CONSIGNMENT ITEM-PREVIOUS DOCUMENT>
<CONSIGNMENT-HOUSE CONSIGNMENT-CONSIGNMENT ITEM-SUPPORTING DOCUMENT>
<CONSIGNMENT-HOUSE CONSIGNMENT-CONSIGNMENT ITEM-ADDITIONAL REFERENCE>
<CONSIGNMENT-HOUSE CONSIGNMENT-CONSIGNMENT ITEM-ADDITIONAL INFORMATION>

3.4.87

G0850

Šī datu grupa ir jāaizpilda, ja tranzīta procedūras izmantotājs < HOLDER OF THE
TRANSIT PROCEDURE > norādīts kā pārstāvis <REPRESENTATIVE>.

3.4.88

G0860

Šī datu grupa ir jāaizpilda, ja datu pārstāvja birka ziņojumā <REPRESENTATIVE> tika
izmantots iepriekšējais ziņojums, kuru saņēma nosūtīšanas muitas iestāde (birka
<CUSTOMS OFFICE OF DEPARTURE >).

3.4.89

G0868

Šajā datu grupā ierakstītajiem datiem jābūt tieši tādiem pašiem kā iepriekšējā saņemtā
ziņojuma attiecīgajā datu grupā.

3.4.90

G0905

Ievadiet vērtību “1” (viens), ja tranzīta procedūras turētājam tika izsniegta papīra kopija.

3.4.91

G0906

Šis lauks ir atkarīgs no sistēmas, un tajā ir vērtības 1 – NCTS (Tranzīta kontroles
sistēma), 2 – AES (Automatizēta eksporta sistēma).
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3.4.92

G0988

Nosūtīšanas valsts var atšķirties no valsts, kas noteikta nosūtītāja adresē.

3.5. Tehniskie noteikumi (T)
3.5.1 T1120
Līdz birkai
<L3endDate>

lauki “Ziņojuma identifikācija” un “Korelācijas identifikators”
/Message identification
/Correlation identifier

tiek ierobežoti ar formātu an..14.
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