Zoznam kódov nákladného listu CIM položka č. 9

Vysvetlívky k značkám pred číslom kódu
Ukazovateľ zmeny
znak plus (+) príbytok
hviezdička (*) dodatok k štruktúre
mriežka (#)
zmena na mená
zvislá čiara (I) zmena na text pre opis a poznámky
znak mínus (-) označenie zrušenia (v rámci jednej zo sérií a interaktívnych správ)
znak X (X)

označenie zrušenia ( v rámci oboch sérií a interaktívnych správ)

Upozornenie
V položke č. 9 zadávajte len číselný kód !!! Nezadávajte ukazovatele zmeny uvedené vo vysvetlívkach
KÓD

TEXT
1 Certifikát analýz
Certifikát poskytuje hodnoty analýz.
2 Certifikát konformity
Certifikát osvedčuje pohodlnosť podľa vopred určených kritérií.

3 Certifikát kvality
Certifikát osvedčuje kvalitu tovaru, služieb atď.

4 Testový protokol
Protokol poskytuje výsledky testového zasadnutia.
5 Protokol činnosti produktov
Protokol špecifikuje výkonovú hodnotu produktov.
6 Protokol špecifikujúci produkt
Protokol poskytujúci špecifikáciu hodnoty produktov.
7 Protokol spracovania dát
Protokol o udalostiach počas výrobného procesu.

8 Prvá vzorka testového protokolu
samovysvetľujúca
9 Katalóg cien
samovysvetľujúca
10 Účastnícke informácie
Dokument/ správa poskytujúca základné údaje týkajúce sa účastníka.

11 Spolkové označenie súhlasu (schválenia)
Predbežne odsúhlasený dokument súvisí so spolkovým označením
súhlasných požiadaviek.
12 Závodný certifikát
Certifikát osvedčujúci špecifickú kvalitu hospodárskych produktov.

13 Poštový príjem
Dokument/správa, ktorá eviduje prepravu tovaru poštou ( napr.: mail, balík...)

14 Certifikát hmotnosti
Certifikát ovedčujúci hmotnosť tovaru.
15 List hmotnosti
Dokument/správa špecifikujúca hmotnosť tovaru.
16 Certifikát
Dokument, ktorým žiadateľ o dokumentárny úver špecifikuje podmienky
pre osvedčenie a kto osvedčenie vydá.

17 Kombinovaný certifikát hodnoty a pôvodu
Dokument identifikujúci tovar, v ktorom vydanie právomocí expresne
potvrdzuje, z akej krajiny (časti krajiny, skupiny krajín) tovar pochádza.
Tiež uvádza cenu a /alebo náklady na tovaru s účelom určiť pôvod zákazníkov.

18 Certifikát pohybu A.TR.1
Špecifická forma ohlásenia prechodu vydaná vývozcom
(certifikát pohybu).

19 Certifikát kvantity
Certifikát osvedčujúci kvantitu tovaru, servisu atď.

20 Správa o kvalite dát
Použitie QALITY správy
21 Otázka
Vyžiadanie informácie založenej na definovaní podmienok.
22 Odpoveď na otázku
samovysvetľujúce
23 Stav informácií
Informácia vyžadujúca stav príbuznej správy
24 Preloženie
Správa/dokument identifikujúci kontajnery, ktoré boli vyložené a potom
preložené do rovnakého dopravného prostriedu.

25 Zoznam vyložených kontajnerov
Správa/ dokument určujúci kontajnery, ktoré majú byť vyložené z lode.

26 Podnikové penzionovanie, vyrozumenie o príspevku
Dokument/správa poskytujúca vyrozumenie o príspevku použitom
na plán podnikového penzionovania.
27 Priemyselné penzionovanie, vyrozumenie o príspevku
Dokument/správa poskytujúca vyrozumenie o príspevku použitom
na plán podnikového penzionovania, ktorý je priemyselne široký.
28 Podnikové penzionovanie, členská správa o údržbe
Členská správa o údržbe používaná na plán podnikového penzionovania.

29 Priemyselné penzionovanie, členská správa o údržbe
Členská správa o údržbe používaná na plán priemyselného penzionovania.

30 Životné poistenie, oznámenie o odpočte z výplatnej listiny

Poučenie o odpočte z výplatnej listiny používané v odvetví životného poistenia.

31 Požiadavka záruky
Správa/dokument požadujúci presun nákladu z jednej colnej kontroly
do druhej.
32 Schválenie záruky
Správa/dokument schvaľujúci posun nákladu
z jednej colnej kontroly na druhú, ktorý vydáva colnica.
33 Certifikát zapečatenia exportných boxov s mäsom
Dokument/správa vydaná právomocou vo vyvážajúcej krajine, evidujúcej
zapečatenie vyvážaného mäsa v boxoch.

34 Stav nákladu
Správa identifikujúca stav nákladu.
35 Protokol o inventáre
Správa špecifikujúca informáciu o dodržaní inventáru.

36 Preukaz totožnosti
Oficiálny dokument na identifikovanie osoby.
37 Správa o odpovedi na štatistiku obchodu
Dokument/správa, v ktorej kompetentné národné úrady poskytnú vyhlásenie
s prijatím alebo odmietnutím obdržaného vyhlásenia na Európske
štatistické účely.

38 Očkovací certifikát
Oficiálny dokument dokazujúci imunitu proti určitým chorobám.

39 Pas
Oficiálny dokument dávajúci povolenie cestovať do cudzích krajín.

40 Vodičský preukaz (národný)
Oficiálny dokument dávajúci povolenie riadiť auto v danej krajine.

41 Vodičský preukaz (medzinárodný)
Oficiálny dokument dávajúci občanovi jednej krajiny povolenie riadiť
dopravný prostriedok v ostatných krajinách.

42 Voľný pas
Dokument dávajúci voľný prístup k servisom.
43 Časový lístok
Dokument dávajúci povolenie na servis na určitú dobu.

44 Protokol o stave dopravy
Správa, ktorá hlási stav dopravy a/alebo zmenu o stave dopravy medzi
dohodnutými stranami.

45 Požadovanie stavu dopravy
Správa žiadajúca výkaz o stave dopravy (napr.: cez Medzinárodné
viacúčelové správy o stave IFSTA).

46 Status banky
Dokument a /alebo správa o stave banky.
47 Štatistické obchodné vyhlásenie extra spoločnosti
Dokument/správa, v ktorej deklarant poskytuje informácie o
obchode s tovarom extra spoločnosti, požadovaných osobou zodpovednou
za zbierku štatistiky obchodov. Obchod krajiny Európskej únie s krajinou
mimo Európskej únie.

48 Písané inštrukcie v zhode s ADR číslo článku 10385
Písané inštrukcie súvisiace s nebezpečným tovarom a definované v
Európskej dohode o nebezpečnej preprave na cestách ako ADR.

49 Certifikát o poškodení
Oficiálne osvedčenie, že na prepravovanom tovare bolo objavené poškodenie.

50 Uznanie platnosti cenovej ponuky
Uznanie platnosti cenovej ponuky.
51 Odpoveď na katalóg cien
Dokument poskytujúci odpoveď na predtým zaslaný katalóg cien/tržieb.

52 Výsledok rokovania o cene
Dokument poskytujúci výsledok rokovania o cene.
53 Bezpečnostné a rizikové doklady s údajmi
Dokument/správa na dodanie oznámenia o nebezpečných alebo rizikových materiáloch
priemyselným zákazníkom a umožniť im mieru ochrany ich zamestnancov
a prostredia pred potenciálne nebezpečnými efektmi z týchto materiálov.

54 Legálne prehlásenie o účte
Prehlásenie o účte zahŕňa účtovanie položiek ako v účtovnej knihe
účtovníctva finančného úradu.

55 Výpis vyhlásení z účtu
Vyhlásenie z účtu finančnej inštitúcie zahŕňa položky zahájené na účtovanie.

56 Prehlásenie o uzávierke
Posledné vyhlásenie v danom období zahŕňa zúrokovanie kalkulácie
a finančný zostatok z dátumu posledného vstupu.

57 Protokol o začiatku nájmu vybavenia a zariadenia na prepravu
Protokol o pohybe kontajnerov alebo iných položiek vybavenia a zariadenia
na prepravu na zaznamenávanie fyzikej pohybovej aktivity a založenia začiatku
nájomnej doby.
58 Protokol o ukončení nájmu vybavenia a zariadenia na prepravu
Protokol o pohybe kontajnerov alebo iných položiek vybavenia a zariadenia
na prepravu na zaznamenanie fyzickej pohybovej aktivity a založenia konca
nájomnej doby.

59 Zaobchádzanie - nulová produkcia
Žiadny nedostatok, nadbytok alebo poškodená produkcia ako následok
vybalenia kontajnerov z lode.
60 Zaobchádzanie - časová záruka
Ukazovateľ druhu pohybu: tovar je sťahovaný pod kontrolou zákazníka
na uskladňovanie za účelom dodržať termín.
61 Zaobchádzanie - záruka na mori
Ukazovateľ druhu pohybu: tovar je prepravovaný po mori pod kontrolou zákazníka
do zákazníkovho úradu, kde budú dokončené formality.

62 Zaobchádzanie - osobný hnuteľný majetok
Náklad pozostáva z osobného hnuteľného majetku.
63 Zaobchádzanie - drevo
Náklad pozostáva z dreva.
64 Predbežný odhad výšky úveru
Dokument/správa vydaná buď ako faktor na označenie predbežného odhadu výšky úveru
kupujúcim alebo predávajúcim ako požiadavka odhadu výšky úveru kupujúceho.

65 Pokrytie úveru
Dokument/správa vydaná buď jednateľom ako pokrytie úveru kupujúceho
alebo predávajúcim ako požiadavka na pokrytie úveru.

66 Bežný účet
Dokument/správa vydaná jednateľom na označenie pohybu peňazí
účtu predávajúceho alebo iného jednateľa.

67 Obchodný spor
Dokument/správa vydaná stranou (zvyčajne kupujúcim) na označenie
jednej alebo viac faktúr, alebo jedného a viac dobropisov sporných na platbu.

68 Vrátenie transakcie
Dokument/správa vydaná jednateľom predávajúcemu alebo inému jednateľovi
na označenie, že zvyšok sumy jednej alebo viac faktúr nezozbierateľných od

kupujúcich je vrátený na uhradenie faktúr/y z účtovnej knihy.

69 Spätný prevod
Dokument/správa vydaná jednateľom predávajúcemu alebo inému jednateľovi na
spätný prevod faktúry alebo dobropisu, ktorý mu bol predtým prevedený.

70 Vedľajší účet
Dokument/správa vydaná jednateľom na označenie pohybu faktúr,
dobropisov a platieb z účtu predávajúceho.

71 Požiadavka na platbu
Dokument/správa vydaná veriteľom dlžníkovi na vyžiadanie platby
jednej alebo viac splatných faktúr .
72 Povolenie na vylodenie
Správa /dokument vydávajúci povolenie na vylodenie nákladu.

73 Štatistické definície
Prenos jednej alebo viac štatistických definícií.
74 Štatistické údaje
Prenos jednej alebo viac položiek údajov alebo databázy.
75 Požiadavka na štatistické údaje
Požiadavka na jednu alebo viacerých položiek alebo štatistickej databázy.

76 Odvolanie dodávky
Dokument/správa, ktorá poskytuje rozdelenie počtu a dodávku termínov
týkajúcich sa predchádzajúcich inštrukcií o dodávke.

77 Protokol o stave zásielky
Správa obsahujúca informácie o stave zásielky.
78 Oznámenie o pohybe inventáru
Oznámenie o pohybe inventáru.
79 Oznámenie o stave inventáru

Oznámenie o dostupných zásobách.
80 Dlhopis súvisiaci s tovarom alebo službami
Informácia o dlhopise spojená s transakciou tovaru alebo služieb príslušnej strane.

81 Dobropis súvisiaci s tovarom alebo službami
Dokument/správa poskytujúca informácie o úvere spojenom s transakciou
tovaru alebo služieb príslušnej strane.

82 Faktúry meraných služieb
Dokument/správa žiadajúca platbu za prísun meraných služieb (plyn, elektrina..)
dodávaných v pevnom meraní, ktorého spotreba je meraná na časovú periódu.

83 Dobropis spojený s finančnými časovými rozlíšeniami
Dokument/správa poskytujúca informácie o úvere spojenom s finančnými
časovými rozlíšeniami príslušnej strany, napríklad prémie.

84 Dlhopis spojený s finančnými časovými rozlíšeniami
Dokument/ správa poskytujúca informácie o debete spojené s finančnými
časovými rozlíšeniami príslušnej strany.
85 Colný zoznam nákladu
Správa/dokument identifikujúci zoznam nákladu na preclenie. Dokument obsahuje
zoznam nákladu pripravený lodnou spoločnosťou z dopravného listu.
Je prezentovaný colnici na formálny záznam nákladu.

86 Protokol o vylodení
Dokument na označenie, že prenášaná správa identifikovala všetok prebytočný
náklad, vyložila ho z plavidla v určenom výkladnom prístave.

87 Všeobecný protokol o zozname nákladu
Dokument na označenie, že prenášaná správa obsahuje súhrnný zoznam
informácií o všeobecnom náklade.

88 Protokol o vybalení zásielky
Dokument na označenie, že prenášaná správa obsahuje protokol o vybalení zásielky.

89 Zdravotný certifikát mäsa a mäsových výrobkov
Dokument / správa vydaná príslušným právomocným úradom vo vyvážajúcej krajine,
ktorá eviduje, že mäso a mäsové výrobky vyhovujú požiadavkám stanoveným
krajinou dovozu.

90 Zdravotný certifikát mäsových jedál
Dokument/správa vydaná príslušným právomocným úradom vo vyvážajúcej krajine,
ktorá eviduje, že mäsové jedlá vyhovujú požiadavkám stanoveným krajinou
dovozu.

91 Zdravotný certifikát hydiny
Dokument/správa vydaná príslušným právomocným úradom vo vyvážajúcej krajine,
ktorá evidujej, že hydinové produkty vyhovujú požiadavkám stanoveným
krajinou dovozu.

92 Zdravotný certifikát konského mäsa
Dokument/správa vydaná príslušným právomocným úradom vo vyvážajúcej krajine,
ktorá eviduje, že konské mäso vyhovuje požiadavkám stanoveným
krajinou dovozu.

93 Zdravotný certifikát čriev
Dokument/správa vydaná príslušným právomocným úradom vo vyvážajúcej krajine,
ktorá eviduje, že črevá a ich produkty vyhovujú stanoveným požiadavkám
krajinou dovozu.

94 Zdravotný certifikát liekov
Dokument/správa vydaná príslušným právomocným úradom vo vyvážajúcej krajine,
ktorá eviduje, že farmaceutické produkty vyhovujú stanoveným požiadavkám
krajiny dovozu.

95 Zdravotný certifikát nepoužiteľných produktov
Dokument/správa vydaná príslušným právomocným úradom vo vyvážajúcej krajine,
ktorá eviduje, že nepoužiteľné produkty vyhovujú požiadavkam stanoveným

krajinou dovozu.

96 Blížiaca sa zásielka
Zaznamenanie podrobností o blížiacej sa zásielke pre plavidlo.
97 Oznámenie o dopravných prostriedkoch
Správa zaznamenávajúca dopravné prostriedky používané na prevoz
tovaru alebo nákladu.
98 Informácie o príchode
Správa zaznamenávajúca detaily príchodu tovaru alebo nákladu.
99 Oznámenie o odovzdaní nákladu
Správa/dokument poslaný držiteľom nákladu naznačujúci, že náklad
sa presunul z colnej kontroly.

100 Certifikát spotrebnej dane
Certifikát preukazujúci, že tovar bol predložený daňovým úradníkom
pred odchodom z exportujúcej krajiny alebo pred doručením v prípade
dovoznej prepravy.

101 Registračný dokument
Oficiálny dokument poskytujúci detaily o registrácii.
102 Daňový formulár
Používaný na špecifikovanie, že správa je daňový formulár.
103 Protokol o priamej výmene vybavenia a zariadenia na prepravu
Protokol na kontajneroch alebo iných položkách vybavenia a zariadenia
na prepravu o tom, že boli vymenené, prenajaté na určitú nájomnú dobu.

104 Oznam o blížiacej sa zásielke vybavenia a zariadenia na prepravu
Oznámenie, že kontajnery alebo iné položky vybavenia a zariadenia
na prepravu budú doručené v blízkej dobe na určené miesto.

105 Príkaz na nákup
Dokument/správa vydaná v podniku na zahájenie nákupu tovaru,
materiálu alebo služieb požadovaných na produkciu alebo výrobu tovaru,

,

ktorý bude ponúknutý na predaj alebo poskytnutý zákazníkovi.

106 Protokol o poškodení vybavenia a zariadenia na prepravu
Zaznamenanie poškodenia položiek vybavenia a zariadenia na prepravu,
ktoré boli vrátené.
107 Oznámenie o odhade údržby vybavenia a zariadenia na prepravu a opravných prác
Oznámenie poskytuje odhad ceny údržby a opravy vybavenia a zariadenia
na prepravu.

108 Inštrukcie o odovzdaní prázdneho vybavenia a zariadenia na prepravu
Inštrukcie ako odovzdať položku prázdneho vybavenia a zariadenia
na prepravu určenej strane (stranám).
109 Protokol o vnútornom prepravnom pohybe nákladu
Zaznamenanie vnútorného pohybu v náklade, kontajneroch alebo iných
položiek výbavy prepravy, ktoré boli doručené vnútrozemským prepravcom.

110 Výrobné inštrukcie
Dokument/správa vydaná v spoločnosti na zahájenie výroby tovaru
ponúkaného na predaj.
111 Protokol o vonkajšom prepravnom pohybe nákladu
Zaznamenanie vonkajšieho pohybu v náklade, kontajnery alebo iné položky
vybavenia a zariadenia na prepravu (plné alebo prázdne), ktoré boli zozbierané
vnútrozemským prepravcom.
112 Inštrukcie na vybalenie vybavenia a zariadenia na prepravu
Inštrukcie ako vybaliť určitý náklad z určitého kontajneru alebo iných
položiek vybavenia a zariadenia na prepravu.
113 Protokol o vybalení vybavenia a zariadenia na prepravu
Protokol dokončenia vybaľovania určitých kontajnerov alebo iných
položiek vybavenia a zariadenia na prepravu.
114 Požiadanie o dostupnosti vyzdvihnutia vybavenia a zariadenia na prepravu
Vyžiadanie potrvdenia, že položka vybavenia a zariadenia na prepravu
bude dostupná na vyzdvihnutie.
115 Potvrdenie o dostupnosti vyzdvihnutia vybavenia a zaradenia na prepravu

Potvrdenie, že položka vybavenia a zariadenia na prepravu je dostupná
na vyzdvihnutie.
116 Protokol o vyzdvihnutí vybavenia a zariadenia na prepravu
Zaznamenanie, že položka vybavenia a zariadenia na prepravu bola vyzdvihnutá.
117 Protokol o presune vybavenia a zariadenia na prepravu
Zaznamenanie pohybu kontajnerov alebo iných položiek vybavenia a
zariadenia na prepravu pokiaľ boli k dispozícii.

118 Inštrukcie na vyloženie vybavenia a zariadenia na prepravu
Inštrukcie vyložiť určitý náklad, kontajnery alebo vybavenie a zariadenie
na prepravu z prepravného prostriedku.
119 Protokol o vyložení prepravy
Záznam, že náklad, kontajnery alebo vybavenie a zariadenie na prepravu
boli vyložené z určitého prepravného prostriedku.
120 Požiadavka na sklad
Dokument/správa vydaná v spoločnosti objednávajúca obstaranie
tovaru do skladu.
121 Inštrukcie na náklad prepravy
Inštrukcie naložiť náklad, kontajnery alebo vybavenie a zariadenie na
prepravu na určitý prepravný prostriedok.
122 Protokol o naložení prepravy
Záznam o dokončení nakladania nákladu, kontajnerov alebo iného
vybavenia a zariadenia na prepravu na určitý prepravný prostriedok.
123 Oprávnenie na údržbu vybavenia a zariadenia na prepravu a opravné práce
Oprávnenie vykonať opravu alebo údržbu na vybavení a zariadení
na prepravu.

124 Protokol o odchode nákladného prostriedku
Záznam o odchode prepravného prostriedku z určitého zariadenia.

125 Oznámenie o preprave prázdneho vybavenia a zariadenia na prepravu
Oznámenie, že položka/y prázdneho vybavenia a zariadenia na prepravu
je/sú dostupné na návrat.

126 Príkaz na prijatie vybavenia a zariadenia na prepravu
Príkaz prijať položky vybavenia a zariadenia na prepravu, ktoré budú doručené
vnútrozemským doručovateľom ( železnicou, po ceste alebo nákladným člnom)
do špecifikovaného zariadenia.
127 Inštrukcie o špeciálnom servise vybavenia a zaradenia na prepravu
Inštrukcie na vykonanie špecifikovaného servisu alebo servisov na
položke /položkách vybavenia a zariadenia na prepravu.
128 Protokol o uskladnení vybavenia a zariadenia na prepravu
Záznam počtu položiek vybavenia a zariadenia na prepravu uskladnených
na jednom alebo viacerých miestach.
129 Príkaz na odovzdanie prepravovaného nákladu
Príkaz odovzdať náklad alebo položky vybavenia a zariadenia na
prepravu určenej strane.
130 Fakturovanie listov s údajmi
Dokument/správa vydaná v spoločnosti obsahujúca údaje o predaných
druhoch tovaru, ktorá bude použitá ako základ prípravy na fakturovanie.

131 Inštrukcie na balenie vybavenia a zariadenia na prepravu
Inštrukcie ako baliť náklad do kontajnerov alebo iných položiek
vybavenia a zariadenia na prepravu.
132 Oznámenie o colnom vybavení
Oznámenie o colnom vybavení nákladu alebo položiek vybavenia a
zariadenia na prepravu.
133 Oznámenie o uplynutí doby colných dokumentov
Oznámenie špecifikujúce uplynutie doby colných dokumentov
vzťahujúcich sa na náklad alebo položky vybavenia a zariadenia na prepravu.
134 Požiadavka na nájom vybavenia a zariadenia na prepravu
Požiadavka na vybavenie dostupnosti vybavenia a zariadenia na prepravu
na prenájom.
135 Príkaz na nájom vybavenia a zariadenia na prepravu
Príkaz na odovzdanie prázdnych položiek vybavenia a zariadenia na
na prepravu nájomcovi a oprávnený odvoz záujemcom určenej strany.

136 Požiadavka na ukončenie nájmu vybavenia a zariadenia na prepravu
Požiadavka na ukončenie nájmu položky vybavenia a zariadenia na
prepravu v presne špecifikovanom čase.
137 Príkaz na prehliadku vybavenia a zariadenia na prepravu
Príkaz vykonať prehliadku na určených položkách vybavenia a zariadenia
na prepravu.
138 Odpoveď na príkaz na prehliadku vybavenia a zariadenia na prepravu
Odpveď na príkaz viesť prieskum o vybavení a zariadení na prepravu.

139 Protokol o prehliadke vybavenia a zariadenia na prepravu
Záznam o prehliadke určených položek vybavenia a zariadenia na prepravu.
140 Inštrukcie na balenie
Dokument/správa v rámci spoločnosti dávajúca inštrukcie ako má
byť balený tovar.
141 Oznámenie o účtovaní položiek na finančný účet
Dokument a/alebo správa oznamujúca, aby položky boli účtované
na finančný účet.
142 Príkaz na odhad údržby a opravných prác vybavenia a zariadenia na prepravu
Príkaz na spísanie odhadu ceny údržby alebo opravy vybavenia a
zariadenia na prepravu.

143 Ohlásenie o údržbe a oprave vybavenia a zariadenia na prepravu
Záznam o vybavení a zariadení na prepavu, ktoré bolo opravené alebo
bola na ňom vykonaná údržba.
144 Objednávka prázdnych kontajnerov
Príkaz na dostupnosť prázdnych kontajnerov.
145 Príkaz na vykládku nákladu z plavidla
Príkaz, že kontajnery alebo náklad majú byť vyložené z lode.

146 Príkaz na naloženie nákladu na plavidlo
Príkaz, že určený náklad, kontajnery alebo skupiny kontajnerov
majú byť naložené na loď.

147 Viacbodový príkaz
Jeden príkaz na nákup zahŕňa príkazy dvoch alebo viacerých predajcov a
príslušné body roznášky pre každého.

148 Zmluva na uloženie vecí do úschovy
Dokument oprávňujúci uloženie tovaru do úschovy.
149 Základná zmluva
Dokument označujúci zmluvu zahŕňajúcu základné podmienky
aplikovateľné na budúce zmluvy medzi dvoma stranami.

150 Príkaz na vnútornú prepravu
Dokument/správa dávajúca inštrukcie o preprave tovaru v rámci
spoločnosti.
151 Grant
Dokument o poskytnutí finančných prostriedkov.
152 Zmluva o neurčitej dodávke neurčitého množstva
Dokument označujúci zmluvu neurčitej dodávky
neurčitého množstva výrobkov.
153 Zmluva o neurčitej dodávke určitého množstva
Dokument označujúci zmluvu neurčitej dodávky
určitého množstva.
154 Zmluva o požiadavkách
Dokument označujúci zmluvné požiadavky, ktoré oprávňujú naplnenie
všetkých obchodných požiadaviek počas určenej zmluvnej doby.

155 Pracovný príkaz
Dokument označujúci príkaz zmluvnej strane na vykonávanie
určitej funkcie.
156 Plán výroby alebo kúpy
Dokument označujúci plán, ktorý rozhoduje, ktoré položky budú
vyrobené a ktoré nakúpené.
157 Plán subdodávateľa

Dokument označujúci plán, ktorý definuje stratégiu výrobcovho
subdodávateľa pre špecifickú zmluvu.

158 Prehľad o cenových údajoch
Dokument s prehľadom o cenových údajoch .
159 Overenie ceny a cenových údajov
Dokument označujúci cenu a cenové údaje, ktorých správnosť bola
overená.
160 Stanovenie mzdy
Dokument označujúci stanovenie mzdy, ktorá bude vyplácaná.

161 Protokol o stave zmluvných fondov (CFSR)
Záznam poskytujúci stav peňažných prostriedkov použiteľných v zmluve.

162 Overenie inšpekcie a výsledkov testu
Certifikát správnosti inšpekcie a výsledkov testu.

163 Materiálna inšpekcia a obdržanie protokolu
Protokol so správou o inšpekcii materiálov a prijímací dokument.

164 Špecifikácie o nákupe
Dokument označujúci určenie používania obchodných položiek.

165 Platba alebo záruka plnenia
Dokument zaručujúci platbu peňazí alebo výkon.

166 Zmluva bezpečnosti klasifikácie a špecifikácie
Dokument, ktorý označuje špecifikáciu a zahŕňa bezpečnosť a
klasifikuje požiadavky zmluvy.
167 Výrobná špecifikácia
Dokument špecifikujúci ako budú položky vyrábané.

168 Nákupný Americký certifikát súladu
Dokument osvedčujúci, že viac ako 50 percent ceny položky je
pripisovaných americkému pôvodu.
169 Oznámenie o ukončení prenájmu kontajnerov
Oznámenie o vrátení prenajatých kontajnerov.
170 Príkaz na prijatie nákladu
Príkaz prijať náklad, ktorý bude doručený doručovateľom.
171 Oznámenie o vyzdvihnutí
Oznámenie určujúce vyzdvihnutie obdržaného nákladu alebo kontajnerov
z presnej adresy.
172 Oprávnenie plánovať a navrhovať objednávky
Dokument/správa, ktorá oprávňuje prijímateľa plánovať objednávky, založené
na informácii v tejto správe a posielať tieto príkazy ako návrhy odosielateľovi.

173 Oprávnenie plánovať a expedovať zákazky
Dokument /správa, ktorá oprávňuje prijímateľa plánovať a expedovať zákazky
založené na informácii v tejto správe.
174 Náčrt / výkres
Dokument alebo správa je náčrt / výkres.
175 Protokol o cene výkonu (CPR) formát 2
Záznam označujúci cenu výkonu na zmluve na určených stupňoch pracovného rozpisu
(formát 2 - organizačné kategórie).

176 Protokol o stave ceny harmonogramu (CSSR)
Záznam poskytujúci stav ceny a harmonogramu aplikovateľného na zmluvu.

177 Protokol o cene výkonu (CPR) formát 1
Záznam označujúci cenu výkonu na zmluve zahŕňajúcu súčasné mesačné
hodnoty na určenom stupni pracovného rozpisu (formát 1 - pracovný rozpis).

178 Protokol o cene výkonu (CPR) formát 3
Záznam označujúci cenu výkonu na zmluve, ktorá sumarizuje zmeny

zmluvy nad odovzdanú časovú periódu so začiatočnými a konečnými
hodnotami (formát 3 - základná línia).

179 Protokol o cene výkonu (CPR) formát 4
Záznam označujúci cenu výkonu na zmluve zahŕňajúcu prognózu
pracovných požiadaviek na zostávajúcu časť zmluvy.

180 Protokol o cene výkonu (CPR) formát 5
Záznam označujúci cenu výkonu na zmluve, ktorá sumarizuje cenu
alebo odchýlky harmonogramu (formát 5 - vysvetlenia a problémové analýzy).

181 Správa o postupnej vykládke
Dokument/správa vydaná operátorom na náklade alebo výklade plavidla
identifikujúca kontajnery, ktoré boli vyložené zo špecifického plavidla
v tom momente.

182 Potvrdenie rovnováhy
Potvrdenie rovnováhy v deň zápisu.
183 Príkaz na vyprázdnenie kontajneru
Príkaz na vyloženie tovaru z kontajnera.
184 Objednanie naplnenia kontajnerov
Príkaz na naloženie určeného tovaru alebo zásielky do kontajneru.

185 Vyhlásenie o prevoze (príchod)
Vyhlásenie o príchode prevozu verejným úradom.

186 Vyhlásenie o prevoze (odchod)
Vyhlásenie o odchode prevozu verejným úradom.

187 Vyhlásenie o prevoze (kombinované)
Kombinované vyhlásenie príchodu a odchodu verejným úradom.

188 Návrh plánu odškodnenia

Návrh plánu odškodnenia po oneskorení alebo problémovom rozhodnutí.

189 Návrh plánu výroby
Návrh plánu na výrobu tovaru.
190 Štatistické a iné administratívne vnútorné dokumenty
Dokumenty/správy vydané v spoločnosti na účel zbierania produkcie
a iných vnútorných štatistík , a na iné administratívne účely.

191 Návrh predlohy harmonogramu
Vysoký stupeň predlohy harmonogramu aktivít na dokončenie
projektu.
192 Cenovo menlivá ponuka rozpočtu
Cenová ponuka založená na meniacich sa podmienkach.
193 Odhad rozpočtu
Odhad založený na detailnej, kvantitatívne založenej špecifikácii
(rozpočtu).
194 Návrh rozpočtu
Dokument/správa poskytujúca návrh rozpočtu, vydaný v
neocenenej forme.
195 Inštrukcie na výber dokumentárneho akreditívu
Inštrukcie na výber dokumentárneho akreditívu.

196 Požiadavka na zmenu dokumentárneho akreditívu
Požiadavka na zmenu dokumentárneho akreditívu.
197 Informácie o zmene doloženia akreditívu
Informácie o zmene doloženia akreditívu.
198 Oznam o zmene dokumentárneho akreditívu
Oznam o zmene dokumentárneho akreditívu.
199 Odpoveď na zmenu dokumentárneho akreditívu
Odpoveď na zmenu dokumentárneho akreditívu.

200 Informácie o vydaní dokumentárneho akreditívu
Poskytuje informácie o vydaní dokumentárneho akreditívu.
201 Požiadavka na ocenenie priamej platby
Požiadavka založiť ocenenie priamej platby.
202 Určenie výšky priamej platby
Dokument/správa adresovaná, napríkad zmluvnou stranou vlastníkovi
v prípade, že priama platba je uskutočnená subdodávateľovi.

203 Predbežné určenie výšky platby
Dokument/správa vytvárajúca predbežný odhad hodnoty platby.

204 Určenie výšky platby
Dokument/správa vytvárajúca finančné základy pracovnej situácie.

205 Kvantitatívne určenie ceny
Dokument/správa poskytujúca potvrdený kvantitatívny odhad kompletnej práce
na vytvorenie zmluvy.

206 Požiadavka na vytvorenie kvantitatívneho ocenenia
Dokument/správa poskytujúca počiatočný kvantitatívny odhad kompletnej
práce na vytvorenie zmluvy.

207 Zmluvná listina kvantity - BOQ
Dokument/správa poskytujúca formálne určenie identifikujúce kvantitu
a ceny, ktoré sú základom zmluvy na vytvorenie projektu.
BOQ znamená Listina kvantity.

208 Neocenená listina kvantity
Dokument/správa poskytujúca detailné, kvantitatívne určenie, vydané
v neocenenej forme ako výzva na cenové ponuky.

209 Ocenená ponuka BOQ
Dokument/správa poskytujúca detailné, kvantitatívne určenie,
aktualizované s cenami z ponukového návrhu na vytvorenia zmluvy.

BOQ znamená Listina kvantity.

210 Prieskum
Dokument/správa vydaná stranou zaujímajúcou sa o nákup tovaru
a označujúca presné, žiadúce podmienky týkajúce sa doručenia atď.
Adresovaná budúcemu dodávateľovi s cieľom získania ponuky.

211 Žiadosť na platbu
Dokument/správa obsahujúca predbežný odhad s podporou požiadaviek na platbu na
dokončenie práce na vytvorení zmluvy.

212 Súhlas na platbu
Dokument/správa, v ktorej dlžník vyjadruje zámer platiť.

213 Požiadavka na finančné stornovanie
Správa je požiadavkou na finančné stornovanie.
214 Predbežne autorizovaný priamy dlh
Správa obsahujúca predbežne autorizovaný priamy dlh.
215 List o úmysle
Dokument/správa, ktorou kupujúci informuje predávajúceho, že plánuje
vstúpiť do zmluvného jednania.

216 Schválená neocenená listina kvantity
Dokument/správa poskytujúca schválené detaily, určenie založené na
kvantite (listina kvantity), v neocenenej forme.

217 Ocenenie platby neplánovaných položiek
Ocenenie platby na neplánované položky.
218 Požiadavka na konečnú platbu založenú na dokončení práce
Požiadavka na konečnú platbu série požiadaviek na platbu predložených
na dokončenie celej práce.
219 Požiadavka na platbu za dokončené jednotky

Požiadavka na platbu za dokončené jednotky.
220 Objednávka
Dokument/správa, ktorou kupujúci zahajuje transakciu s predávajúcim,
zahŕňa ponuku tovaru alebo služieb ako je určené, podľa podmienok
zadaných v ponuke, alebo inak oznámených kupujúcemu.

221 Celková objednávka
Použitie dokumentu/správy na účely všeobecného príkazu s neskorším rozdelením
na kvantitatívne a doručovacie údaje a možné miesto doručenia.

222 Spešná zákazka
Dokument/správa objednávajúca zvyšok vyrobeného tovaru.

223 Objednávka na prenájom
Dokument/správa na zmluvný prenájom tovaru.
224 Súrna objednávka
Dokument/správa na súrnu objednávku objednávku.
225 Objednávka na opravu
Dokument/správa objednávajúca opravu tovaru.
226 Odvolanie objednávky
Dokument/správa poskytujúca zredukovanie kvantitatívnych a doručovacích
údajov zodpovedajúcich predchádzajúcej celkovej objednávke.
227 Objednávka zásielky
Objednávka doručiť tovar do skladu so súhlasom na platbu, keď je tovar
predaný von zo skladu.
228 Príkaz na testovanie
Dokument/správa prikazujúca testovanie.
229 Príkaz na výmenu
Dokument/správa informujúca kupujúceho alebo predávajúceho o
náhrade tovaru objednaného predtým.
230 Požiadavka na zmenu nákupnej objednávky
Zmena na nákupnú objednávku už bola poslaná.

231 Odpoveď na nákupnú objednávku
Odpoveď na nákupnú objednávku už bola obdržaná.
232 Objednávka nájmu
Dokument/správa na najímanie ľudských zdrojov alebo prenájom
tovaru alebo výbavy.
233 Objednávka náhradných súčiastok
Dokument/správa na objednávku náhradných dielov.
234 Kampaň katalógu cien/predajov
Katalóg cien/predajov obsahuje špeciálne ceny, ktoré sú platné len
po určitú dobu alebo pod špeciálnymi podmienkami.

235 Zoznam kontajnerov
Dokument/správa vydaná stranou idetifikujúcou kontajnery, za ktoré
je zodpovedná.
236 Prognóza dodávky
Správa, ktorá umožňuje prenos dodávky alebo predbežné požiadavky
na výrobok.
237 Objednávka na okamžité doručenie
Dokument/správa objednávajúca službu okamžitého doručenia.
238 Ne - predbežne autorizovaný priamy dlh/dlhy
Správa obsahujúca ne - predbežne autorizovaný priamy dlh/dlhy.
239 Odmietnutý priamy dlh /dlhy
Správa obsahujúca odmietnutý priamy dlh/dlhy.
240 Inštrukcie na doručenie
Dokument/správa vydaná kupujúcim dávajúca inštrukcie týkajúce sa
detailov dodávky objednaného tovaru.
241 Harmonogram dodávky
Použitie správy DELFOR.
242 Dodávka presne na čas
Použitie správy DELJIT .

243 Požiadavka na predbežne autorizovaný priamy dlh / dlhy
Správa obsahuje požiadavku na predbežne autorizovaný priamy dlh/dlhy.

244 Požiadavka na ne - predbežne autorizovaný priamy dlh
Spráca obsahuje požiadavku na ne - predbežne autorizovaný priamy dlh

245 Odovzdanie dodávky
Dokument/správa vydaná kupujúcim odovzdávajúcim expedovaný
tovar po prevzatí správy od predávajúceho, ktorý je pripravený na
expedovanie.
246 Vysporiadanie úverového listu
Vysporiadanie úverového listu.
247 Prenos fondu z banky do banky
Správa je prenos fondu z banky do banky.
248 Zákazníkova objednávka na platbu
Správa obsahuje zákazníkovu objednávku na platbu.
249 Objednávka na nízku hodnotu platby
Správa obsahuje objednávku len na nízku platobnú hodnotu.
250 Vyhlásenie o zozname posádky
Vyhlásenie týkajúce sa počtu členov posádky v preprave.

251 Otázka
Je to požadovanie informácie.
252 Odpoveď na predchádzajúcu správu o bankovom stave
Odpoveď na vopred zaslanú správu o stave banky.
253 Hlavný projekt plánu
Vysoký stupeň, zahŕňa všetko potrebné na dokončenie projektu.

254 Plán projektu
Plán na dokončenie projektovej práce.
255 Projekt harmonogramu

Harmonogram dokončenia projektových aktivít.
256 Projekt plánujúci dostupné zdroje
Dostupné zdroje na účel plánovania projektu.
257 Kalendár plánovania projektu
Pracovný kalendár obsahuje informácie na účel plánovania projektu.
258 Bežná zákazka
Objednávka na dodanie stanoveného počtu výrobkov v stálych
pravidelných intervaloch.
259 Záznam udalostí o pohybe nákladu
Dokument detailných časov a dátumov udalostí prislúchajúcich
pohybu nákladu.
260 Záznam analýzy nákladu na prepravu
Analýza nákladu na prepravu.
261 Samoúčtovací dobropis
Dokument, ktorý vyhlasuje, že zákazník požaduje dobropis v
samoúčtovacom prostredí.
262 Zlúčený dobropis - tovar a služby
Dobropis na tovar a služby, ktorý pokrýva viacnásobnú transakciu
zahŕňajúcu viac ako jednu faktúru.
263 Protokol o stave usporiadania inventáru
Správa, ktorá detailne popisuje stav súvisiaci s usporiadaním inventáru.

264 Inštrukcie na pohyb vybavenia a zariadenia na prepravu
Inštrukcie na výkon jedného alebo viac odlišných pohybov
vybavenia a zariadenia na prepravu.
265 Protokol o pohybe vybavenia a zariadenia na prepravu
Záznam jedného alebo viac odlišných pohybov vybavenia a zariadenia
na prepravu.
266 Protokol o zmene stavu vybavenia a zariadenia na prepravu
Záznam jednej alebo viac zmien stavu súvisiacich s položkou
alebo položkami vybavenia a zariadenia na prepravu.

267 Certifikát o dezinfekcii
Certifikát osvedčujúci, že bola vykonaná dezinfekcia.

268 Certifikát vína
Certifikát osvedčujúci kvalitu, pôvod alebo označenie vína.

269 Certifikát zdravej vlny
Certifikát osvedčujúci, že vlna nie je riziková pre zdravie ľudí
alebo zvierat.
270 Oznámenie o dodávke
Písomný dokument pripojený k zásielke, informuje prijímateľa o
obsahu zásielky.
271 271 Zoznam tovaru
Dokument/správa špecifikujúca rozvoz tovaru v individuálnych
balíkoch .

272 Požiadavka nového kódu
Požadovanie nového kódu.
273 Požiadavka na zmenu kódu
Požadovanie zmeniť existujúci kód.
274 Požadovanie zložky jednoduchých údajov
Požadovanie novej zložky jednoduchých údajov.
275 Požadovanie zmeny zložky jednoduchých údajov
Požadovanie zmeniť existujúcu zložku jednoduchých údajov.
276 Požadovanie zložky zložených údajov
Požadovanie novej zložky zložených údajov.
277 Požadovanie zmeny zložky zložených údajov
Požiadavka na zmenu existujucej zložky zložených údajov.
278 Požadovanie oddielu
Požiadavka na nový oddiel.
279 Požadovanie zmeny oddielu

Požiadavka na zmenu existujúceho oddielu.
280 Požiadavka na novú správu
Požiadavka na novú správu (NMR).
281 Požiadavka na správu vo vývoji
Požadovanie správy vo vývoji (MiD).
282 Obmena existujúcej správy
Požadovanie zmeny existujúcej správy.
283 Protokol o sledovaní počtu prevodov
Záznam o počte prevodov.
284 Definovanie užívateľovho adresára
Dokument/správa definujúca obsah užívateľovho adresára, celý
alebo jeho časti.
285 Požiadavka Štandardnej správy Spojených Národov
Požadovanie Štandardnej správy Spojených Národov (UNSM).
286 Definícia zoznamu služieb
Dokument/správa definujúca obsah zoznamu služieb, celý alebo
jeho časti.
287 Protokol o stave
Správa obsahujúca informácie o stave.
288 Harmonogram Kanban
Správa opisujúca harmonogram Kanban.
289 Správa o výrobných údajoch
Správa na podanie kmeňových údajov, databáz, ktoré sú zriedkavo menené,
na identifikovanie a opis výrobkov a dodávateľovej ponuky jeho
potencionálnemu zákazníkovi, kupujúcemu.
290 Nárok na časti a/alebo pracovné náklady
Nárok na časti a/alebo vzniknuté pracovné náklady.
291 Odpoveď na dodávkový harmonogram
Správa poskytujúca odpoveď na vopred prenesený dodávkový harmonogram.

,

292 Požiadavka na inšpekciu
Správa požadujúca stranu, aby skontrolovala položky.
293 Protokol o inšpekcii
Správa informujúca stranu o výsledkoch inšpekcie.

294 Aplikácia potvrdenia a chybný protokol
Správa používaná prostreníctvom aplikácie potrvdenia prijatia správy
a/alebo na zaznamenanie chýb.
295 Zmena hodnoty faktúry
Faktúra, ktorá požaduje platbu za rozdiel ceny medzi originálnou faktúrou
a výsledkom kolísania cien.

296 Dobropis na zmenu ceny
Dobropis, ktorý je vydaný proti faktúre so zmenenou hodnotou.

297 Inštrukcie na zber
Správa dávajúca pokyn strane na zozbieranie tovaru.
298 Zoznam nebezpečného tovaru
Zoznam všetkých detailov prevážaného nebezpečného tovaru.
299 Obnovenie registrácie
Kód špecifikujúci pokračujúcu platnosť vopred predložených
registračných informácií.
300 Zmena registrácie
Kód špecifikujúci obmenu vopred predložených
registračných informácií.
301 Odpoveď na registráciu
Kód špecifikujúci odpoveď na registračnú správu.

302 Zavedenie pravidiel
Dokument špecifikujúci kritériá a formát pre výmenné informácie
v elektronických údajoch.

303 Požiadavka na prenos
Dokument/správa je požiadavka na prenos.
304 Protokol o cene výkonu
Záznam vyjadrujúci cenu údajov za projekt alebo zmluvu.

305 Aplikačná chyba a potvrdenie
Správa informujúca vydávateľa správy, že vopred zaslaná správa bola obdržaná
adresátom alebo, že vopred zaslaná správa bola odmietnutá adresátom.

306 Finančné prehlásenie o hotovostných zásobách
Finančné prehlásenie o hotovostných zásobách.
307 Harmonogram dodávky poradia
Správa, ktorá opisuje poradie dodávky produktov.
308 Úverová odmena
Úver poslaný strane platiacej v záujme počtu členov.

310 Ponuka/ Cenová ponuka
Dokument/správa, ktorá s ohľadom na uzatváranie zmluvy, vytyčuje
podmienky, na základe ktorých bude tovar ponúkaný.

311 Požiadavka na ponuku
Dokument/ správa požadujúca ponuku určitého tovaru alebo služieb.

312 Potvrdzujúca správa
Správa poskytujúca potvrdenie informácií obchodnej žiadosti, týkajúcej
sa spracovania správy.

313 Správa o chybnej žiadosti
Správa označujúca, že správa bola odmietnutá kvôli chybe, s ktorou
sa stretla na prihlasovacom stupni.
314 Prehľad o pohybe nákladu počas jazdy
Kompletný prehľad, ktorý obsahuje informácie v osvedčení analýzy,

analýzu jazdy a pohybu nákladu zaznamenaného počas jazdy.

315 Zmluva
Dokument/správa evidujúca súhlas medzi predávajúcim a kupujúcim
na ponuku tovaru / služieb. Jej efekt je podobný ako ponuka nasledovaná
potvrdením ponuky.

316 Žiadosť o používanie zariadení prístaviska alebo kotviska
Dokument na žiadosť o používanie zariadení prístaviska alebo
kotviska.
317 Žiadosť na označenie prístavných miest
Dokument na žiadosť na označenie prístavných miest.
318 Žiadosť na presun z určeného miesta v prístave
Dokument vyjadruje žiadosť na presun z určeného miesta v prístave.

319 Dodatkový dokument, žiadosť na manipuláciu s nebezpečným nákladom
Dodatkový dokument, žiadosť na manipuláci s nebezpečným nákladom.

320 Potvrdenie objednávky
Dokument/správa potvrdzujúca vyplnenie objednávky a potvrdzujúca
podmienky alebo akceptáciu podmienok.

321 Dodatkový dokument, žiadosť na prepravu nebezpečného tovaru
Dodatkový dokument, žiadosť na prepravu nebezpečného tovaru.

322 Platba Čítania optického charakteru (OCR)
Platba na základe dokumentu o Čítanie optického charakteru (OCR).

323 Protokol o predbežnom predaji
Protokol o predbežnom predaji poslaný skôr ako sú dostupné
všetky informácie.

324 Preukaz na núdzový transport
Oficiálny dokument určujúci nebezpečnosť daných položiek,
ako napríklad informácie o povahe nebezpečenstva, bezpečnostné
zariadenia, konanie v prípade nehody, vyliata tekutina alebo oheň
a potreba poskytnúť prvú pomoc.
325 Faktúra "proforma"
Dokument/správa slúžiaca ako predbežná faktúra, obsahujúca
vlastne rovnaké informácie ako konečná faktúra, ale ešte nepožaduje
platbu.
326 Čiastočná faktúra
Samovysvetľujúca
327 Operačné inštrukcie
Samovysvetľujúce
328 Tabuľka s menom/ tabuľka výrobku
Tabuľka na tovare identifikuje a popisuje výrobok.
329 Register poistenia proti odstúpeniu
Dokument/správa obsahujúca zoznam popisujúci informácie o
poistení proti odstúpeniu.
330 Žiadosť o dodávkové inštrukcie
Dokument/správa vydaná dodávateľom požadujúca inštrukcie od
kupujúceho obsahujúce detaily dodávky objednaného tovaru.

331 Obchodná faktúra zahŕňajúca zoznam tovaru
Obchodná transakcia (faktúra) bude zahŕňat zoznam tovaru.

332 Obchodné údaje
Dokument/správa obsahuje obchodné údaje.
333 Colné vyhlásenie o preskúšaní nákladu
Vyhlásenie o preskúšaní nákladu poskytované colnici.
334 Colné vyhlásenie o vyšetrení nákladu, náhradné
Náhradné vyhlásenie o preskúšaní nákladu poskytované colnici.

335 Požiadavka na rezerváciu
Dokument/správa vydaná dodávateľom doručovateľovi požadujúca
rezerváciu miesta na určitú zásielku, označujúca žiaducu prepravu,
čas na doručenie, atď.

336 Colná posádka a preprava
Dokument/správa obsahujúca informácie týkajúce sa zoznamu
posádky a prepravy.
337 Vyhlásenie o colnej prehliadke s obchodnými detailami, náhradné
Náhradné vyhlásenie o colnej prehliadke s detailami obchodnej
transakcie.

338 Protokol o položkách rezervovaných finančnému účtu
Hlásenie správy o položkách, ktoré boli rezervované na finančný účet.

339 Protokol o transakcii, ktorá potrebuje ďaľšie informácie od prijímateľa
Hlásenie správy o transakciách, ktoré potrebujú ďaľšie informácie
od prijímateľa.

340 Inštrukcie o nakladaní
Dokument/správa určujúca detaily nákladu a požiadavky vývozcu
na jeho fyzický pohyb.
341 Zoznam inštrukcií o nakladaní (letecké)
Dokument/správa vydaná odosielateľom, v ktorej podáva detaily
zásielky tovaru, ktoré umožňujú leteckým linkám alebo ich agentom
pripraviť letecký nákladný list.
342 Protokol o transakcii len pre informácie
Správa zaznamenávajúca transakciu len pre informácie.
343 Dovozné objednávky (miestna preprava)
Dokument/správa dávajúca inštrukcie týkajúce sa miestnej prepravy
tovaru, napr.: z budovy spoločnosti tam, kde doručovateľ prevezme
ďalšiu prepravu.

344 EDI pripojený objekt obchodnej správy

Správa dávajúca dodatočné informácie o výmene pripojeného objektu EDI.

345 Oznámenie o pripravenosti na odoslanie
Dokument/správa vydaná dodávateľom informujúca kupujúceho, že
objednaný tovar je pripravený na odoslanie.
346 Protokol o prehliadke predaja
Protokol o predaji obsahuje prehľad za niekoľko skôr poslaných protokolov.

347 Objednávka skúmania stavu
Správa skúmajúca stav skôr poslaných objednávok.

348 Protokol o stave objednávok
Správa zaznamenávajúca stav predbežne poslaných objednávok.

349 Vyhlásenie týkajúce sa vnútorného a vonkajšieho pohybu plavidla
Dokument vyhlasujúci vnútorný a vonkajší pohyb plavidla.

350 Objednávka na odoslanie
Dokument/správa vydaná dodávateľom zahajujúca odoslanie
tovaru kupujúcemu (adresátovi).
351 Oznam o odoslaní
Dokument/správa ktorou predávajúci alebo odosielateľ informuje
príjemcu o odoslaní tovaru.

352 Zaznamenanie používania zariadení prístaviska alebo kotviska
Dokument zaznamenávajúci používanie zariadení prístaviska
alebo kotviska.
353 Žiadosť na vstup plavidla do areálu prístavu v noci
Dokument žiadajúci povolenie na vstup plavidla do prístavu v noci.

354 Zaznamenanie núdzového presunu z určeného miesta v prístave
Dokument zaznamenávajúci presun z určeného miesta v prístave

raz zaisteného, na iné miesto.

355 Vyhlásenie o colnej prehliadke bez obchodných detailov, náhradné
Náhradné vyhlásenie o colnej prehliadke bez obchodných detailov
o transakcii.

356 Záruka splnenia
Dokument, ktorý garantuje výkon.
357 Záruka platby
Dokument, ktorý garantuje platbu peňazí.
370 Oznam o rozdelení dokumentov
Dokument/správa, v ktorej strana zopovedná za vydanie série obchodných
dokumentov, špecifikuje rôznych príjemcov originálov a kópií tohto
dokumentu, s označením čísel kópií pridelených každému z nich.

380 Obchodná faktúra
Dokument/správa požadujúca platbu za tovar alebo služby dodané
pod podmienkami odsúhlasenými medzi predajcom a kupujúcim.

381 Dobropis
Dokument/správa na dokázanie informácií o úvere príslušnej strane.

382 Záznam o provízii
Dokument/správa, v ktorej predajca špecifikuje sumu provízie, percento
sumy faktúry alebo iné základy na výpočet provízie, ku ktorej je
referent odbytu oprávnený.

383 Záznam dlhu
Dokument/správa na poskytnutie informácii o dlhu príslušnej strane.

384 Opravená faktúra
Obchodná faktúra, ktorá zahŕňa opravené informácie líšiace sa od
predchádzajúcej verzie rovnakej faktúry.

385 Zlúčená faktúra
Obchodná faktúra, ktorá pokrýva viacnásobnú transakciu zahŕňajúcu
viac ako jedného predajcu.
386 Faktúra platená vopred
Faktúra na zaplatenie časti tovaru a služieb v predstihu, táto suma
bude odrátaná od konečnej faktúry.

387 Faktúra za nájom
Dokument/správa fakturujúca prenájom ľudských zdrojov alebo prenajímanie
tovaru alebo výbavy.
388 Daňová faktúra
Faktúra na daňové účely.
389 Samoúčtujúca faktúra
Faktúra účtuje namiesto predajcu.

390 Faktúra úverovej odmeny
Faktúra poslaná strane platiacej za počet kupujúcich.

393 Faktorová faktúra
Faktúra pridelená tretej strane na zozbieranie.
394 Nájomná faktúra
Použitie správy INVOIC na tovar v nájomnej zmluve.
395 Faktúra zásielky
Obchodná faktúra, ktorá hradí transakciu inú ako zahrňujúcu
predaj.
396 Faktorový dobropis
Dobropis súvisiaci s pridelenou faktúrou (faktúrami).
´+ 397

Odpoveď na súhrnný prehľad obchodného účtu
Dokument poskytuje odpoveď na skôr zaslanú správu
o súhrnnom prehľade obchodného účtu.

´+ 398

Oznámenie o odoslaní tovaru priamo z výrobne
Dokument, ktorým dodávateľ alebo odosielateľ informuje kupujúceho,
príjemcu alebo distribučné centrum o odoslaní tovaru priamo z výrobne.

´+ 399

Oznámenie o expedovaní preloženia nákladu
Dokument, ktorým dodávateľ alebo odosielateľ informuje kupujúceho,
odosielateľa alebo distribučné centrum o odoslaní tovaru
na preloženie.

´+ 400

Mimoriadna objednávka
Objednávka, ktorá spadá mimo rámec dohody.

´+ 401

Objednávka na preloženie nákladu
Objednávka požadujúca dodanie zabalených produktov na
konečný bod doručenia, ktorý bude sťahovaný cez prístav do
distribučného centra bez ďalšieho manipulovania.

´+ 402

Objednávka na tovar priamo z výrobne
Objednávka požadujúca dodávku produktov, ktoré budú dekonsolidované
v distribučnom centre a prekonsolidované na konečné miesto dodávky.

´+ 403

Informácia o dostupnosti dopravných prostriedkov
Informácia podávajúca správu o možnej dostupnosti dopravných prostriedkov.

´+ 404

Informácia o cestovnom poriadku dopravných prostriedkov
Informácia o rôznych harmonogramoch dopravných prostriedkov.

´+ 405

Oznámenie o dodávke vybavenia a zariadenia na prepravu
Oznámenie hovoriace o doručení vybavenia a zariadenia na prepravu.

409 Inštrukcie na bankový prenos
Dokument/správa obsahujúca inštrukcie od zákazníka pre jeho banku
na zaplatenie sumy v určenej mene menovanej strane v inej krajine,
buď určenou metódou (teleprenos, letecká pošta...) alebo metódou
podľa uváženia banky.

412 Žiadosť o bankový príkaz na platbu
Žiadosť zákazníka pre jeho banku, aby vydala príkaz na platbu.
Uvádza sumu a menu platby, meno príjemcu platby a mesto a krajinu
platby.

425 Oznámenie o zaplatení zbierky
Dokument/správa, ktorou banka oznamuje, že zbierka bola zaplatená
podáva detaily a metódy použitia peňažných prostriedkov.

426 Oznámenie o zaplatení dokumentárneho akreditívu
Dokument/správa, ktorou banka oznamuje platbu dokumentárneho akreditívu.

427 Oznámenie o prijatí dokumentárneho akreditívu
Dokument/správa, ktorou banka oznamuje prijatie dokumentárneho akredtitívu.

428 Oznámenie o prevode dokumentárneho akreditívu
Dokument/správa, ktorou banka oznamuje prevod dokumentárneho akredtitívu.

429 Žiadosť o bankovú záruku
Dokument/správa, ktorou zákazník žiada jeho banku, aby vydala
záruku v prospech menovanej strany v inej krajine, uvádza sumu a menu
a určuje podmienky záruky.

430 Banková záruka
Dokument/správa, v ktorej sa banka zaručuje vyplatiť limitovanú sumu
peňazí určenej strane, pri podmienkach vymedzených v správe
(alebo podmienkach vymedzených v Jednotnej colnej praxi).

431 List o odškodnení dokumentárneho akreditívu
Dokument/správa, v ktorej príjemca dokumentárneho akreditívu prijíma
zodpovednosť za nedodržanie termínu a podmienok úveru a zaručuje
sa splatiť peniaze obdržané úverom s úrokmi a vzrastenými poplatkami.

435 Oznámenie o úvere vopred
Predoznámenie oznamuje výskyt úveru v budúcnosti.
447 Zberný príkaz
Dokument/správa, ktorou je banka inštruovaná (alebo požadovaná)
vybaviť finančné a/alebo obchodné dokumenty za účelom získať
prijatie a/alebo platbu alebo doručiť dokumenty s inými dátumami
a podmienkami ako bolo určené.

448 Dokumenty formou prezentácie
Dokument/správa, ktorou sú prezentované návrhy alebo iné dokumenty
a/alebo obchodné dokumenty banke na prijatie, úhradu, prejednanie,
platbu alebo zozbieranie.

450 Príkaz na platbu
Dokument/správa obsahujúca informácie potrebné na začatie platby.
Môže pokrývať finančné založenie pre jednu alebo viac obchodných transakcií.
Príkaz na platbu je inštrukcia pre objednanú banku, aby zaplatila
jednu určenú sumu príjemcovi.

451 Rozšírený príkaz na platbu
Dokument/správa obsahujúca informácie potrebné na začatie platby.
Môže pokrývať finančné založenie pre niekoľko obchodných transakcií,
ktoré je možné špecifikovať v špeciálnych platobných častiach.
Je to inštrukcia objednanej banke, aby zaplatila jednu
špecifikovanú sumu príjemcovi.

452 Príkaz na viacnásobnú platbu
Dokument/správa obsahujúca platobný príkaz na účtovanie jedného
alebo viac účtov a v prospech jedného alebo viac príjemcov.

454 Oznámenie o zápise
Dokument/správa, poslaná inštitúciou na prevádzanie údržby účtov, jednému z
vlastníkov ich účtu. Informuje vlastníka účtu o zápise, ktorý bol alebo
bude pripísaný na tento účet na určenú sumu v určenom dátume.

455 Rozšírené oznámenie o zápise
Dokument/správa poslaná inštitúciou na prevádzanie údržby účtov
jednému z vlastníkov ich účtu. Informuje vlastníka účtu o zápise, ktorý
bol alebo bude zapísaný na jeho účet na určenú sumu v určenom
dátume. Poskytuje rozšírené obchodné informácie týkajúce sa
príslušného oznámenia o úhrade.

456 Oznámenie o dlhu
Oznam o dlhu.
457 Obrátenie dlhu
Obrátenie dlhu účtovnou transakciou banky.
458 Obrátenie úveru
Obrátenie úveru účtovnou transakciou banky.
460 Žiadosť o dokumentárny akredtitív
Dokument/správa, ktorou je banka požadovaná vydať dokumentárny
akreditív v bližšie určených podmienkach.
465 Dokumentárny akreditív
Dokument/správa, v ktorej banka vyhlasuje, že vydala dokumentárny
akreditív, podľa ktorého príjemca obdrží platbu, prijatie alebo prevod,
v súlade s určitými podmienkami a v porovnaní s predložením stanovených
dokumentov a určených návrhov. Úver môže a nemusí byť potvrdený
ďalšou bankou.

466 Oznámenie o dokumentárnom akreditíve
Dokument/správa vydaná bankou za účelom prenosu dokumentáreho
akreditívu príjemcovi alebo inej banke.

467 Poučenie o prenose dokumentárneho akreditívu
Dokument/správa, ktorou banka oznamuje, že (časť) dokumentárneho
akreditívu je alebo bola transferovaná v prospech druhého príjemcu.

468 Oznámenie o zmene dokumentárneho akreditívu

Dokument/správa, ktorou banka oznamuje, že podmienky dokumentárneho
akreditívu boli pozmenené.

469 Zmena dokumentárneho akreditívu
Dokument/správa, ktoru banka oboznamuje príjemcu o detailoch
zmien podmienok dokumentárneho akreitívu.

481 Oznam o úhrade platby
Dokument/správa oznamujúca úhradu platby.
485 Bankový príkaz na platbu
Príkaz na platbu vystavený v prospech tretej strany, buď jednou bankou
druhej banke, alebo pobočkou banky jej centrále, alebo medzi
pobočkami rovnakej banky. V každom prípade, príkaz na platbu by mal
súhlasiť so špecifikáciami určenými pre šeky v krajine, kde bude vyplatený.

490 Listina výmeny
Dokument/správa vydaná a podpísaná v súlade s použiteľnou legislatívou,
ktorá obsahuje bezpodmienečný príkaz, ktorým vystavovateľ nariaďuje
príjemcovi zaplatiť určenú sumu peňazí adresátovi na požiadanie
alebo v určený termín, proti odkúpeniu samotného dokumentu.

491 Dlžobný úpis
Dokument/správa vydaná a podpísaná v súlade s platnou leislatívou,
ktorá obsahuje bezpodmienečný prísľub, ktorým sa tvorca zaručuje
platiť určenú sumu peňazí adresátovi na požiadanie alebo v určený
termín, proti odkúpeniu samotného dokumentu.

X 492

Finančné vyhlásenie o účte
Vyhlásenie podávajúce informáciu o stave finančného účtu.
Poznámka:
1. Táto hodnota kódu bude efektívne odstránená s príručkou D.00B

493 Vyhlásenie o účtovacej správe
Použitie správy STATAC.
520 Poistný certifikát
Dokument/správa vydaná na osvedčenie, že poistenie bolo vykonané
a poistná zmluva bola vydaná. Taký certifikát pre náklad je primárne používaný,
keď je tovar poistený paušálnou alebo generálnou poistkou,
na požiadanie poisteného môže byť zmenená za poplatok.

530 Zásady poistenia
Dokument/správa vydaná poisťovateľom, eviduje poistnú zmluvu a
zahŕňa podmienky zmluvy, ktorými sa poisťovateľ zaručuje za určitý poplatok
nahradiť škodu poistenému za straty vzniknuté mimo rizika a nehôd
špecifikovaných v zmluve.

550 Výkaz o ohlásení poistenia
Dokument/správa používaná, keď poistený nahlási jeho poisťovateľovi
detaily individuálnej prepravy, ktoré sú pokryté poistnou zmluvou generálna alebo paušálna poistka - medzi stranami.

575 Faktúra poisťovateľa
Dokument/správa vydaná poisťovateľom určujúca cenu poistenia,
ktoré bolo vykonané a vyhlasujúca platbu.

580 Krycí list
Dokument/správa vydaná poisťovateľom (poisťovací maklér, agent...)
ako oznámenie pre poistenca, že jeho poistenie bolo vykonané.

610 Zasielateľské inštrukcie
Dokument/správa vydaná prepravcovi, dáva inštrukcie
týkajúce sa akcie, ktorá bude uskutočnená prepravcom na zaslanie
popísaného tovaru.
621 Pokyn prepravcu zástupcovi dovozu
Dokument/správa vydaná zasielateľskou firmou vo vyvážajúcej
krajine oznamujúca strane v dovážajúcej krajine zásielku popísaného tovaru.

622 Pokyn prepravcu vývozcovi
Dokument/správa vydaná zasielateľskou firmou, informujúca vývozcu
o plnení obdržaných inštrukcií.

623 Faktúra prepravcu
Faktúra vydaná zasielateľskou firmou, špecifikuje poskytnuté služby
a ceny. Vyhlasuje platbu.

624 Prepravcov certifikát prijatia
Neprevoditeľný dokument vydaný prepravcom na osvedčenie, že
prijal kontrolu určenej zásielky s nezrušiteľnými inštrukciami na
poslanie adresátovi uvedenému v dokumente alebo na podržanie.
Napr.: FIATA-FCR.

630 Dodací list
Dokument/správa poskytujúca zasielateľom alebo jeho agentom
doručovateľovi, viacnásobnému operátorovi prepravy alebo konečnému
príjmcovi. Podáva informácie o zásielke na prepravu, príjmový doklad
a vyhlásenie o zodpovednosti. (Niekedy manipulačný dokument
viacúčelového nákladu spĺňa aj funkciu dokumentov 632, 633, 650
a 655.).

631 Prepravcove potvrdenie o uskladnení
Dokument/správa vydaná prepravcom úradujúcim ako držiteľ skladu,
potvrdzuje príjem tovaru umiestneného v sklade a uvádza alebo
sa odvoláva na podmienky umiestenia v sklade a odovzdania tovaru.
Dokument obsahuje detaily týkajúce sa práv držiteľov rubopisu,
prenosu vlastníckych práv, atď. Napr.: FIATA-FWR.

632 Príjem tovaru
Dokument/správa vydaná prístavom, skladom/nábrežným skladiskom,
alebo operátorom terminálu potvrdzujúca prijatie špecifikovaného tovaru
podľa podmienok uvedených v dokumente.

633 Dokument o poplatkoch v prístave
Dokument/správa špecifikujúca poskytnuté služby, náklady na uskladnenie a
podržanie, náhrady za zdržanie a iné náklady majiteľovi popísaného tovaru.

635 Skladový list
Preplatiteľný dokument o prijatí, ktorý bol vydaný držiteľom skladu osobe
umiestňujúcej tovar do skladu.

640 Objednávka na doručenie
Dokument/správa vydaná stranou oprávnenou schváliť výdaj určeného tovaru
menovanému príjemcovi, alebo zadržať uschovávateľom tovaru.

650 Objednávka na manipuláciu
Dokument/správa vydaná organizáciou na manipulovanie nákladom
(správa prístaviska, operátor terminálu...) na odstránenie alebo inú
manipuláciu s tovarom pod ich starostlivosťou.
655 Prekročenie brány
Dokument/správa oprávňujúca určený tovar preniesť mimo
ohradenej plochy prístavu alebo obvodu stanice.
700 Nákladný list
Nepreplatiteľný dokument evidujúci zmluvu na prepravu nákladu.

701 Dokument o univerzálnej (viacúčelovej) preprave
Dokument/správa evidujúca zmluvu dopravy zahŕňajúcu pohyb tovaru
akýmkoľvek spôsobom dopravy alebo kombináciou týchto spôsobov,
pre národnú aj medzinárodnú dopravu, na základe všetkých platných
medzinárodných dohôd alebo národného práva a pod podmienkami
dopravy akéhokoľvek doručovateľa alebo dopravcu
zaručujúceho alebo sprostredkujúceho prepravu vzťahujúcu sa
k dokumentu.

702 Príjem tovaru, doprava
Dokument/správa vydaná doručovateľom alebo jeho agentom,
potvrdzujúca príjem prepravy špecifikovaného tovaru, v súlade s

podmienkami vyhlásenými v dokumente, umožňuje doručovateľovi
vydať prepravný dokument.

703 Domovský nákladný list
Dokument vytvorený agentom / konsolidátorom, ktorý eviduje zmluvu
medzi zasielateľom a agentom / konsolidátorom na prípravu prepravy
tovaru.

704 Hlavný dopravný list
Dopravný list vydaný majstrom plavidla ( vlastník alebo prenajímateľ
lode). Môže obsahovať čísla domovských listov.

705 Dopravný list
Preplatiteľný dokument/správa, ktorá eviduje zmluvu na prepravu po mori
a prevzatie alebo vykladanie tovaru doručovateľom. Na základe tohto
dokumentu sa doručovateľ zaväzuje doručiť tovar proti odkúpeniu
dokumentu. Ustanovenia v dokumente, že tovar bude doručený na
objednávku menovanej osoby, alebo doručiteľa, tvoria záruku.

706 Originál dopravného listu
Originál dopravného listu je vydaný prepravnou spoločnosťou.
Ak je vydaný námorným priemyslom môže značiť vlastníctvo nákladu.

707 Kópia dopravného listu
Kópia dopravného listu je vydaná prepravnou spoločnosťou.

708 Zoznam prázdnych kontajnerov
Dopravný list označujúci prázdne kontajnery.
709 Dopravný list tankeru
Dokument, ktorý eviduje prepravu kvapalného nákladu.

710 Nákladný list určený na prepravu po mori
Nepreplatiteľný dokument, ktorý eviduje zmluvu na prepravu tovaru po mori
a vyloženie tovaru doručovateľom, ktorý sa zaručuje doručiť tovar

príjemcovi menovanému v dokumente.

711 Dopravný list vnútrozemských vodných ciest
Preplatiteľný prepravný dokument vytvorený pre menovanú osobu,
na objednávku alebo na doručenie, podpísaný doručovateľom a
odovzdaný odosielateľovi po prijatí tovaru.
712 Nepreplatiteľný dokument námornej prepravy (druhový)
Nepreplatiteľný dokument, ktorý eviduje zmluvu na prepravu tovaru
morom a prevzatie alebo vyloženie tovaru doručovateľom. Týmto
dokumentom sa doručovateľ zaväzuje doručiť tovar príjemcovi
menovanému v dokumente. Napr.: Morský nákladný list
Poznámka: Synonymné s priamym a nepreplatiteľným dopravným listom
používanými v niektorých krajinách (Kanada).

713 Prevzatie palubným námorným dôstojníkom
Dokument/správa vydaná lodným úradníkom, potvrdzujúca, že určená
zásielka bola obdržaná na palube lode. Obsahuje zjavný stav tovaru,
umožňuje doručovateľovi vydať dopravný list.

714 Domovský dopravný list
Dopravný list vydaný nie doručovateľom, ale zasielateľskou firmou/
konsolidátorom, mimo doručovateľa.
715 List odškodnenia pre neodvedenie dopravného listu
Dokument/správa vydaná obchodnou stranou alebo bankou
poistnej spoločnosti. Prijíma zodpovednosť za užívateľa odškodného
v súvislosti so stanovenými podmienkami.

716 Doručovateľov dopravný list
Nepreplatiteľný dokument vydaný zasielateľskou firmou evidujúci
zmluvu na prepravu tovaru po mori a odovzdanie alebo vyloženie
tovaru doručovateľom. Týmto listom sa zasielateľská firma zaručuje
doručiť tovar príjemcovi menovanému v dokumente.

720 Železničný nákladný list (všeobecný pojem)
Prepravný dokument ustanovujúci zmluvu na prepravu tovaru medzi
odosielateľom a doručovateľom (železnica). Na medzinárodný
železničný prevoz, tento dokument musí byť prispôsobený modelu
predpísanému medzinárodnými dohodami ohľadne prepravy tovaru
železnicou. Napr.: CIM dohoda, SMGS dohoda.

722 Cestný list - SMGS
Účtový doklad, jedna kópia, ktorá je zostavená pre každý nákladný
list. Doprevádza zásielku celou cestou a je to dokument na prepravu
železnicou.
723 Oficiálne uznanie doprovodu
Dokument/správa, ktorá dáva oprávnenie vlastníkovi využiť všetky funkcie
hliadky vo vlaku, ktorým je prepravovaná doprovodná zásielka.

724 Preúčtovací dokument
Fiktívny prepravovací dokument požadujúci predchádzajúci trasport. Umožňuje
doručovaciemu agentovi dať možnosť inému doručovaciemu agentovi (v inej krajine)
zozbierať poplatky súvisiace s originálnou prepravou (železnice).

730 Cestný nákladný list
Prepravný dokument/správa, ktorá eviduje zmluvu medzi doručovateľom
a odosielateľom na prepravu tovaru po ceste (všeobecný termín).
Poznámka: Pre medzinárodnú cestnú prepravu, tento dokument musí
obsahovať aspoň podrobnosti predpísané zmluvnou dohodou pre
medzinárodnú prepravu po cestách (CMR).

740 Letecký nákladný list
Dokument/správa, vytvorená menom zasielateľa, ktorá eviduje zmluvu
medzi zasielateľom a doručovateľom prepravy tovaru ponad trasy
doručovateľa, ktorá je identifikovaná vydaním dokumentov plus serial aerolínií (IATA).

741 Hlavný letecký nákladný list
Dokument/správa vytvorená menom zasielateľa agenta, ktorá eviduje
zmluvu medzi agentom/konsolidátorom a doručovateľom na prepravu

tovaru ponad trasy doručovateľa, na zásielku pozostávajúcu z tovaru
pochádzajúceho od viac ako jedného zasielateľa.

743 Náhradný letecký nákladný list
Prechodný letecký nákladný list, obsahuje len limitované informácie,
pretože chýba originál.
744 Vyhlásenie o pôsobení posádky
Vyhlásenie pre colnicu vyžadujúce osobné pôsobenie členov posádky
na prepravu v zahraničí. Podobné ako IMO FAL 4.

745 Zoznam pasažierov
Vyhlásenie pre colnicu, týkajúce sa pasažierov, ktorí budú prepravovaní v zahraničí.
Podobné ako IMO FAL 6.
746 Vyrozumenie o dodávke (železničná preprava)
Dokument/správa vytvorená zasielateľom alebo stanicou odchodu,
je pridaná k preprave alebo poslaná adresátovi. Dáva možnosť
adresátovi alebo stanici príchodu overiť dodávku tovaru. Dokument
musí byť vrátený zasielateľovi alebo stanici odchodu.

750 Dodací list (poštové balíky)
Dokument/správa, ktorá v súlade s Článkom 106 "Dohoda týkajúca sa
poštových balíkov" pod dohodou UPU doprevádza poštové balíky.

760 Viacúčelový / kombinovaný dokument o preprave (všeobecný)
Prepravný dokument sa používa, keď je využitý viac ako jeden spôsob
prepravy nákladu. Je to zmluva prepravy a príjmu nákladu na
viacúčelový transport. Označuje miesta, kde spoločnosť zodpovedná
za prepravu prevezme zodpovenosť za náklad a miesto, kde zodpovednosť
tejto spoločnosti končí.

761 Priebežný dopravný list
Dopravný list, ktorý eviduje zmluvu prepravy z jedného miesta na iné v

oddelených etapách, z ktorých aspoň jedna je preprava po mori.
Týmto vydávajúci doručovateľ akceptuje zodpovednosť za prepravu,
ako vyhlásil v priebežnom dopravnom liste.

763 Certifikát prepravy pre prepravcu
Preplatiteľný dokument/správa vydaná prepravcom na osvedčenie, že
prevzal poverenie určenej zásielky na odoslanie a doručenie v
súlade s inštrukciami odosielateľa. Týmto akceptuje zodpovednosť
za doručenie tovaru držiteľovi dokumentu, doručovacieho agenta
vyberie podľa svojej voľby. Napr.: FIATA-FCT.

764 Kombinovaný prepravný doklad (všeobecný)
Preplatiteľný alebo nepreplatiteľný dokument evidujúci zmluvu
na výkon činnosti a /alebo dodanie výkonu kombinovanej prepravy
tovaru. Vzťahuje sa buď na "Preplatiteľný kombinovaný prepravný doklad
vydaný s výhradou Jednotnými pravidlami pre kombinovaný prepravný doklad
(ICC Brožúra č.298)" alebo "Nepreplatiteľný kombinovaný prepravný
doklad vydaný s výhradou Jednotnými pravidlami pre kombinovaný
prepravný doklad (ICC brožúra č. 298)".

765 Viacúčelový prepravný doklad (všeobecný)
Dokument/správa, ktorá eviduje zmluvu na viacúčelovú prepravu,
zahŕňa prevzatie tovaru operátorom viacúčelovej prepravy a jeho
zaručenie doručiť tovar v súlade s podmienkami zmluvy
( Medzinárodná zmluva na viacúčelovú prepravu tovaru).

766 Dopravný list kombinovanej prepravy/ viacúčelový dopravný list
Dokument, ktorý eviduje zmluvu na viacúčelovú prepravu, prevzatie
tovaru operátorom viacúčelovej prepravy a jeho zaručenie doručiť
tovar v súlade s podmienkami zmluvy.

770 Potvrdenie o rezervácii
Dokument/správa vydaná doručovateľom na potvrdenie, že priestor

bol rezervovaný pre zásielku.

775 Oznam o podaní ďalej
Inštrukcie na odovzdanie alebo doručenie tovaru.
780 Prepravná faktúra
Dokument/správa vydaná operátorom prepravy. Špecifikuje ceny
prepravy a poplatky vzniknuté za prepravné operácie a uvádza
podmienky platby.
781 Oznam o príchode (tovaru)
Oznámenie od doručovateľa pre adresáta, písomné, telefonické alebo
iné (expresný list, telegram, správa...) informujúce, že zásielka adresovaná
jemu je alebo v blízkej dobe bude k jeho dispozícii na určenom mieste.

782 Oznámenie o okolnostiach zabraňujúcich doručeniu (tovaru)
Požiadavka vytvorená doručovateľom odosielateľovi alebo prípadne
adresátovi, obsahuje inštrukcie ako dostať zásielku k dispozícii,
keď okolnosti zabraňujú doručeniu a vráteniu tovaru, ktorý nebol
požadovaný odosielateľom v prepravnom doklade.

783 Oznámenie o okolnostiach zabraňujúcim preprave (tovaru)
Požiadavka vytvorená doručovateľom odosielateľovi alebo adresátovi
s inštrukciami ako dostať tovar k dispozícii, keď okolnosti zabraňujú
preprave pred odjazdom na cestu, po prijatí príslušnej zásielky.

784 Vyrozumenie o dodávke
Oznámenie v písomnej forme, poslané doručovateľom odosielateľovi.
Informuje ho o aktuálnom dátume doručenia tovaru.

785 Zoznam nákladu
Zoznam tovaru zahŕňajúci náklad dopravovaný prepravou alebo
prepravnou jednotkou. Zoznam nákladu udáva obchodné detaily tovaru,
ako čísla prepravných dokladov, odosielateľov, adresátov, dopravné
označenie obalu, počet a druh balíkov a popis a množstvo tovaru.

786 Zoznam prepravovaného nákladu
Dokument/správa obsahujúca rovnaké informácie ako zoznam nákladu
a prídavné detaily ako hodnota nákladu, poplatky...

787 Register
Dokument/správa používaná v cestnej doprave, obsahuje zoznam nákladu
prevážaného v cestnom dopravnom prostriedku, často sa vzťahuje na
podpísané kópie Oznamu o cestnej zásielke.
788 Zoznam kontajnerov (jednotný zoznam nákladu)
Dokument/správa špecifikujúca obsah určitého nákladu kontajnerov
alebo iných jednotiek dopravy, pripravených na osobnú zodpovednosť
za ich naloženie do kontajnerov /jednotiek.

789 Oznam o poplatkoch
Dokument používaný železnicami na označenie poplatkov za prepravu
alebo prídavných poplatkov, keď stanica odchodu nie je schopná
vypočítať poplatky za celú cestu (napr. tarify ešte nie sú aktualizované,
časť cesty nie je pokrytá tarifom). Tento dokument musí byť
považovaný za spojený s dopravou.

790 Oznam o zaúčtovaní
Dokument, ktorý je spojený s prepravou alebo poslaný oddelene. Dáva
odchádzajúcej železničnej organizácii doklad, že hotovostná suma na doručenie
bola inkasovaná prichádzajúcou železničnou organizáciou pred
peňažným vyrovnaním odosielateľa.

791 Lodný bezpečnostný certifikát
Dokument osvedčujúci bezpečnosť lode na určenú dobu.
792 Rádiový bezpečnostný certifikát
Dokument osvedčujúci bezpečnosť lodného rozhlasového vybavenia
na určenú dobu.
793 Certifikát na bezpečnosť vybavenia a zariadenia
Dokument osvedčujúci bezpečnosť lodného vybavenia a zariadenia na určenú dobu.

794 Ropný certifikát občianskej zodpovednosti
Dokument vyhlasujúci zodpovednosť majiteľa lode za plavidlo, ktoré
je poháňané ropou alebo za ropu, ktorá je prepravovaná na lodi.
795 Dokument o línii nákladu
Dokument určujúci limit legálneho ponorenia lode pod rôznymi podmienkami.

796 Dokument o deratizácii
Dokument osvedčujúci, že na lodi nie sú potkany, platný v určenej dobe.

797 Námorné vyhlásenie o zdraví
Dokument osvedčujúci zdravotné podmienky na palube a lodi,
platný v určitej dobe.
798 Registračný certifikát
Oficiálne osvedčenie vyhlasujúce registráciu plavidla.
799 Vyhlásenie o lodných skladoch
Vyhlásenie pre colnicu týkajúce sa lodných skladov (podobné ako
IMO FAL 3), to znamená tovar určený na spotrebu pasažiermi /
posádkou plavidla, lietadla alebo vlaku, tovar potrebný na údržbu
zahŕňajúci palivo/mazivo, náhradné diely a vybavenie (IMO).

810 Žiadosť o povolenie vývozu
Žiadosť o povolenie vydané vládnou právomocou, povoľuje vývoz
určitého tovaru pri určitých podmienkach ako množstvo, krajina pôvodu...

811 Povolenie na vývoz
Povolenie vydané vládnou právomocou, povoľuje vývoz určitého tovaru
pri určitých podmienkach ako množstvo, krajina pôvodu...
Podobné: Povolenie embarga.

812 Vyhlásenie o devízovej kontrole, vývoz

Dokument/správa vyhotovená vývozcom/predajcom. Prostredníctvom
nej môže spôsobilá osoba skontrolovať, že počet devíz vzrastených
z obchodnej transakcie je repatriovaný v súlade s podmienkami platby a
devízovej kontroly v platnosti.

820 Dodací list, model T
Vyhlásenie Európskeho spoločenstva o preprave.
821 Dodací list, model T1
Vyhlásenie o preprave tovaru v rámci prepravných postupov
vnútorného spoločenstva (medzi krajinami Európskej únie - EU).

822 Dodací list, model T2
Koštatovanie, že deklarovaný tovar bol pôvodne vyrobený v krajine
Európskej únie (EU).
823 Kontrolný doklad T5
Kontrolný doklad (vyhlásenie o vývoze) používaný hlavne v prípade
preposlania bez použitia, len s vyberaním DPH, odmietnutím, nespokojnosťou
so zmluvou...
824 Preposlanie nákladného listu
Železničný nákladný list pripravený odosielateľom na uľahčenie
prípadného návratu k pôvodu tovaru.

825 Dodací list, model T2L
Konštatovanie, že deklarovaný tovar bol pôvodne vyrobený v krajine
Európskej únie (EU). Môže byť použitý len na tovar, ktorý je naložený
v jednom dopravnom prostriedku, na jednom mieste odchodu s
jedným miestom doručenia.

830 Vyhlásenie o vývoze tovaru
Dokument/správa, ktorou je tovar vyhlásený na vývoz, colné odbavenie,
prispôsobuje sa kľúčovému rozmiestneniu vytýčenému podľa
Dodatku I, prílohy C.1 Kyotskej dohody týkajúcej sa defnitívneho vývozu. V rámci
Colnej únie výraz "expedovať" má rovnaký význam ako "vyvážať".

833 Vyhlásenie o náklade (odchod)
Všeobecný termín, niekedy sa vzťahuje na dopravné vyhlásenie.
Je aplikovaný na dokumenty poskytujúce detaily požadované colnicou
ohľadne nákladu (prepravy) vezeného obchodnými dopravnými prostriedkami
(CCC).

840 Žiadosť o kontrolný certifikát na tovar
Dokument/správa predložená spôsobilou osobou zo strany požadujúcej
vydanie Kontrolného certifikátu na tovar v súlade s národnými alebo
medzinárodnými štandardmi, alebo prispôsobeného legislatíve v
dovážajúcej krajine, alebo ako je určené v zmluve.

841 Kontrolný certifikát na tovar
Dokument/správa vydaná spôsobilou osobou, eviduje kvalitu popísaného
tovaru, v súlade s národnými alebo medzinárodnými štandardmi,
alebo tovar prispôsobí legislatíve v dovážajúcej krajine, alebo ako je
určené v zmluve.

850 Žiadosť o fytosanitárny certifikát
Dokument/správa predložená spôsobilej osobe stranou požadujúcou
vydanie Fytosanitárneho certifikátu.
851 Fytosanitárny certifikát
Dokument/správa vydaná kompetentnou osobou vo vyvážajúcej krajine
evidujúcej, že rastliny, ovocie alebo zelenina nemajú ochorenia a sú
vhodné na konzumáciu. Podáva detaily dezinfekcie alebo iného zaobchádzania,
ktoré mohli podstúpiť.

852 Sanitárny certifikát
Dokument/správa vydaná kompetentnou osobou vo vyvážajúcej krajine
evidujúcej, že potravinové a živočíšne výrobky, vrátane mŕtvych zvierat,
sú vhodné na konzumáciu pre ľudí. Podáva detaily, ak sú dôležité,
o podstúpených kontrolách.

853 Veterinárny certifikát
Dokument/správa vydaná kompetentnou osobou vo vyvážajúcej krajine
evidujúcej, že živé zvieratá alebo vtáky nie sú zamorené alebo infikované

chorobou. Podáva detaily týkajúce sa ich pôvodu, očkovania a iného
zachádzania, ktoré podstúpili.

855 Žiadosť o potvrdenie o prehliadke tovaru
Dokument/správa predložená kompetentnou osobou zo strany
požadujúcej vydanie Potvrdenia o prehliadke tovaru v súlade s
národnými alebo medzinárodnými štandardmi, prispôsobenia legislatíve
v krajine, kde sa to požaduje alebo ako je určené v zmluve.

856 Potvrdenie o prehliadke tovaru
Dokument/správa vydaná kompetentnou osobou evidujúcou, že tovar
prešiel inšpekciou v súlade s národnými alebo medzinárodnými
štandardmi, prispôsobenia legislatíve v krajine, kde bola vykonaná
inšpekcia, alebo ako je určené v zmluve.

860 Žiadosť o certifikát pôvodu
Dokument/správa predložená kompetentnej osobe zainteresovanou
stranou požadujúcou vydanie certifikátu pôvodu v súlade s podstatnými
kritériami a na základe evidencie pôvodu tovaru .

861 Certifikát pôvodu
Dokument/správa identifikujúca tovar, v ktorej úrad alebo osoba
osvedčuje, že tovar, na ktorý sa vzťahuje certifikát pochádza z určenej
krajiny. Slovo "krajina" môže zahŕňať skupinu krajín, región alebo
časť krajiny. Certifikát môže tiež obsahovať vyhlásenie výrobcu,
producenta, dodávateľa, vývozcu alebo inej kometentnej osoby.

862 Vyhlásenie pôvodu
Vyhlásenie, týkajúce sa pôvodu tovaru, vyrobené v súvislosti s jeho
vývozom. Je vyrobené výrobcom, producentom, dodávateľom,
vývozcom alebo inou kompetentnou osobou na základe obchodnej
faktúry alebo iného dokumentu súvisiaceho s tovarom (CCC).

863 Certifikát regionálneho označenia

Certifikát vystavený v súvislosti s pravidlami, ktoré spísali úrady alebo
spôsobilá osoba. Osvedčuje, že popísaný tovar má ustanovenú
kvalitu, špecifickú pre daný región (napr. šampanské, portské víno,
syr Parmezán).

864 Prednostný certifikát pôvodu
Popis je poskytnutý.
865 Certifikát pôvodu z GSP
Špecifická forma certifikátu pôvodu tovaru kvalifikujúceho na prednostnú
starostlivosť pod zovšeobecneným systémom preferencií
(zahŕňajú kombinované vyhlásenie o pôvode a certifikát, forma A).

870 Konzulárna faktúra
Dokument/správa pripravená vývozcom v jeho krajine a prezentovaná
diplomatickému zastúpeniu dovážajúcej krajiny na rubopis. Dodatočne
je prezentovaná dovozcom v súvislosti s vývozom popísaného tovaru.

890 Vyhlásenie o nebezpečnom tovare
Dokument/správa vydaná odosielateľom v súvislosti s použiteľnými
dohodami alebo predpismi, popisujúca nebezpečný tovar alebo materál
na prepravné účely. Vyhlasuje, že list bol zabalený a označený v
zhode s ustanoveniami príslušných dohôd a predpisov.

895 Štatistický dokument, vývoz
Dokument/správa, v ktorej vývozca poskytuje informácie o vyvážanom
tovare požadované osobou zodpovednou za zaúčtovanie medzinárodných
obchodných štatistík.

896 Vyhlásenie INRASTAT
Dokument/správa, v ktorej deklarant poskytuje informácie o tovare
požadované osobou zodpovednou za zaúčtovanie obchodných štatistík.

901 Certifikát overenia doručenia
Dokument/správa, ktorou oficiálna právomoc (colnica, vláda) osvedčuje,

že tovar bol doručený.

910 Žiadosť o dovoznú licenciu
Dokument/správa, v ktorej zainteresovaná strana žiada kompetentnú
osobu o povolenie dovážať buď limitovaný počet tovaru s ohľadom na
dovozné obmedzenia, alebo nelimitovaný počet takého tovaru v
limitovanej dobe. Špecifikuje aj druh tovaru, jeho pôvod, hodnotu...

911 Dovozná licencia
Dokument/správa vydaná kompetentnou osobou v súvislosti s dovoznými
predpismi, ktorou je udelené povolenie menovanej strane dovážať
buď limitovaný počet určeného tovaru alebo nelimitovaný počet
tohto tovaru v limitovanej dobe, pod podmienkami určenými
v dokumente.

913 Colné vyhlásenie bez obchodných detailov
Prenos CUSDEC, ktorý nezahŕňa údaje z obchodného oddelenia správy.

914 Colné vyhlásenie s obchodnými a položkovými detailmi
Prenos CUSDEC, ktorý zahŕňa údaje z oboch - obchodných aj
položkových detailov správy.

915 Colné vyhlásenie bez položkových detailov
Prenos CUSDEC, ktorý nezahŕňa údaje z položkového oddelenia správy.

916 Príbuzný dokument
Popis je poskytnutý
917 Potvrdenie (colnica)
Potvrdenie o zaplatení colných poplatkov /daní / odmien.
925 Žiadosť o stanovenie výmeny
Dokument/správa, ktorou dovozca / kupujúci požaduje kompetentnú
osobu o stanovenie počtu devíz na prenos vývozcovi/predávajúcemu
ako platbu za tovar.

926 Devízové povolenie
Dokument/správa vydaná kompetentnou osobou, povoľujúca
dovozcovi / kupujúcemu preniesť počet devíz exportérovi / predávajúcemu
ako platbu za tovar.

927 Vyhlásenie o devízovej kontrole (dovoz)
Dokument/správa zhotovená dovozcom / kupujúcim. Kompetentná
osoba prostrdníctvom nej skontroluje, či obchodná transakcia, na
ktorú boli pridelené devízy, bola uskutočnená a či peniaze boli prenesené
v súlade s podmienkami platby a devízových predpisov.

929 Vyhlásenie tovaru na vývoz
Dokument/správa, ktorou je tovar vyhlásený na vývoz a colné odbavenie
(sesterský vstup 830).
930 Vyhlásenie tovaru na domáce používanie
Dokument/správa, ktorou je tovar vyhlásený na vývoz a colné odbavenie
vzťahujúca sa na prílohu B.1 (ohľadne preclenia na domáce použitie)
Kyotskej dohody (CCC).
931 Vyhlásenie okamžitého uvoľnenia z colnice
Dokument/správa vydaná dovozcom. Oznamuje colnici, že tovar bol
presunutý z vývozných dopravných prostriedkov do budovy vývozcu
pod colnicou schváleným okamžitým uvoľnením, alebo úradom
požadovaným uvoľnením.

932 Colný dodací list
Dokument/správa, ktorou Colný úrad uvoľňuje tovar spod jej kontroly,
aby mohol byť k dispozícii zúčastnenej strane.
Podobné: Colný doklad o uvoľnení.
933 Vyhlásenie o náklade (príchod)
Všeobecný termín, niekedy sa vzťahuje na Vyhlásenie o preprave,
aplikovaný na dokumenty poskytujúce detaily požadované colnicou,
ktorou prechádza náklad vezený na obchodných dopravných
prostriedkoch (CCC).

934 Vyhlásenie o hodnote
Dokument/správa, v ktorej deklarant (dovozca) uvádza faktúru alebo
inú cenu (predajná cena, cena rovnakého tovaru...) a určuje cenu
za prepravu, poistenie, balenie atď., termín doručenia a platby,
vzťah s obchodným partnerom, určuje colnú hodnotu dovážaného
tovaru.

935 Colná faktúra
Dokument/správa požadovaná colnicou v dovážajúcej krajine, v ktorej
dovozca uvádza faktúru alebo inú cenu (predajná cena, cena rovnakého
tovaru...) a určuje cenu prepravy, poistenia, balenia, atď., termín
doručenia a platby, určuje colnú hodnotu tovaru odovzdávaného
v dovážajúcej krajine.

936 Colné vyhlásenie (poštové balíky)
Dokument/správa, ktorá v súvislosti s Článkom 106 "Dohody ohľadne
poštových balíkov" pod UPU dohodou, musí doprevádzať poštové
balíky, a v ktorej je špecifikovaný obsah balíkov.

937 Daňové vyhlásenie (daň z pridanej hodnoty)
Dokument/správa, v ktorej dovozca uvádza príslušné informácie
požadované kompetentnou osobou na založenie dane z pridanej hodnoty.

938 Daňové vyhlásenie (všeobecné)
Dokument/správa obsahujúca všeobecné daňové vyhlásenie.
940 Požadovanie daní
Dokument/správa obsahujúca požadovanie daní.
941 Povolenie embarga
Dokument/správa dávajúca povolenie na vývoz určitého tovaru.

950 Vyhlásenie tovaru na colný prejazd
Dokument/správa, ktorou odosielateľ vyhlasuje tovar na prechod
colnicou, v súlade s prílohou E.1 (ohľadom prechodu colnicou)
z Kyotskej dohody (CCC).

951 TIF forma
Medzinárodný dokument colného prechodu, ktorým odosielateľ
vyhlasuje tovar na prepravu železnicou, v súvislosti s ustanoveniami
z 1952 Medzinárodnej dohody, v snahe uľahčiť prechod tovaru
železnicou cez hranice (TIF dohoda Medzinárodnej železničnej únie).

952 TIR karnet
Medzinárodný colný dokument (Medzinárodný cestný tranzit)
vydaný garantujúcim združením schváleným colným úradom, pod
ktorý zodpovedá prevážaný tovar. Vo väčšine prípadoch pod colnou
pečaťou, na cestných dopravných prostriedkoch a/alebo kontajneroch
v súlade s požiadavkami Colnej TIR dohody Medzinárodnej prepravy
tovaru pod záštitou TIR karnetu (UN/ECE).

953 Karnet Európskeho spoločenstva
Colný tranzitný dokument vydaný colným úradom Európskeho spoločenstva
pre tranzit a/alebo prechodných používateľov tovaru v rámci EC.

954 EUR 1 certifikát pôvodu
Colný certifikát používaný v prednostnej výmene medzi krajinami
Európskeho spoločenstva a krajinami mimo Európskeho spoločenstva.

955 ATA karnet
Medzinárodný colný dokument (prechodný prístup) vydaný pod
podmienkami ATA dohody (1961), ktorý zahŕňa medzinárodne platné
záruky a môže byť použitý namiesto národných colných dokumentov
a ako záruka za dovozné poplatky a dane, na pokrytie prechodného
prístupu tovaru a kde je to vhodné, na tranzit tovaru. Ak je použitý
na kontrolu prechodného vývozu a spätného dovozu, medzinárodná
záruka sa neuplatňuje (CCC).

960 Jednotný administratívny dokument
Sada dokumentov, nahradzujúca rôzne (národné) formy na colnú
deklaráciu v rámci Európskeho spoločenstva, zavedená 01-01-1988.

961 Všeobecná odpoveď (colnica)
Všeobecná odpovedná správa na povolenie prenosu údajov z colnice
vysielačovi predošlej správy.
962 Odpovedný dokument (colnica)
Správa s odpovedným dokumentom na povolenie prenosu údajov z
colnice vysielačovi predošlej správy.
963 Chybná odpoveď (colnica)
Chybná odpovedná správa na povolenie prenosu údajov z colnice
vysielačovi predošlej správy.
964 Odpoveď na balíky (colnica)
Správa s odpoveďou na balíky, na povolenie prenosu údajov z
colnice vysielačovi predošlej správy.
965 Výpočet dane / potvrdzujúca odpoveď (colnica)
Výpočet dane / správa potvrdzujúca odpoveď na povolenie prenosu
údajov z colnice vysielačovi predošlej správy.

966 Certifikát stanovujúci prednostné kvóty
Dokument/správa vydaná kompetentnou osobou na stanovenie
prednostných kvót.
990 Schválenie ukončenia používania
Popis je poskytnutý
991 Vládna zmluva
Popis je poskytnutý
995 Štatistický dokument, dovoz
Popis je poskytnutý
996 Žiadosť o dokumentárny akreditív
Správa so žiadosťou na otvorenie dokumentárneho akreditívu.

998 Predchádzajúci colný dokument / správa
Udanie predošlého colného dokumentu/správy týkajúceho sa
rovnakej transakcie.

Krížový odkaz údajových prvkov

Údajový prvok 1001 je používaný v nasledujúcej sériovej kombinácii prvkov:
C002

Údajový prvok 1001 je používaný v nasledujúcej vzájomne pôsobiacej kombinácii:
E968

