Rule
R009

Description
Валидация на ЕИК по БУЛСТАТ(9 или 13 символа). Валидацията се изпълнява, ако полето не е празно.

R011

Стойността трябва да е валидно ЕГН или ЛНЧ. Валидацията се извършва ако полето не е празно

R067
R174

Стойност на полето трябва да е пореден номер от редица (1,2…).

R176

Данните за фирмата трябва да са заредени, за да може да се продължи с обработката на документа. Въвежда се валиден номер
за съответният тип лице в полето с лупичка и се избира лупичката, за да бъдат извлечени.

R178

Полето не може да бъде равно на нула или по-малко от нула.

R201
R203

Ако Код на АП=T200, то стойността в полето трябва да е по-малко от 0,1

R204

В системата трябва да съществува декларация със същите "Тип на декларация", "Входящ номер", "Тип на лицето",
"Идентификационен номер"/"Номер на уведомление", "ЕИК/ЕГН/ЛНЧ" в състояние на "Приета", "Под контрол на плащане"
или "Приключена" за да може да се подаде коригираща декларация за нея.

R206

Ако е маркиран флаг за "Отложено деклариране", полето е задължително. В противен случай е неприложимо.

R208
R209

Зарежда се стойност по подразбиране, равно на текущото МУ (потребителят е логнат в СУА2.1).

R210

Ако "Тип на декларацията" е "АД за ТТИ", полето е приложимо и трябва да бъде изчислено по формулата за изчисляване на
"Продажна цена". В противен случай е неприложимо.

R211

Ако "Тип на лицето" е "ДС", "РП", "РИ", "ВРП", "МОВ", "МОД", "чл.57а, ал.1, т.1", "чл.57а, ал.1, т.2", "чл.57а, ал.1, т.3",
"чл.57а, ал.1 т.4/ по ЕГН или ЛНЧ", "чл.57а, ал.1 т.4/ по ЕИК" или "ОАКП", полето е задължително. В противен случай е
неприложимо.

R212

Ако "Тип на лицето" е "чл.76в", полето е задължително. В противен случай е неприложимо.

R214

Стойността не може да бъде по-голяма от 100,00.

Ако е маркиран флаг за "Коригираща декларация", полето е задължително. В противен случай е неприложимо.

Декларацията се подава в рамките на 14 дни след получаване/използване на стоките.

"Идентификационен номер" се валидира според "Тип на лице":
• "ДС" - ИНДС
• "РП" - ИНРП
• "РИ" - ИНРИ
• "ВРП" - ИНВРП
• "чл.57а, ал.1, т.1" или "чл.57а, ал.1, т.2" или "чл.57а, ал.1, т.3" или "чл.57а, ал.1 т.4 - Номер на удостоверение
• "МОД" или "МОВ - Номер на регистрация
• "ОАКП" - Номер на регистрация

R215

Ако "Вид декларация" е "Акцизна декларация" и "Тип на лицето" е "ДС", "РП", "РИ", "МОВ", "МОД", "чл.57а, ал.1, т.1",
"чл.57а, ал.1, т.2", "чл.57а, ал.1, т.3", "чл.57а, ал.1 т.4/ по ЕГН или ЛНЧ" или "чл.57а, ал.1 т.4/ по ЕИК" или "Вид декларация"
е "Рекапитулативна декларация" и "Тип на лицето" е "ОАКП", полето е задължително. В противен случай е неприложимо.

R216

Не може да се приеме повече от една декларация от един и същ ИО, за един и същ данъчен период или една и съща дата на
получаване/използване на стоките и с един и същ тип декларация, която не е коригираща.

R217

"Дата-до" трябва да е по-голяма или равна от "Дата-от".

R218

Ако "Вид декларация" = "Акцизна декларация" и "Тип на лицето" е "ВРП", "чл.76в", "ОАКП" или "ЮЛ", полето е
задължително. В противен случай е неприложимо.

R224

Стойността на "МЕ" трябва да е съвместима със стойността на "Код на АП", според таблица "Код на АП - МЕ".

R228

Ако "Тип на декларацията" е "АД за ТТИ", полето е задължително. В противен случай е неприложимо.

R232

Тип документ "ДСН" може да бъде избран само ако "Тип на лицето" е "ДС".

R233

Полето е задължително, ако е избран тип на документа "Други". В противен случай е неприложимо.

R237

Полето е задължително, ако е избран тип на документа "е-АД". В противен случай е неприложимо.

R241

Група от полета се използва само, ако "Тип на лицето" е "ДС".

R245

Полето се използва и е задължително, само, ако за поле "Предназначение на стоката" е въведен код, различен от 90. В
противен случай е неприложимо.
Aко "Тип декларация" е "АД за ААП" и "Вид на бандерола" започва с "АА", полето е приложимо. В противен случай е
неприложимо. Използва се за ДС в ДСН.

R247
R248

Aко "Тип декларация" е "АД за ТТИ" и "Вид на бандерола" започва с "ТТ", полето е приложимо. В противен случай е
неприложимо. Използва се за ДС в ДСН.

R253

Стойността на полето "Крайно количество"на бандероли в ДСН, трябва да бъде изчислено по формула: Началното
количество + Количество на постъпилите – (Използвани + Върнати).

R257

"Номер на бандеролите, до" трябва да е по-голям или равен на "Номер на бандеролите, от". Използва се за ДС в ДСН.

R261

Ако "Тип на декларацията" е "АД за ТТИ", полето е приложимо и трябва да е равна на стойността на "АС пропорционален",
според таблица "АС ТТИ". В противен случай е неприложимо.

R262

Ако "Тип на декларацията" е "АД за ТТИ", полето е приложимо и стойността трябва да е равна на стойността на "АС
специфичен", според таблица "АС ТТИ". В противен случай е неприложимо.

R267

Ако "Тип на декларацията" е "АД за ААП" или "АД за ЕПЕЕ", полето е приложимо и стойността трябва да е равна на
стойността на "АС", според таблица "АС ААП и ЕПЕЕ". В противен случай е неприложимо.

R274

Ако "Тип на декларацията" е "АД за ААП" или "АД за ЕПЕЕ", полето е приложимо и се изчислява по формулата за
изчисляване на "Данъчна основа". В противен случай е неприложимо.

R292

Ако "Тип на лицето" = "чл.76в", стойността трябва да е валиден номер на уведомление.

R294

R295

Специфичен акциз се определя от услугата за пресмятане на акцизно задължение. Към услугата се подава: 1. Код на АП 2.
Код по КН 3. Количество 4. Къса/грама в опаковка 5. Цена на опаковка 7. Предназначение на стоката по използване 8. Дата
на получаване/използване на стоките/ Данъчен период. Дата-до (според това коя е попълнена) Начинът на изчисляване е
описан в 6.3. Формули на спецификацията. Ако "Тип на декларацията" е различна от "Акцизна декларация за тютюневи
изделия", полето е неприложимо (X). Иначе: Ако декларацията се подава през upload на XML файл, изчислената стойността
се сравнява със стойността на полето във файла. Ако двете стойности се различават се визуализира грешка. Полето е
задължително (R). Ако декларацията се подава през web форми, полето е нередактируемо (N). Стойността му се изчислява по
гореспоменатата формула. Иначе-край
Пропорционален акциз се определя от услугата за пресмятане на акцизно задължение се подава: 1. Код на АП 2. Код по КН 3.
Количество 4. Къса/грама в опаковка 5. Цена на опаковка 7. Предназначение на стоката по използване 8. Дата на
получаване/използване на стоките/ Данъчен период. Дата-до (според това коя е попълнена) Начинът на изчисляване е описан
в 6.3. Формули на спецификацията. Ако "Тип на декларацията" е различна от "Акцизна декларация за тютюневи изделия",
полето е неприложимо (X). Иначе: Ако декларацията се подава през upload на XML файл, изчислената стойността се сравнява
със стойността на полето във файла. Ако двете стойности се различават се визуализира грешка. Полето е задължително (R).
Ако декларацията се подава през web форми, полето е нередактируемо (N). Стойността му се изчислява по гореспоменатата
формула. Иначе-край

R296

R297

R298

Размер на акциза се определя от услугата за пресмятане на акцизно задължение, като към услугата се подава: 1. Код на АП 2.
Код по КН 3. Количество/ Данъчна основа 4. Къса/грама в опаковка 5. Цена на опаковка 6. Градус 7. Предназначение на
стоката по използване 8. Дата на получаване/използване на стоките/ Данъчен период. Дата-до (според това коя Начинът на
изчисляване е описан в 6.3. Формули на спецификацията. Ако "Вид на декларация"="Рекапитулативна декларация",
стойността не се изчислява (null). Ако "Вид на декларация"="Акцизна декларация" и се подава през upload на XML,
стойността се изчислява по формула и се сравнява със стойност на полето във файла. Ако двете стойности се различават се
визуализира грешка. Полето е задължително (R). Ако "Вид на декларация"="Акцизна декларация" и се подава през webформа, стойността на полето се изчислява по гореспомената формула. Полето е нередактируемо (N).
Ако "Плащане" = "Дължим" (10) или "Кредит" (40), то "Внесен акциз" = "Размер на акциза", в противен случай "Внесен
акциз" = 0. Ако "Вид на декларация"="Рекапитулативна декларация", стойността не се изчислява (null). Ако "Вид на
декларация"="Акцизна декларация" и се подава през upload на XML, стойността се изчислява по формула и се сравнява със
стойност на полето във файла. Ако двете стойности се различават се визуализира грешка. Полето е задължително (R). Ако
"Вид на декларация"="Акцизна декларация" и се подава през web-форма, стойността на полето се изчислява по
гореспомената формула. Полето е нередактируемо (N).
Формула: "Сума дължим акциз" = сумата от всички стойности във "Внесен акциз", за които "Плащане" е "Дължим" (10)
минус сумата от всички стойности във "Внесен акциз", за които "Плащане" = "Кредит" (40). Ако "Сума дължим акциз" < 0, то
"Сума дължим акциз" =0, Ако "Вид на декларацията" = "Акцизна декларация" и се подава през upload на XML, стойността се
изчислява по формула и се сравнява със стойност на полето във файла. Ако двете стойности се различават се визуализира
грешка. Полето е задължително (R). Ако "Вид на декларацията" = "Акцизна декларация" и се подава през web-форма,
стойността на полето се изчислява по гореспомената формула. Полето е нередактируемо (N). Ако "Вид на
декларация"="Рекапитулативна декларация, стойността не се изчислява (null).

R500

"Код на Плащане" = "Предварително платен” може да се използва само, ако "Типа на лицето" е "ВРП" или "чл.76в".

R502

Ако "Вид на декларацията" е различен от "АД", полето е неприложимо (не се използва).

R504

Ако "Вид на декларация" е "АД", полето е задължително. В противен случай е неприложимо.

R505

Ако "Вид на декларация" е "РД", полето е задължително. В противен случай е неприложимо.

R506

Ако Тип на лицето е ЮЛ, стойността се валидира по правилото ЕИК ( 9 - 13 символа). Ако Тип на лицето е ФЛ, стойността се
валидира по правило ЕГН или ЛНЧ.

R515

Полето е нередактируемо, ако са заредени данните за Клиента.

R516

Ако "Tип на лицето" е "ЮЛ", полето е задължително. В противен случай е неприложимо.

R523

Идентификационният номер трябва да е част от идентификационните номера, с които служителя на икономическия оператор
може да оперира.

R532

Полето се използва и е задължително само, ако Тип на декларация е "АД за ААП" и "Код на АП" за стока е "Bxxx", "Sxxx". В
противен случай е неприложимо.

R533

Номер на уведомлението трябва да е част от идентификационните номера, с който служителя на икономическия оператор
може да оперира.

R535

Полето е задължително и става нередактируемо, след като е въведена стойност в него.

R537

В ДСН трябва да са въведени всички стоки от съответния тип, за които ИО има регистрация за посочения Данъчен период.

R538

Дати От и До в Данъчен период трябва да са в рамките на един данъчен период.

R541

Не може да се подава декларация, тъй като в регистрацията на ИО не са посочени стоки от тип, съответстващ на избрания тип
на декларация.

R542

Полето е задължително, след като се избере Тип на декларация.

R543

За тип лицето ВРП и 76В не може да се подава повече от една декларация за този тип стоки, освен ако декларацията не е
коригираща.

R544

Данъчен период в коригиращата декларация е различен от данъчен период, посочен в коригираната декларация.

R545

Към лиценз с този ИН липсва или не е била валидна за посочения данъчен период регистрация за независима малка
пивоварна.

R546

Независима малка пивоварна към даден лиценз не може да произвежда повече от 200000 HL бира за календарна година.

R547

Не може да се подава нулева (без акцизни стоки) акцизна декларация за тип на лицето ВРП, чл.76в, ОАКП, ЮЛ или ФЛ.
Данните за акцизни стоки са задължителни.

R548

Тип на плащане "Предварително платен" не е позволен за ВРП и чл.76в, ако регистрацията е прекратена поради
невъзможността за получаване на стоки.

R549

Изчисления акциз на стоките, за които акцизът е "Предварително платен" надвишава размер на "Заплатен" акциз в
Регистрация.

R553

Действително алкохолно съдържание по обем % vol трябва да е по-голямо или равно на минималното алкохолно съдържание
за избраната спиртна напитка, посочено в колона extra1 в номенклатура 175.

R556

Ако декларацията е подадена през DTI и е маркиран флаг за отложено деклариране (true), то полето се използва и е
нередактируемо. 2. Ако декларацията е подадена през DTI и флаг за отложено деклариране не е маркиран (false), то полето
не се използва и е нередактируемо (disable). 3. Ако декларацията е подадена чрез интерфейс на модул Деклариране и е
маркиран флаг за отложено деклариране (true), то полето се използва и е задължително. 4. Ако декларацията е подадена чрез
интерфейс на модул Деклариране и флаг за отложено деклариране не е маркиран (false), то полето не се използва и е
нередактируемо (disable).

R558

Ако вид на декларация е Рекапитулативна и стока с Код по КН НЕ е посочена в регистрацията на ОАКП за посочения
данъчен период, се визуализира грешка.

R561

Ако декларацията се подава/е подадена през DTI, полето е нередактируемо, в противен случай ако "Вид на декларацията" е
различен от "Акцизна декларация" полето е неприложимо, иначе полето е редактируемо.

R1200

R1201
R1202
R1203
R1206

R1207

Общото въведеното количество стоки в ДС се образува като сума от количествата въведени в поле "Реално количество" за
всички стоки декларирани като "Постъпили", за декларирана стока за декларирания данъчен период
Общото изведеното количество стоки в ДС се образува като сума от всички стоки декларирани като "Изведени", за
декларираният продукт за декларирана стока за декларирания данъчен период.При изчисляване на общото изведеното
количество стоки в ДС да НЕ СЕ вземат предвид стоки декларирани като "Изведени", за които кода по предназначение е
КП=16, КП=27, КП=90, КП=97
Датата на съобщението за получаване на стоката не може да бъде по-голяма от датата на извеждане на стоката от склада + 45
дена
Датата на постъпване на стоката в склада не може да е по-голяма от датата на документа, с който стоката е поставена в
данъчния склад
Полето за "Брой бандероли" е активно само при избрано Търговско наименование "Липсващи бандероли", Търговско
наименование=CL175{A81314}
Ако стоката е вид Енергийни продукти с Код на АП започващ с буква Е: От таблицата на съответствията да се извлече
стойността за "АС - калоричност"-коефициент според комбинацията (Код на АП-Код по КН - Код по Предназначение за
използване).

R1209

Ако стоката е вид Енергийни продукти с Код на АП започващ с буква Е: От таблицата на съответствията да се извлече
стойността за "АС - СО2 емисии" според комбинацията (Код на АП-Код по КН - Код по предназначение за използване)
Ако стоката е вид Енергийни продукти с Код на АП започващ с буква Е: От таблицата на съответствията да се извлече
стойността за "Кол-во СО2 емисии за единица кол-во стока" според комбинацията (Код на АП-Код по КН - Код по
Предназначение за използване)

R1210

Общата калоричност за количество стока е равна на Калоричността за единица продукт, умножена по количеството
декларирано в полето "Количество стоки". Стойността за "Калоричност за единица продукт" се взема на база Код по КН,
Код по АП и Код по предназначение от таблицата на съответствията.

R1211

Общото количество CO2 емисии за количество стока се получава като се умножи декларирано количество в полето
"Количество стоки" по Количеството въглеродни емисии за единица продукт. Количеството въглеродни емисии за единица
продукт се взема на база Код по КН, Код по АП и Код по предназначение от таблицата на съответствията.

R1208

R1212

Началното количество за периода трябва да съвпада с крайното количество, декларирано за предходния данъчен период. По
отношение на количествата на АП, код по КН, количества и мерна единица.
Полетатата:
- Плътност
- Kол-во СО2 емисии за единица количество стока
- Общо кол-во въгл. Емисии
- Обща калоричност
- Акцизна ставка - калоричност
- Акцизна ставка – въгл. емисии
да е видими само когато Вид на декларацията е АД за ЕПЕЕ -полето Тип на декларацията=CL132{
- Общо кол-во въгл. Емисии се изчислява само ако има въведени стойности за полето Въглеродни емисии за единица продукт
в Таблица на съответствията
- Обща калоричност се изчислява само има въведени стойности за Нетна калоричност в Таблица на съответствията

R1217
R1218
R1219
R1220

R1225

Ако стоката е вид Енергийни продукти с Код на АП започващ с буква Е: От таблицата на съответствията да се извлече
стойността за "Нетна калоричност" според комбинацията (Код на АП-Код по КН и Код по Предназначение за използване)
Дата на постъпване на стоките в склада трябва да е в рамките на декларирания период - т.е да е о тдатата посочена от ИО в
полето Начална дата на данъчния период до датата, посочена от ИО в полето Крайна дата на данъчния период
Форматът е във вида P99, където: - P е буква - "H" за часове или "D" за дни; - 99 e двуцифрено число. Като ако е "P" е H, то
времетраенето е до 24 часа, ако P e "D" e брой дни
При въведена дата на съобщение за получаване полето за Количеството на
стоката по съобщение за получаване да става активно и задължително (В
противен случай е видимо и неактивно).
При въведен номер на е-АДД , полето за Количеството на стоката по е-АДД
да става активно и задължително (В противен случай е видимо и неактивно).

За енергийни продукти с Код по АП започващ с "Е", ако в таблицата на съответствията са попълнени полетата:
- АС за калоричност
- АС за СО2 емисии
- Нетна калоричност
- СО2 емисии за единица продукт
То при изчисляване на АЗ да се прилага формулата за двукомпонентно изчисляване, в противен случай АЗ се изчислява по
текущия метод - количество по ставка
Ако продукт е освободен от облагане за въглеродни емисии то в полетата за
- АС за СО2 емисии
- СО2 емисии за единица продукт
се попълва стойност "0" нула
R1226
R1227

Полето е активно и задължително ако полето "Постъпва от вложител или складодържател"=CL1203{VL}

R1228

Полето за "Дължина на цигарите без филтъра или мундщука" е активно и задължително ако:
- Тип на декларацията=CL132{EXC003BG}
- Търговско наименование=CL175{T00001}
-Код по КН=24022090 или 24022010
При изчисляване на Размер на акциза във формулата за изчисляване на Спецфичен акциз в АД за ТТИ, стойността от полето
количество да се умножава както следва:
Ако полето"Дължина на цигарите без филтъра или мундщука" получава стойност:
=CL1003{TO11} се умножава по 2
=CL1003{TO14} се умножава по 3
=CL1003{TO17} се умножава по 4
=CL1003{TO20} се умножава по 5

R1229
R1231
R1232
R2301

Ако тип на декларацията е ТТИ то полето "Търговска марка/Описание" е задължително, ако Тип на декларацията е ААП или
ЕПЕЕ полето "Търговска марка/Описание" е опционално.
Полето "Период на транспортиране" е неприложимо ако Тип на декларацяиата=CL132 {EXC002BG}
Ако се пуска кредитно известие към еАДД с код от номенклатура CL200 63, то полето е задължително.

R2302

Ако е-АДД е за ЕПЕЕ, то полето е задължително, в противен случай е неприложимо

R2303

Ако стойността на полето "IsExciseNote" е true, то групата е задължителна

R2305

Общия размер на акциза е сума от размера на акциза на отделните стоки

R2306
R2307

Полето е задължително, ако типът подаване е система-система и съобщението е изпратено от АМ към ИО.Попълва се
номерът на съобщението предизвикало отговора
Ако полето е попълнено се проверява в регистъра за ОАКП за валидна регистрация

R2312

"Идентификационен номер" се валидира според Регистрацията на лицето:
• "ДС" – ИНДС
• "РП" - ИНРП
"РИ" – ИНРИ
• "ВРП" – ИНВРП
• "чл.57а, ал.1, т.1" или "чл.57а, ал.1, т.2" или "чл.57а, ал.1, т.3" или "чл.57а, ал.1 т.4 - Номер на удостоверение
• "МОД" или "МОВ - Номер на регистрация
• "ОАКП" - Номер на регистрация
• "чл.76" – номер на уведомление

R2313

Ако е избрана държава България, то полето е задължително

R2314
R2316

Полето се валидира, взависимост неговия размер. Ако полето е 9 или 13 цифри се проверя за валиден булстат. Ако полето е с
10-цифрен код се проверява за валидно ЕГН, в противен случай полето е неправилно попълнено
Ако търговското наименование е различно от "Липсващи бандероли" - A81314, то полето е задължително

R2317

Ако е избрана област от номенклатура CL1101, то полето е задължително

R2318

Ако е избрана община от номенклатура CL1102, то полето е задължително.

R2319

Полето се изчислява по формула определена в ЗАДС

R2324

Ако "Код на АП" за стока е "T200", то полето е е приложимо и трябва да е равна на стойността на "АС специфичен", според
таблица "АС ТТИ". В противен случай е неприложимо
Ако "Код на АП" за стока е "T200", то полето е е приложимо и трябва да е равна на стойността на "АС пропорционален",
според таблица "АС ТТИ". В противен случай е неприложимо
Ако "Код на АП" за стока е "Txxx", то полето е е приложимо и стойността му трябва да бъде изчислено по формулата за
"Специфичен акциз". В противен случай е неприложимо
Ако "Код на АП" за стока е "T200", то полето е приложимо и стойността му трябва да бъде изчислено по формулата за
"Пропорционален акциз". В противен случай е неприложимо
Ако "Код на АП" за стока е "Exxx", то полето се използва и е приложимо. В противен случай е неприложимо

R2326

Ако е попълнено полето "Мерна единица", то полето е задължително

R2320
R2321
R2322
R2323

R2327
R2328
R2329

Ако "Код по АП" за стоката е "Bxxx", "Sxxx", "Ixxx", "Wxxx","Exxx", "T300", "T400", "T500" то полето е приложимо и се
трябва да се вземе от таблица на съвместимост
Ако складът подлежи на контрол от модул "ИУ" и стоката, която напуска склада, преминава през уред с транзакционен
режим, количеството, обявено в еАДД, трябва да съответства на количеството, постъпило по транзакцията в модул "ИУ"
Ако складът подлежи на контрол и стоката, която напуска склада не преминава през уред с транзакционен режим, то
количеството, обявено в еАДД, събрано с количествата от всички други документи, по обявения входен документ, не трябва
да надхвърлят количеството във входния.

R2330

Ако "кодът по АП" е "Exxx" и кодът по предназначение по използване(CL199) e един от изброените(Е19, Е20, Е21, Е23, Е26,
Е44, Е47)(в тези случаи не се допуска друго предназначение освен изброените), то групата е задължителна, в противен
случай е неприложима

R2331

Датата на натоварване трябва да е по-малка или равна на датата на издаване на Приложение 14а

R2332

Полетата трябва да съдържат УКН и дата на регистрирано в системата е-АДД

R2333
R2334
R2335
R2336
R2337

Когато кодът по предназначение(CL200) e 20, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 66, 91, 92, 93, 94, 98 или когато кодът е 40 и търг.
Наименование е E00177 и получателят е физическо лице(в този случай в е-АДД не се допуска стока с друго
търг.наименование), групата е неприложима.
Когато се подава искане за анулиране, търговецът задължително декларира, че стоката не е напуснала данъчния склад.
Полето се попълва задължително с 1.
При получаване на искане за анулиране, се проверява дали не е изминало разрешеното за това време, според вида на
транспорта
В едно е-АДД могат да бъдат попълвани стоки, чийто кодове по АП могат да бъдат само Еxxx за енергийни продукти, или
само Txxx за тютюн и тютюневи изделия, или само сред Sxxx, Wxxx, Ixx, Bxxx за алкохол и алкохолни напитки
Ако избраното населено място от номенклатура 1103 има район, то полето е задължително.

R2338

Полето за "Дължина на цигарите без филтъра или мундщука" е активно и задължително ако:
- ако кодът по АП е Txxx
- Търговско наименование=CL175{T00001}
-Код по КН=24022090 или 24022010

R2340

При подаване на искане за анулиране е-АДД трябва да бъде в състояние публикуван.

R2341
R2342
R2343
R2344
R2345
R2346
R2347
R2348
R2349

Ако стойността на флага "IsOTTGObject" e true, групата OTTGObject e задължителна, а в противен случай е неприложима.
Ако стойността на флага е false, групата "DeliveryPlace" e задължителна, а иначе е незадължителна
Полето за "Брой бандероли" е активно само при избрано Търговско наименование "Липсващи бандероли", което е скод
A81314
Ако стоката е вид Енергийни продукти с Код на АП започващ с буква Е: От таблицата на съответствията да се извлече
стойността за "Кол-во СО2 емисии за единица кол-во стока" според комбинацията (Код на АП-Код по КН - Код по
Предназначение за използване)
Ако стоката е вид Енергийни продукти с Код на АП започващ с буква Е: От таблицата на съответствията да се извлече
стойността за "АС - СО2 емисии" според комбинацията (Код на АП-Код по КН - Код по предназначение за използване)
Ако стоката е вид Енергийни продукти с Код на АП започващ с буква Е: От таблицата на съответствията да се извлече
стойността за "АС - калоричност"-коефициент според комбинацията (Код на АП-Код по КН - Код по Предназначение за
използване).
Общото количество CO2 емисии емисии за количество стока се получава като се умножи декларирано в полето "Количество
стоки" по "АС - СО2 емисии"
Общата калоричност за количество стока е равна на АС-калоричност, умножена по количеството декларирано в полето
"Количество стоки"
Полето се използва и е задължително само, ако "Код на АП" за стока е "Bxxx", "Sxxx", "Ixxx", "Wxxx" и "Exxx". В противен
случай е неприложимо.
Полето се използва и е задължително само, ако "Код на АП" за стока е "T200". В противен случай е неприложимо.

R2351

Полето се използва и е задължително само, ако "Код на АП" за стока е "T200". Стойността на полето трябва да бъде поголяма от нула и по-малко от 0,1.
Полето е задължително само, ако "Код на АП" за стока е "T200". Стойността му трябва да е по-голяма от 0.

R2352

Действително алкохолно съдържание по обем % vol трябва да е по-голямо или равно на минималното алкохолно съдържание
за избраната спиртна напитка и стойността му не трябва да е по-голяма от 100. Полето се използва и е задължително само,
ако "Код на АП" за стока е "Bxxx", "Sxxx", "Ixxx", "Wxxx". В противен случай е неприложимо.

R2350

R2353
R2354
R2355
R2356

Стойността на "МЕ" трябва да е съвместима със стойността на "Код на АП", според таблица на съвместимостите "Код на АП
- МЕ".
Полетата "Мер.ед. по чл.28 и чл.29" и "Мер.ед." не могат да имат еднакви стойностти
Полето задължително е попълнено с BG, като ако е празно се попълва автоматично, ако е попълнено с различна стойност се
вдига грешка
Ако "Кодът по АП" за стоката е ""Txxx", то полето е задължително, в противен случай е опционално

R2357

Ако са попълнени полетата за тип и номер на документ, полетата за номер на транзакция и контролна точка са неприложими
и обратно, ако са попълнени полетата за номер на контролна точка и транзакция, тези за тип и номер на документ са
неприложими

R2358

Кодът по КН може да бъде само сред разрешениете в регистрацията на ИО

R2359

еАДД трябва да има поне една стока

R2360
R2361
R2362
R2363
R2364

Кодът по КН и мерната единица в стока на Приложение 14а трябва съответства на код по КН, и мерна единица в стока на
еАДД
Сумарното количество от всички Приложетия 14а за всеки код по КН, трябва да съответстна на действителното количеството
за този код по КН, обявено в еАДД
Приложение 14а трябва да съдържа поне една стока
Ако еАДД има приложение 14а и кодът по АП е E440 или E460, то полето е задължително, в противен случай е
неприложимо
Номерът на Приложение 14а, кодът по КН, търг.марката, мерната единица и точния адрес на мястото на доставка в
съобщението за получаване трябва съответства на код по КН, търг.марка, мерна единица и точния адрес на мястото на
доставка в стока на Приложение 14а, с посочения номер

R2365

Полето се попълва само в съобщения BG1015, BG1018, BG1011, BG1010, за всички останали случаи е неприложимо

R2366

Не може да има друго публикувано eАДД със същия входящ номер

R2369

Ако кодът по АП е "Bxxx", то полето "Номер на транзакция" е задължително, а полето "Номер на контролна точка" е
неприложимо
При подаване система - система Булстата от секцията OriginalMessage трябва да съвпада с Булстата на Издателя на еАДД и с
Булстата от подписа
Кодът по АП може да бъде само сред разрешените за ИО

R2370

Търг.наименование може да бъде само сред разрешените за ИО

R2371

Регистрацията трябва да е валидна

R2367
R2368

R2373

Ако флагът "Отложено подаване" е маркиран, се допуска датата на издаване на еАДД да е по-малко от днешната, в противен
случай дата на издаване е равна на днешната.
Когато "Вид транспорт" има стойност 0, 5 или 7 полето е опционално

R2374

Операцията не може да бъде извършена, защото еАДД не е в правилния статус

R2375

еАДД не може да бъде регистриран или анулиран без да е подписан

R2376

Попълва се задължително, ако лицето е регистрирано на територията на Р. България

R2377

ЕИК на издателя трябва да е еднакво с ЕИК на потребителя издаващ е-АДД

R2378

е-АДД не може да премине в състояние "Очакващ 14а" без да е получено поне едно Приложение 14а

R2379

е-АДД не може да бъде приключен без да са пристигнали всички приложения 14а

R2372

R2380
F025

При издаване на акцизно известие, секцията Приложение 14а е неприложима

F201

Стойността на "Плащане" трябва да е съвместима със стойността на полето "Предназначение", според таблицата "Плащане Предназначение".

F202

Стойността на "Тип на лицето" трябва да е съвместима със стойността на "Тип на декларация", според таблицата "Тип на
лицето - Тип на декларация".

F203

Стойността на "Код на АП" трябва да е съвместима със стойността на "Тип на декларация" по следния начин:
- АД за ААП - стойности за Код на АП се ограничават до "Bxxx", "Ixxx", "Sxxx" и "Wxxx".
- АД за ТТИ - стойности за Код на АП се ограничават до "Txxx".
- АД/РД за ЕПЕЕ - стойности за Код на АП се ограничават до "Еxxx".

F205

Стойността на "Предназначение за използване" трябва да е съвместима със стойността на "Код на АП", според таблица "Код
на АП - Предназначение за използване".

F208

Стойността на "Предназначение за използване" трябва да е съвместима със стойността на "Код на АП" и "Код по КН", според
таблица на съответствията "Код на АП"-"Код по КН" - "МЕ" - "Предназначение за използване".

F213

Стойността на "Предназначение на стоките" трябва да е съвместима със стойността на документа, според таблица
"Предназначение - АД / ДСН" за АД

F214

Стойността на "Предназначение на стоките" трябва да е съвместима със стойността на документа, според таблица
"Предназначение - АД / ДСН" за ДСН.

F215

Стойността на Код на АП трябва да се филтрира едновременно по F205 и F024.

F216

Стойността на "Търговско наименование" трябва да е съвместима със стойността на "Тип на декларация", според таблица
"Търговско наименование - Тип на декларация".

F291

F1024

Разрешени типове бандероли са "АА", "DF" за Тип на декларация "АД за ААП"; "ТТ" за Тип на декларация "АД за ТТИ".
Приложимо в ДСН за ДС.
Филтрират се тези стойности за "Търговското наименование", които съответстват на избрания/въведения "Код на акцизния
продукт"
Филтрират се тези стойности за "Код на акцизния продукт", които съответстват на избрания/въведения КН.

F1101

От номенклатура CL1001 се филтрират тези стойности за области, които съответстват на избраната Държава(CL7)

F1102

ИНЛС трябва да бъде валиден идентификационен номер, с който служителят на ИО има право да оперира

F1103

От номенклатурата CL1003 се филтрират тези стойности за населени места, които съответстват на избраната
община(CL1102)
От номенклатура CL1104 се филтрират тези стойности за райони, които съответстват на избраното населено място(CL1103)

F1001

F1104

Стойността на "Тип на декларацията" трябва да е съвместима със стойността на полето "Вид на декларация", според
таблицата "Тип на декларация - Вид на декларацията".

F1106

От CL1003 дължина на цигарите без филтъра и мундщука (см.) се определя коефициентът, с който трябва да бъде умножено
количеството за получаване на реалната му стойност
От номенклатура 18 се филтрират само допустимите кодове по АП за съответния ИО

F1107

От номенклатура 19 се филтрират само допустимите кодове по КН за съответния ИО

F1108

От номенклатура 175 се филтрират само допустимите търг.наименования за съответния ИО

F1105

F1200

В полето "Начин на транспортиране", ако Тип на декларация е "АД за ААП", то от CL1200 се зареждат стойности {DB, C,
ZPC, AC, HS}. Ако Тип на декларация е "АД за ЕПЕЕ", то от CL1200 се зареждат стойности {AT, ZPT, WT, HS}.
Ако Тип на декларация е "АД за ТТИ", не се вадят резултати от CL1200 (за тютюневи изделия не се изчисляват фири при
транспортиране и/или съхранение).

RAWUPP

Moже да използвате само главни букви.

RAWLATN

Moже да използвате само латински букви (a÷z, A÷Z) и цифри (0÷9).
Дата на издаване на Приложение 14а/Датата на извеждане на еАДД трябва да е равна на датата на издаване на еАДД

RDIEQ
RDELSEQC

Дата трябва да е по-малка или равна от днешна дата (проверка до ден)

RDEGREQC
RAECYR

Датата трябва да е по-голяма или равна на днешната дата (проверка до ден)

RAEUPP

Moгат да се използват само главни букви

Moгат да се използват само букви на кирилица (а÷я, А÷Я)

