Štruktúra správy XML :
<subjekt>
<evcislo>

- identifikačné údaje držiteľa oprávnenia na distribúciu
- evidenčné číslo „oprávnenia na distribúciu“ subjektu, ktorý
zasiela oznámenie
<rok>
- rok za ktorý je vytvorené oznámenie
<mesiac>
- mesiac za ktorý je vytvorené oznámenie
<email>
- email kontaktnej osoby *
<telefon>
- telefón kontaktnej osoby *
<typspravy>
- ID z číselníka „Typ správy“
</subjekt>
<obraty>
<eankod>
<evcisloop>

- oznamované údaje (obratové položky)
- EAN kód spotrebiteľského balenia liehu (SBL)
- evidenčné číslo „oprávnenia na distribúciu“, alebo číslo povolenia
na predaj SBL obchodného partnera
<typobratov>
- ID z číselníka „Typ obratov“
<pocetsbl>
- počet vydaných, prijatých SBL, resp. manko, prebytok v kusoch
</obraty>
<eankody>
- hlásenie nových EAN kódov
<eankod>
- EAN kód nového SBL
<nazovsbl>
- názov nového SBL
<objemsbl>
- objem nového SBL
<koncentracia>
- koncentrácia nového SBL
</eankody>
<skupinaean>
- nahlásenie skupinového balenia
<eanskupina>
- EAN kód skupinového balenia
<eankod>
- EAN kód SBL, ktoré sa nachádza v skupinovom balení
<pocet>
- počet rovnakých SBL v skupinovom balení
</skupinaean>
<rozbal>
- nahlásenie rozbalenia skupinového balenia
<eanskupina>
- EAN kód rozbaleného skupinového balenia
<datum>
- dátum rozbalenia skupinového balenia v tvare RRRR-MM-DD
<pocet>
- počet rozbalených skupinových balení
</rozbal>
Číselníky
Typ správy :
1 - riadne podanie
2 - opravné podanie

Typ obratov :
1 - príjem SBL
2 - vydané SBL držiteľovi oprávnenia na distribúciu
3 - vydané SBL držiteľovi povolenia na predaj SBL
4 - vydané SBL konečnému spotrebiteľovi
5 - stav zásob SBL
6 - zistené manko, resp. prebytok
Pravidlá pri vytváraní xml správy :
- ak sa zasielajú iba EAN kódy nových SBL, rok a mesiac je nepovinný údaj
- oznámenie je potrebné zaslať aj v prípade, ak v danom mesiaci, za ktoré sa oznámenie
zasiela, subjekt neuskutoční žiadny príjem ani výdaj SBL a stav zásob SBL je nulový.
V takomto prípade sa vypĺňa iba evcislo, rok, mesiac, typspravy
- oznámenie sa zasiela ako súhrn údajov za všetky prevádzky. Pri každom EAN kóde sa
uvedie celkový príjem SBL, celkový výdaj SBL za kalendárny mesiac a konečný stav
zásob SBL k poslednému dňu kalendárneho mesiaca
- v prípade chyby zistenej po odoslaní oznámenia, je možné vytvoriť a zaslať opravné
oznámenie, ktoré musí spĺňať náležitosti ako pri novom oznámení (t. j. nie len zmeny
oproti údajom v riadnom hlásení)
- pri type operácie 6, ak sa uvádza manko, v „pocetsbl“ sa uvedie záporne číslo
- pri type operácie 4, 5, 6 sa „evcisloop“ nevypĺňa
- opravu EAN kódu nie je možné zaslať elektronicky. V tomto prípade je potrebné
kontaktovať HelpDesk (telefonicky, mailom)
- v tabuľke „subjekt“, musí byť práve 1 riadok
- v tabuľke „obraty“ sa uvádzajú príjmy a výdaje (podľa číselníka obratov) za každý EAN
kód a obchodného partnera zvlášť
- údaje označené * sú nepovinné, ale vhodné pre spätnú väzbu
- v prípade , ak sa zasiela v xml správe informácia o skupinovom balení, alebo informácia
o rozbalení skupinového balenia, nie je možné zaslať ju súčasne s nulovým hlásením.
- opravu skupinového balenia nie je možné zaslať elektronicky. V takom prípade je
potrebné kontaktovať HelpDesk (telefonicky, mailom)
- v prípade, ak sa SBL uvádza do daňového voľného obehu (dovoz, výroba), uvedie sa
príjem SBL a vlastné číslo oprávnenia na distribúciu

