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Štruktúra kódov pre nezrovnalosti (kódy OLAF EK) a finančné vysporiadanie

I. METÓDA ODHALENIA

Kód
Description
Opis
101
National administrative or financial control
Vnútroštátna, finančná alebo správna kontrola 
102
Mutual assistance (Reg. 515/97)
Vzájomná pomoc (nar. 515/97)
103
Interservice collaboration
Spolupráca medzi útvarmi
104
National fiscal control
Vnútroštátna daňová kontrola 
105
National customs control
Vnútroštátny colný dohľad
106
National sanitary control
Vnútroštátna hygienická kontrola
107
Initial enquiry
Počiatočné skúmanie - súdne vyšetrovanie
108
Market management
Riadenie trhu
109
Account reconciliation
Zosúladenie účtov
110
Associated control own resources (Reg. 2891/1977)
Spoločná kontrola vlastných zdrojov (nar. 2891/77)
111
Associated controls
Súvisiace  kontroly
113
Communication or request by another MS
Oznámenie alebo žiadosť orgánu iného členského štátu
130
Control by national anti-fraud service
Kontrola národného orgánu boja proti podvodom
140
Control by Police
Kontrola policajným orgánom
150
Interservice collaboration
Spolupráca medzi útvarmi
160
Community initiative
Iniciatíva  Spoločenstva
161
Additional control on request by the Commission
Dodatočná kontrola na žiadosť Komisie
162
Associated controls
Súvisiace kontroly
170
Community controls
Kontroly Spoločenstva
180
initial enquiry
Súdne vyšetrovanie
190
Teledetection
Diaľkový prieskum
199
Other controls
Iné kontroly
201
Control of production
Kontrola výroby
202
Control of products
Overenie produktov
203
Analysis of samples
Rozbor vzoriek
204
Control of movement
Kontrola pohybu
205
Control of product in intervention
Kontrola výrobku v intervencií
206
Control of documents
Kontrola dokladov
207
Control of accounts
Účtovná kontrola
208
face vet / documentary check
Kontrola predložených dokumentov
209
Control on the premises of the company
Kontrola v priestoroch spoločnosti
210
Border control
Pohraničná kontrola
220
Physical check of goods
Fyzická kontrola tovaru
221
Compliance with customs regime (other than transit)
Dodržanie colného režimu (iného ako tranzit)
222
Check of transit procedure
Kontrola dodržiavania tranzitného režimu
230
On the spot control of achievement of project or action
Kontrola na mieste týkajúca sa realizácie projektu alebo  akcie
301
Spontaneous confession
Dobrovoľné priznanie
302
Informant
Oznámenie
303
Complaint
Sťažnosť alebo reklamácia
304
Statistical analysis
Štatistická analýza
305
Comparison of data
Porovnanie údajov
306
Probability checks
Kontroly pravdepodobnosti
307
Routine
Bežný postup
308
Chance
Náhodné zistenie
309
Existing doubts
Existujúce pochybnosti
310
Refusal to accept controls
Odmietnutie kontroly alebo dohľadu
311
Suspicious conduct
Podozrivé správanie
316
Information published in the media
Informácie uverejnené v médiách
317
Parliamentary action
Parlamentné intervencie
320
Ex post control
Kontrola ex post
330
Preventive check
Preventívna kontrola
341
Intermediate or full payment
Priebežná alebo celková platba
342
Payment of balance
Platba konečného zostatku
343
Release of guarantee
Uvoľnenie záruky
350
Review of conditions
Revidovanie podmienok
999
Other facts
Iné skutočnosti


II. KVALIFIKÁCIA NEZROVNALOSTI

Kód
Description
Opis
IRQ0
No irregularity
Bez nezrovnalosti
IRQ2
Irregularity in sense of Reg. 2988/95
Nezrovnalosť v zmysle nar. 2988/95
IRQ3
Suspicion of fraud in sense of the Convention
Podozrenie z podvodu v zmysle Dohovore
IRQ5
Established fraud in sense of the Convention
Preukázaný podvod v zmysle Dohovoru


III. TYPY NEZROVNALOSTÍ 


Kód
Description
Opis
101
Absence of accounts
Chýbajúce účtovníctvo 
102
Incorrect accounts
Nesprávne účtovníctvo 
103
Falsified accounts
Nepravdivé alebo falšované účtovníctvo
104
Accounts not presented
Nepredložené účtovníctvo
105

Calculation errors
Chyby vo výpočte
106
Errors in the monetary coefficient calculation (i.e. rate)
Chybný prepočítavací koeficient
199
Other cases of irregular bookkeeping
Iné prípady nezrovnalosti v účtovníctve
201
Missing or incomplete documents
Chýbajúce alebo nekompletné doklady
202
Incorrect customs documents
Nesprávne colné doklady
203
Falsified customs documents
Nepravdivé alebo falšované colné doklady
204
Incorrect commercial documents
Nesprávne obchodné doklady
205
False or falsified commercial documents
Nepravdivé  alebo falšované obchodné doklady
206
Insufficient certificates
Nedostatočné osvedčenie alebo potvrdenie
207
Incorrect or incoplete request for aid

Nesprávna alebo nekompletná žiadosť o poskytnutie pomoci
208
False or falsified request for aid
Chybná alebo falšovaná žiadosť o podporu
210
Missing or incomplete supporting documents
Chýbajúce alebo nekompletné sprievodné podklady
211
Incorrect supporting documents
Nesprávne sprievodné podklady
213
Falsified supporting documents
Falšované sprievodné podklady
214
False or falsified certificates
Chybné alebo falšované osvedčenia
299
Other cases of irregular documents
Iné prípady nezrovnalostí v dokladoch
301
Inaccurate production declaration
Nepresné prehlásenie o produkcii
302
Inexact composition
Nepresné zloženie
303
Inaccurate value
Nepresná hodnota
304
Inexact origin
Nepresný pôvod
305
Inexact quantity
Nepresné množstvo
306
Variation in quality or content
Nevyhovujúca kvalita alebo obsah
307
Quantities outside permitted limits
Množstvo mimo povolených limitov
308
Unauthorised substitution or exchange
Nepovolená náhrada alebo zámena
309
Unauthorised removal
Nepovolené odstránenie
310
Unauthorised addition
Nepovolené doplnenie
311
Unauthorised mixture
Nepovolené zmiešanie
312
Unauthorised use
Nepovolené použitie
313
Camouflaging
Falšovanie (kamufláž, zastieranie)
314
Incorrect packaging
Nesprávne balenie
315
Case not covered by the measure invoked
Prípad, na ktorý sa opatrenie nevzťahuje 
316
Falsification of the product
Falšovanie výrobku
317
Simulated denaturing
Predstierané denaturovanie
318
Incorrect storage or handling
Nesprávne skladovanie alebo manipulácia
319
Fictitious use or processing
Fiktívne použitie alebo spracovanie
320
Incorrect yield coefficient
Nesprávny koeficient výnosu
321
Incorrect tariff heading
Nepresná colná položka
322
Product not eligible for aid 
Výrobok, ktorý nemá nárok na pomoc
323
Counterfeiting
Falšovanie (podvrh, falzifikát)
324
Measure not eligible for aid
Opatrenie, nespôsobilé pre podporu
325
Non - eligible expenditure
Neoprávnené výdavky
326
Unlawful taking of commission
Nezákonné sprostredkovanie
327
Species not eligible for aid
Druhy, na ktoré nie je nárok na pomoc
399
Other cases of irregular products
Iné prípady nezrovnalostí u výrobkov
401
Incorrect identity
Nesprávna identita
402
Non – existent operator
Neexistujúci hospodársky subjekt
403
Misdescription of the holding
Nepresný opis majetku
404
Irregular resumption of production
Nepovolené opätovné spustenie výroby
405
Irregular termination sale or reduction
Nezrovnalosť pri ukončení predaja alebo obmedzenie
406
Non-termination, uprooting not carried out, slaughter not carried out
Neukončenie, nevyklčovanie, nevykonané porážky
407
Failure to respect quotas, thresholds
Nerešpektovanie kvót, prahov

408
Operator/Beneficiary not having the required quality
Prevádzkovateľ/Príjemca nemá požadovanú kvalitu
409
Absence of identification, marking, etc.
Absencia identifikácie, označenia atď.
410
Failure to respect the conditions for conversion
Nerešpektovanie podmienok konverzie
411
False declaration of loss or damage
Nesprávne deklarovanie straty alebo škody
412
Declaration of ficticious land
Deklarovanie fiktívnej pôdy
499
Other irregularities by the operator
Iné nezrovnalosti u príjemcu/prevádzkovateľa
501
Carousel fraud
Podvod na DPH vo vnútri spoločenstva 
502
Smuggling and the like
Pašovanie a súvisiace činnosti
503
Change of destination
Zmena miesta určenia
504
Theft
Krádež
505
Fictitious movement
Fiktívny pohyb
506
Reimport or reexport
Spätný dovoz alebo spätný vývoz 
507
Trafficking in withdrawn or stockpiled products
Obchodovanie s tovarom stiahnutým alebo vyradeným z trhu
508
Trafficking in controlled products
Obchodovanie s výrobkami podliehajúcimi kontrole alebo dohľadu 
509
"Re-use, return to circulation"
"Opätovné použitie, vrátenie do obehu "
510
Non-arrival at final destination
Nedosiahnuté konečné miesto určenia
511
Trafficking in precursors
Obchodovanie s prekurzormi
599
Other irregularities concerning movements
Iné nezrovnalosti týkajúce sa prepravy
601
Failure to respect deadlines
Nedodržanie termínov
602
Operation prohibited during the measure
Operácia zakázaná počas opatrenia
603
Errors in interpretation
Chyba interpretácie
604
Failure to respect a fixed or declared price
Nerešpektovanie stanovenej alebo deklarovanej ceny 
605
Absence of declaration or late return
Absencia deklarácie alebo oneskorené vrátenie
606
Incompatible cumulation of aid
Kumulácia nezlučiteľných podpôr
607
Absence of written evidence
Chýbajúci písomný dôkaz
608
Refusal of control
Odmietnutie kontroly alebo dohľadu
609
Refusal of payment
Odmietnutie platby
610
Absence or Incompatibility of contract
Absencia alebo nesúlad kontraktu
611
Several requests for the same object
Niekoľko žiadostí na ten istý predmet/účel
612
Failure to respect other regulations /contract conditions
Nerešpektovanie iných nariadení / podmienok kontraktu 
614
Infringements of rules concerned with public procurement
Porušenie predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania 
699
Other irregularities concerning the right to aid
Ostatné nezrovnalosti týkajúce sa práva na podporu
71
Import and export without declaration
Dovoz a vývoz bez deklarácie
711
Failure to declare imports
Neohlásený dovoz
712
Failure to declare exports
Neohlásený  vývoz
72
Incorrect or forged items in declaration
Nesprávne alebo falšované položky v deklarácii
721
Incorrect origin or provenance (error)
Nesprávna proveniencia (chyba)
alebo podvod
723
Incorrect classification of product or species (error)
Nesprávne zatriedenie výrobku alebo druhu (chyba)
726
Incorrect preferential arrangements
Nesprávne preferenčné konanie
729
The same items forged
Rovnaké falšované položky
731
External transit - doc. T1 (error)
Chyba týkajúca sa vonkajšej dopravy - dok. T1 (chyba)
732
External transit - doc. T1 (fraud)
Podvod týkajúci sa vonkajšej dopravy - dok. T1 (podvod)
733
Internal transit - doc. T2 (error)
Chyba týkajúca sa vnútornej dopravy - dok. T2 (chyba)
734
Internal transit - doc. T2 (fraud)
Podvod týkajúci sa vnútornej dopravy - dok. T2 (podvod)
735
TIR system (error)
Chyba týkajúca sa dokladu TIR  (chyba)
736
TIR system (fraud)
Podvod týkajúca sa dokladu TIR  (podvod)
737
ATA convention (error)
Dohovor ATA (chyba)
738
ATA convention (fraud)
Dohovor ATA (podvod)
739
Other abuses of arrangements covering movement of goods
Iné nezrovnalosti týkajúce sa predpisov a pohybu tovarov
741
Failure to fulfil commitments entered into
Nedodržanie záväzkov
742
Irregularities in connection with end destination
Nezrovnalosti v súvislosti s konečným miestom určenia 
743
Unjustified claim to customs procedure (except movement)
Neoprávnená žiadosť vo vzťahu k colnému konaniu (výnimka pohybu)
744
Removal of goods from customs control
Odstránenie tovaru z colnej kontroly
745
Failure to observe a customs procedure (except movement)
Nedodržanie colného postupu (okrem pohybu)
746
Failure to observe quotas
Nedodržanie kvót
748
Various practices
Rôzne postupy
810
Action not implemented
Akcia nerealizovaná
811
Action not completed
Akcia neukončená
812
Action not carried out in accordance with rules
Akcia nevykonaná v súlade s pravidlami 
817
Incorect declaration

Nesprávna deklarácia
818
Falsified declaration
Falšovaná deklarácia
821
Unjustified expenditure
Neodôvodnené náklady
822
Expenditure not related to period in which action carried out
Náklady nevzťahujúce sa na iné obdobie, než obdobie, v ktorom sa akcia vykonala
823
Expenditere not legitimate
Neoprávnený výdaj
831
Overfinancing
Financovanie nad povolený rámec
832
Infringements with regard to the cofinancing system
Porušenia vzhľadom na systém spolufinancovania
840
Undeclared revenue
Nepriznaný príjem
850
Corruption
Korupcia
851
Abuse (art. 4 para. 3 r. 2988/95)
Zneužitie (čl. 4 ods. 3 n. 2988/95)
998
Not indicated
Neudané
999
Other irregularities (to be specified)
Iné nezrovnalosti (treba špecifikovať)
 

IV. CHARAKTER ULOŽENEJ SANKCIE (POSTIHU)

KÓD 

Description
Opis
1
National administrative sanction
Vnútroštátna správna sankcia
10
National administrative sanction
Vnútroštátna  správna pokuta 
100
National proportional fine
Vnútroštátna pomerná pokuta
11
Non Proportional Penalty
Nepomerná pokuta
110
Flat rate national fine
Vnútroštátna paušálna pokuta
12
Removal of national subsidies
Strata vnútroštátnych  subvencií
120
Exclusion from future national subsidy
Vylúčenie vnútroštátnych subvencií do budúcna
15
Limitation of access to public procurement
Obmedzenie prístupu k verejným zákazkám 
2
Community administrative sanction
Správna sankcia Spoločenstva
20
Community fine
Pokuta Spoločenstva
201
Missing or incomplete documents
Chýbajúce  alebo neúplné doklady
210
Flat rate Community fine
Paušálna pokuta Spoločenstva
22
Loss of Community subsidies
Strata subvencií Spoločenstva
220
Exclusion from future Community subsidies
Vylúčenie subvencií  Spoločenstva do budúcna                       
3
Penal sanction
Trestná sankcia
30
Fine under penal law
Peňažný trest
301
Inaccurate production declaration
Nepresné prehlásenie o produkcii
302
Inexact composition
Nepresné zloženie
310
Unauthorized addition
Nepovolený prídavok
315
Case not covered by the measure invoked
Prípad, na ktorý sa opatrenie nevzťahuje
32
Imprisonment
Trest odňatia slobody 
325
Imprisonment under 1 year
Trest odňatia slobody do 1 roku
326
Imprisonment over 1 year
Trest odňatia slobody dlhšie ako 1 rok


V. ADMINISTRATÍVNY STAV

Kód
Description
Opis
AC
Clearance of accounts
Schválenie účtovnej závierky
AP
Administrative proceedings
Správne konanie
DD
Double communication
Duplicitné hlásenie
JP
Judicial proceedings
Súdne konanie 
PA
Case dropped
Ukončené stíhanie
PP
Penal Proceeding
Trestné konanie
TF
Attempt forestalled
Neúspešný pokus
TT
Procedures closed
Ukončené konanie
XX
No irregularity
Žiadna nezrovnalosť

FINANČNÝ STAV 

Kód
Description
Opis
BEM
Taken on the budget of the MS
Na ťarchu ČŠ
DDD
Doubled communication
Duplicitné hlásenie
DMC
De minimis clause
Výška nezrovnalosti padla pod nahlásenú hranoicu
ICE
Charged to EC
Na ťarchu ES
IEM
Charged to MS
Na ťarchu ČŠ (konečné stanovisko účtovného vyrovnania)
IMI
Amount to be calculated
Suma, ktorá má byť vypočítaná
IRR
Amount irrecoverable
Suma, ktorú nie je možné späť vymôcť
OVB
Overbooking
Vymožené sumy, ktoré je možné  znovu použiť
RBA
Recovery to be started
Vymáhanie, ktoré sa má začať 
RBC
Recovery under way
Prebiehajúce vymáhanie
RBR
Appeal: rec. Suspended
Opravný prostriedok: pozastavené vymáhanie
RRC
Recovery after appeal
Vymáhanie po opravnom prostriedku
SCF
No amount to be recovered
Žiadna suma k vymáhaniu
TRE
Full recovery
Vymožené v plnej výške 
XXX
No irregularity
Žiadna nezrovnalosť


FINANČNÉ VYSPORIADANIE 

Kód
Opis
020
Vrátenie zálohovej platby
030
Vratky vyplývajúce z povahy projektov (najmä národných projektov implementovaných MPSVR SR)
040
Vrátenie poskytnutého predfinancovania
050
Mylná platba
060
Vrátenie finančných prostriedkov v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


