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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 BOOKEEPING
INÉ PRÍPADY NEZROVNALOSTI V UČTOVNÍCTVE
201
MISSING OR INCOMPLETE DOCUMENTS
CHÝBAJÚCE ALEBO NEÚPLNÉ 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 POTVDENIE/CERTIFIKÁT
207
INCORRECT OR INCOMPLETE REQUEST FOR AID 
NESPRÁVNE ALEBO NEKOMPLETNÁ   ŽIADOSŤ O POMOC
208
FALSE OR FALSIFIED REQUEST FOR AID
CHYBNÁ ALEBO FALŠOVANÁ ŽIADOSŤ O PODPORU
210
MISSING OR INCOMPLETE SUPPORTING DOCUMENTS
CHÝBAJÚCE ALEBO NEÚPLNÉ SPRIEVODNÉ/PODPORNÉ PODKLADY
211
INCORRECT SUPPORTING DOCUMENTS
NESPRÁVNE SPRIEVODNÉ/PODPORNÉ PODKLADY
213
FALSIFIED SUPPORTING DOCUMENTS
FALŠOVANÉ SPRIEVODNÉ/PODPORNÉ 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 PRODUKCIÍ
302
INEXACT COMPOSITION
NEPRESNÉ ZLOŽENIE
303
INACCURATE VALUE
NEPRESNÁ HODNOTA
304
INEXACT ORIGIN
NEPRESNÝ POVOD
305
INEXACT QUANTITY
NEPRESNÉ MNOŽSTVO
306
VARIATION IN QUALITY OR CONTENT
NAVYHOVUJÚCA  KVALITA ALEBO OBSAHU
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 (KAMUFÁŽ/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 POLOŹKA
322
PRODUCT NOT ELIGIBLE FOR AID
VÝROBOK, KTORÝ NEMÁ NÁROK NA POMOC
323
COUNTERFEITING
FALŠOVANIE
324
MEASURE NOT ELIGIBLE FOR AID
OPATRENIE, NESPOSOBILÉ 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 OPATOVNÉ SPUSTENIE VÝROBY
405
"IRREGULAR TERMINATION, SALE OR REDUCTION"
"NEZROVNALOSŤ U UKONČENIA 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
NEREŚPEKTOVANIE PODMIENOK KONVERZIE
411
FALSE DECLARATION OF LOSS OR DAMAGE
NESPRÁVNE DEKLAROVANIE STRATY ALEBO ŠKODY
412
DECLARATION OF FICTICIOUS LAND
DEKLAROVANIE FIKTÍVNEJ PODY
499
OTHER IRREGULARITIES BY THE OPERATOR
INÉ NEZROVNALOSTI U PRIJEMCU/ PREVÁDZKOVATEĽA
501
CAROUSEL FRAUD
PODVOD NA DPH
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
ZPATNÝ DOVOZ ALEBO ZPATNÝ 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"
"OPATOVNÉ 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 LEHOT A TERMÍNOV
602
OPERATION PROHIBITED DURING THE MEASURE
OPERÁCIA ZAKÁZANÁ POČAS OPATRENIA
603
ERRORS IN INTERPRETATION
SK-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 NEZLUČITELNÝCH PODPOR
607
ABSENSE OF WRITTEN EVIDENCE
CHÝBAJÚCI PÍSOMNÝ DOKAZ
608
REFUSAL OF CONTROL
ODMIETNUTIE KONTROLY ALEBO DOHĽADU
609
REFUSAL OF PAYMENT
ODMIETNUTIE PLATBY
610
ABSENCE OR INCOMPATIBILITY OF CONTRACT
ABSENCIA ALEBO NESÚLAD ZMLUVY
611
SEVERAL REQUESTS FOR THE SAME OBJECT
TOTOŽNÉ VÝDAVKY VO VIACERýCH ŽIADOSTIACH
612
FAILURE TO RESPECT OTHER REGULATIONS/CONTRACT CONDITIONS
NEREŠPEKTOVANIE INÝCH NARIADENÍ/PODMIENOK ZMLUVY
614
INFRINGEMENT 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  DOVOZU
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 POVOD
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 TÝKAUJÚCI 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 VYPLÝVAJÚCICH ZO ZMLUVNÝCH VZŤAHOV
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 pobybu)
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
ROZNE 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
SK-NESPRÁVNA DEKLARÁCIA
818
FALSIFIED DECLARATION
FALŠOVANÁ DEKLARÁCIA
821
UNJUSTIFIED EXPENDITURE
NEODOVODNENÉ VÝDAVKY
822
EXPENDITURE NOT RELATED TO PERIOD IN WHICH ACTION CARRIED OUT
VÝDAVKY NEVZŤAHUJÚCE SA NAINÉ OBDOBIE, V  KTOROM SA AKCIA VYKONALA
823
EXPENDITURE 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 
ZNEUŽITIE 
998
NOT INDICATED
BEZ POMENOVANIA
999
OTHER IRREGULARITIES
INÉ NEZROVNALOSTI 




"Rozšírené definície typov nezrovnalostí"


 
 
 
 
 
 
 
 
Kód
Description
Opis
Vysvetlenie
101
Absence of accounts
Chýbajúce účtovníctvo
Subjekt vôbec nevedie účtovníctvo alebo vôbec neúčtuje o individuálnom projekte/blokovom grante, neúčtuje účtovné prípady.
 
 
 
 
102
Incorrect accounts
Nesprávne účtovníctvo
Účtovanie na účte, ktorý nie je uvedený v účtovom rozvrhu subjektu, účtovanie na nesprávnych účtoch,  neúčtovanie  v analytickej evidencii alebo na analytických účtoch vo vzťahu k individuálneho projektu/podprojektu/blokového grantu, ak subjekt účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo účtovanie bez slovného a číselného označenia individuálneho projektu/podprojektu/blokového grantu, ak subjekt účtuje  v sústave jednoduchého účtovníctva, ako aj iné nedostatky vyplývajúce z porušenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve“).
 
 
 
 
103
Falsified accounts
Nepravdivé alebo falšované účtovníctvo
Subjekt vedie účtovníctvo, v ktorom účtovné prípady viažuce sa k operáciam spolufinancovaným z FM EHP/NFM nie sú v účtovníctve zachytené, alebo sú účtovné prípady úmyselne zaznamenané v takej analytickej evidencii, ktorá umožní ich odčlenenie od poskytnutej pomoci a tým poskytne skreslený obraz o účtovnej jednotke (napr. príjem individuálneho projektu/blokového grantu nie je evidovaný ako súčasť  individuálneho projektu/blokového grantu), ďalej napr. ak v peňažnom denníku sú zaznamenané mínusové zostatky peňažných prostriedkov v hotovosti; Uvedený kód sa používa s kvalifikáciou IRQ 3 (podozrenie z podvodu).
 
 
 
 
104
Accounts not presented
Nepredložené účtovníctvo
Subjekt nepredložil účtovníctvo na overenie/kontrolu/audit na základe vyzvania oprávneného subjektu NKB/SP, príp. ďalších oprávnených subjektov v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej len "Zmluvy").
 
 
 
 
105
Calculation errors
Chyby vo výpočte
Chybné výpočty nárokovaných výdavkov - matematické chyby, ktoré spôsobili alebo by mohli spôsobiť vznik nezrovnalosti.
 
 
 
 
106
Errors in the monetary coefficient calculation (i.e. rate)
Chybný prepočítací koeficient
Chybné výpočty pomerného uplatňovania si výdavkov - chybný podiel oprávnených výdavkov (vzniká v prípade chybného výpočtu koeficientu pre pomerné uplatňovanie si určitého výdavku, ktorý by mal byť rozdelený medzi viacero projektov, resp. medzi bežnú činnosť subjektu a jednotlivé projekty, operačné programy, vlastné financovanie a pod.).
 
 
 
 
199
Other cases of irregular bookkeeping
Iné prípady nezrovnalosti v účtovníctve
Nezrovnalosti v účtovníctve nepopísané v kódoch 101 - 106.
 
 
 
 
201
Missing or incomplete documents
Chýbajúce alebo neúplné doklady
V prípade nesplnenia náležitostí účtovného dokladu v zmysle ustanovenia § 10 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve, rovnako je potrebné postupovať aj v prípade zistenia nedostatku nepreukázateľných účtovných záznamov, ďalej napr. ak z predložených dokladov nie je možné posúdenie oprávnenosti výdavkov alebo ak napr. KP/PP/SP ani po výzve na doplnenie predmetné doklady nedoložil (napr. objednávka, faktúra, dodací list, preberací protokol a pod.).
 
 
 
 
206
Insufficient certificates
Nedostatočné osvedčenie alebo potvrdenie/certifikát
Dodávateľ tovarov/výrobkov, služieb alebo stavebných prác nemá oprávnenie v tejto oblasti predmetnú činnosť vykonávať alebo platnosť tohto oprávnenia skončila alebo je nedostatočná (v zmysle výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, podľa osobitných predpisov - advokáti, znalci, tlmočníci a pod, resp. bez platných certifikátov). 
 
 
 
 
210
Missing or incomplete supporting documents
Chýbajúce alebo neúplné sprievodné/podporné podklady
V prípade zisteného nedostatočného zdokumentovania poistenia majetku, nepredloženia stanovenej prílohy žiadosti o poskytnutie NFP (napr. č. 10 Dopad na životné prostredie), chýbajúca alebo nedostatočná prezenčná listina účastníkov školenia/seminára, inej vzdelávacej aktivity, chýbajúci stavebný denník, chýbajúca fotodokumentácia a iné.
 
 
 
 
211
Incorrect supporting documents
Nesprávne sprievodné/ podporné podklady
V prípade zisteného nedostatku, napr. na dodacom liste je uvedený rozdielny predmet, resp. rozsah dodania ako na faktúre.
 
 
 
 
213
Falsified supporting documents
Falšované sprievodné/podporné podklady
Falšovanie podpornej dokumentácie alebo inej verejnej listiny, podpisov, uhradené výdavky za fiktívne zrealizované aktivity, zistenie fiktívnej faktúry za nedodané služby; vystavenie faktúry za služby, ktoré nikdy neboli zrealizované, takáto faktúra nie je zaúčtovaná a neexistuje žiaden doklad o úhrade; účelová zmena údajov v zmluve s dodávateľmi tak, aby údaje a termíny vyhovovali podmienkam oprávnenosti výdavkov; zistený nesúlad medzi faktúrou a uzatvorenou zmluvou medzi KP/PP/SP a dodávateľom, sumy uvedené v zmluve nie sú v súlade s položkami vo faktúre, jednotková cena položiek vo faktúre je väčšia než dohodnutá jednotková cena položiek v zmluve. Neskôr je KP/PP/SP doložená iná zmluva, tak aby vyhovovala skutočnostiam uvedeným vo faktúre. Uvedený kód sa používa s kvalifikáciou IRQ 3 (podozrenie z podvodu).
 
 
 
 
299
Other cases of irregular documents
Iné prípady nezrovnalostí v dokladoch
Nezrovnalosti v dokumentácii/podkladoch, ktoré nie sú obsiahnuté pod kódmi 201-214.
 
 
 
 
304
Inexact origin
Nepresný pôvod
 
 
 
 
 
313
Camouflaging
Falšovanie (kamufláž, zastieranie)
Kamuflážou je napr. zistenie, že sa projekt vôbec nerealizoval alebo sa realizoval čiastočne. Prostriedkom zistenia môže byť overenie/kontrola/audit. Uvedený kód sa používa s kvalifikáciou IRQ 3 (podozrenie z podvodu).
 
 
 
 
322
Product not eligible for aid
Výrobok, ktorý nemá nárok na pomoc
Výrobok nespĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v rámci FM EHP/NFM.
 
 
 
 
325
Non - eligible expenditure
Neoprávnené výdavky
V prípade ak výdavky/náklady nespĺňajú základné kritériá oprávnenosti (t.j. vecné, časové a územné) alebo špecifické kritériá oprávnenosti stanovené v rámci FM EHP/NFM, sú to výdavky, ktoré neboli vynaložené v súlade s platnou legislatívou, najmä Zmluvou.
 
 
 
 
399
Other cases of irregular products
Iné prípady nezrovnalostí u výrobkov
Nezrovnalosti vzťahujúce sa k obstaraniu tovarov/výrobkov, služieb a stavebných prác, ktoré nie sú obsiahnuté pod kódmi 301 - 327.
 
 
 
 
601
Failure to respect deadlines
Nedodržanie lehôt a termínov 
V prípade napr. nedodržania stanovených lehôt a termínov – vo vzťahu k legislatíve EÚ/k právnemu rámcu vzťahujúcemu sa na FM EHP a NFM, ďalej v prípade, ak nedodržanie termínu má vplyv na žiadosť o platbu a PIR/PCR predkladanú ÚFM. Zistené nedostatky označené ako nedodržanie lehôt a termínov je potrebné posudzovať individuálne s ohľadom na možné poškodenie rozpočtu EÚ, resp. rozpočtu niektorého z donorských štátov. V prípade, že nebol dodržaný termín podľa národnej legislatívy (napr. cestovné príkazy neboli zúčtované v stanovenej lehote), podľa zmlúv uzatvorených medzi národnými subjektmi alebo podľa metodického pokynu (nebol dodržaný termín podľa manuálu vnútorných  postupov) a zároveň nie je identifikovaný dopad poškodenia rozpočtu EÚ, resp. rozpočtu niektorého z donorských štátov, takýto nedostatok nie je klasifikovaný ako nezrovnalosť. V prípade, že nedodržanie termínu je v rozpore s legislatívou EÚ / legislatívou vzťahujúceho sa na FM EHP a NFM alebo s národnou legislatívou a má priamy dopad na poškodenie rozpočtu EÚ, resp. rozpočtu niektorého z donorských štátov (napr. nedodržanie lehôt stanovených Zmluvou alebo stanovených NKB a tým ohrozenie čerpania záväzku v rámci FM EHP/NFM, takýto nedostatok bude klasifikovaný ako nezrovnalosť a po posúdení predmetu tohto nedostatku môže byť takejto nezrovnalosti priradený kód 601.
 
 
 
 
606
Incompatible cumulation of aid
Kumulácia nezlúčiteľných podpôr
Podanie žiadosti o platbu z dvoch alebo viacerých fondov.
 
 
 
 
607
Absence of written evidence
Chýbajúci písomný dôkaz
Napr. v prípade uvedenia na pracovnom výkaze, spísanie zápisnice z porady projektového tímu a zároveň neexistencie tejto zápisnice.
 
 
 
 
608
Refusal of control
Odmietnutie kontroly alebo dohľadu
Subjekt sa odmietne podrobiť overeniu/kontrole/auditu zo strany oprávnených orgánov; neposkytuje dostatočnú súčinnosť kontrolným orgánom/orgánom auditu.
 
 
 
 
609
Refusal of payment
Odmietnutie platby
Napr.: subjekt nevrátil finančné prostriedky v lehote splatnosti, resp. nevrátil finančné prostriedky v zmysle Zmluvy.
 
 
 
 
610
Absence or Incompatibility of contract
Absencia alebo nesúlad Zmluvy
Napr.: nevypracovaný dodatok/autorizovaná poznámka k Zmluvám, vrátane jej príloh (absencia zákazu zakladania majetku v prospech tretích strán...a pod.); nejednoznačne stanovený termín realizácie individuálneho projektu/blokového grantu v Zmluve; výdavky KP/PP/SP bez zmluvného základu (ak sa vyžaduje), resp. v rozpore so Zmluvou; aktivity nad rámec Zmluvy/individuálneho projektu/blokového grantu; výdavky za aktivity, ktoré sa majú zrealizovať neskôr, t. j. výdavky nie sú v súlade s časovým harmonogramom individuálneho projektu/blokového grantu.
 
 
 
 
611
Several requests for the same object
Totožné výdavky vo viacerých žiadostiach
Použije sa v prípade "prekrývania výdavkov" - t. j. v prípade, že si subjekt nárokuje preplatiť výdavok v rámci viacerých projektov; uplatnenie takého výdavku, ktorý už bol raz uhradený; totožnosť výdavku znamená zhodnosť predmetu výdavku z hľadiska obsahu a rozsahu (napríklad 2 x preplatená tá istá faktúra, 2 x vyfaktúrovaný tovar, ale dodadný len raz). 
 
 
 
 
612
Failure to respect other regulations /contract conditions
Nerešpektovanie iných nariadení / podmienok Zmluvy 
Porušenie legislatívy EÚ/NK a všeobecne záväzných právnych predpisov SR, napr: v prípade nedostatočného vykonania predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré môže predstavovať aj nedostatočné overenie žiadosti o platbu na rôznych stupňoch riadenia; iný subjekt (daňový úrad, polícia, prokuratúra, inšpektoráty, iné kontrolné orgány a podobne..) identifikuje porušenie právnych prepisov, ktoré úzko súvisia s projektom, výdavkom, finančnou operáciou a pod., o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté, (trestný čin podvodu, machinácie pri VO, subvenčný podvod a pod..); porušenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, týkajúci sa verejnej obchodnej súťaže; subjekt porušil napr. predpisy, nariadenia EÚ súviasiace so štátnou pomocou, napr. porušil pravidlo použitia príspevku na zakázané činnosti, odvetvie a pod. alebo došlo k prekročeniu povoleného rámca de minimis, alebo schémy alebo štátnej pomoci.
 
 
 
 
614
Infringements of rules concerned with public procurement
Porušenie predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania
Porušenie ustanovenia zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä nepostupovanie podľa zákona o VO v nadväznosti na povinnosť verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní; porušenie princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania alebo nediskriminácie; nedodržanie podmienok účasti; nedodržanie kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel ich uplatnenia; rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky alebo pri zadávaní podlimitnej zákazky; uzavretie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorá je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi; vyhnutie sa povinnosti uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu podľa ZVO, spôsobom alebo postupom ustanoveným ZVO; uzavretie zmluvy rokovacím konaním so zverejnením alebo rokovacím konaním bez zverejnenia bez splnenia podmienok na ich použitie; nesplnenie povinnosti podľa § 96 ods. 4 ZVO; porušenie zákazu ustanoveného v § 9 ods. 3 ZVO; uzavretie rámcovej dohody rokovacím konaním
 bez zverejnenia. 
 
 
 
 
699
Other irregularities concerning the right to aid
Ostatné nezrovnalosti týkajúce sa práva na podporu
Týkajúce sa oprávnenosti pomoci neobsiahnutých pod kódmi 601-614 
 
 
 
 
741
Failure to fulfil commitments entered into
Nedodržanie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov
V prípade zisteného porušenia povinností ustanovených zmluvným záväzkom, najmä  v nasledujúcich prípadoch: nepoistenie majetku podľa zmluvy, nepoužitie zmluvného účtu, neosadenie tabule, nedodržanie pravidiel informovanosti a publicity, nákup iného druhu tovaru ako bolo zmluvne dohodnuté a pod.
 
 
 
 
810
Action not implemented
Akcia nerealizovaná
Akcia/aktivita individuálneho iprojektu/blokového grantunebola realizovaná vôbec - nenaplnenie cieľa individuálneho projektu/blokového grantu,resp. jeho časti. Uvedené môže mať za následok krátenie NFP s ohľadom k nedosiahnutiu cieľových hodnôt ukazovaťeľov, resp. odstúpenie od Zmluvy).
 
 
 
 
811
Action not completed
Akcia neukončená
Akcia/aktivita individuálneho projektu/blokového grantu bola realizované čiastočne - nenaplnenie cieľa individuálneho projektu/blokového grantu, resp. jeho časti. Uvedené môže mať za následok krátenie NFP s ohľadom k nedosiahnutiu cieľových hodnôt ukazovaťeľov, resp. odstúpenie od Zmluvy, napríklad: ak aktivita pozostáva z 3 modulov, pričom jeden z nich nie je ukončený, nie je možné považovať aktivitu za skončenú a výdavky určené na celú aktivitu (t.j.3 moduly ukončené ako celok) nie je možné považovať za oprávnené.
 
 
 
 
818
Falsified declaration
Falšovaná deklarácia
Uvedený kód sa používa s kvalifikáciou IRQ 3 (podozrenie z podvodu).
 
 
 
 
821
Unjustified expenditure
Neodôvodnené výdavky
Výdavky deklarované KP/PP/SP napr. nesúvisia s naplnením cieľa individuálneho projektu/blokového grantu a jednotlivými schválenými aktivitami individuálneho projektu/blokového grantu a neplnia predmet a účel Zmluvy; výdavky majú nehospodárnu výšku vzhľadom na rozsah a kvalitu tovarov/výrobkov, služieb a stavebných prác; kontrola rozpočtových položiek nie je v súlade so Zmluvou (napr.: položka magnetická tabuľa nebola schválená v Zmluve); výdavky sú v rozpore s komentárom k rozpočtu.
 
 
 
 
822
Expenditure not related to period in which action carried out
Výdavky nevzťahujúce sa na obdobie, v ktorom sa akcia vykonala
Výdavky za aktivity mimo povoleného rozsahu harmonogramu individuálneho iprojektu/blokového grantu, (napr. úhrada telefónnych poplatkov za obdobie po skončení realizácie aktivít v zmysle Zmluvy, výdavky za prenájom miestností určených na realizáciu školení po realizácii kurzov a pod). 
 
 
 
 
831
Overfinancing
Financovanie nad povolený rámec
Výdavky nad rámec rozpočtu (napr.: prekročenie rozpočtu alebo výdavky žiadané z neexistujúcej položky/podpoložky); výdavky žiadané/uhradené z nesprávnej rozpočtovej položky/podpoložky (napr.: výdavky za kancelársky materiál žiadané/uhradené z položky personálne výdavky a pod.); výdavky presahujúce finančný plán individuálneho projektu/blokového grantu; financovanie nad rámec oprávnených výdavkov (určených vo výzve pre žiadateľa, v Zmluve, v príručke pre žiadateľa a pod.); realizovanie finančných operácií, ktoré sú porušením §31 ods. 1 písm. b) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade neoprávnených výdavkov sa používa s kódom 325.
 
 
 
 
832
Infringements with regard to the cofinancing system
Porušenia vzhľadom na systém spolufinancovania
V žiadosti o platbu, resp. v žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby KP/PP/SP boli refundované výdavky, ktoré boli KP/PP/SP financované z dotácie zo štátneho rozpočtu SR a KP/PP/SP nepreukáže vlastné spolufinancovanie, nedodržaná miera (%) spolufinancovania.
 
 
 
 
840
Undeclared revenue
Nepriznaný príjem
V prípade, že KP/PP/SP neprizná vytvorený príjem, výnosy z   individuálneho projektu/blokového grantu, čím dôjde k vyššiemu čerpaniu finančných prostriedkov.
998
Not indicated
Bez pomenovania 
priradiť napr. v nasledujúcich prípadoch zistených nedostatkov: porušenie pravidiel pre výber individuálneho projektu/blokového grantu – nevykonanie vecného hodnotenia výberu projektov, nesprávne hodnotenie kritérií pre výber individuálneho projektu /blokového grantu.
999
Other irregularities
Ďalšie nezrovnalosti 
priradiť napr. v prípade nasledujúcich nedostatkov: v prípade, že neexistuje platný manuál vnútorných postupov; nedodržanie postupov stanovených v internom manuáli.
 
 
 
 


