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1. ВХОД НА МИТНИЧЕСКОТО УЧРЕЖДЕНИЕ В СИСТЕМАТА
След въвеждане на парола за достъп потребителят влиза в приложението INF-SP, като на следния
екран избира митническото учреждение, с което ще се свърже в системата:

Код на митническото учреждение
Въведете митническото учреждение тук. Докато пишете (след първата цифра), приложението Ви
предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ списък с възможни
стойности).

Бутон „Изберете митническо учреждение“
Щракнете върху бутона „Изберете митническо учреждение“, за да влезете в системата.
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2. МЕНЮ ЗА НАВИГАЦИЯ
В лявата част на екрана на приложението се появява следното меню с препратки. Потребителят
може да премине към избрана страница, като щракне върху съответната препратка.

Препратка към „Табло“
Моля, щракнете върху препратката, за да преминете към екрана „Табло“.
Препратка към „Моите INF“
Моля, щракнете върху препратката, за да преминете към екрана „Моите INF“.
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Препратка „Търсене на INF“
Моля, щракнете върху препратката, за да преминете към екрана „Търсене на INF“.
Препратка „Моите искания за INF“
Моля, щракнете върху препратката, за да преминете към екрана „Моите искания за INF“.
Препратка „Моите задачи“
Моля, щракнете върху препратката, за да преминете към екрана „Моите задачи“.
Препратка „Моите уведомления“
Моля, щракнете върху препратката, за да преминете към екрана „Моите уведомления“.
Препратка „Въведете искане за INF (раздел А)“
Моля, щракнете върху препратката, за да преминете към екрана „Въведете искане за INF
(раздел А)“.
Препратка „Въведете искане за INF (раздел Б)“
Моля, щракнете върху препратката, за да преминете към екрана „Въведете искане за INF
(раздел Б)“.
Препратка „Въведете INF“
Моля, щракнете върху препратката, за да преминете към екрана „Въведете INF“.
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3. УПРАВЛЕНИЕ НА INF
Потребителят може да използва менюто за навигация, за да избере раздела „Моите INF“ или
„Търсене на INF“ и да намери INF, които иска да управлява и/или промени.
Разделът „Моите INF“ съдържа таблица с резултати, на която са показани всички INF, въведени от
митническото учреждение.
Разделът „Търсене на INF“ дава възможност на митническия служител да намери един или повече
INF и да види резултатите в табличен вид.
И двата метода за навигация позволяват на потребителя да управлява INF, на който приложението
е присвоило номер на INF.
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3.1. ОБЕЗСИЛВАНЕ НА INF
Потребителят може да щракне върху бутона „Обезсилване“ на екрана „Преглед на INF“, за да
пристъпи към обезсилване на INF:

Команда за обезсилване на INF
Задайте решение за обезсилване на INF в бутона за избор (задължително поле). Ако решението е
„НЕ“, разделът по-долу няма да се вижда.

Обосновка на обезсилването на INF
Въведете обосновка на обезсилването на INF.

Език
Изберете език от падащото меню, съответстващ на езика в текстовото поле за обосновка.

Бутон „Отмяна“
Изберете „Отмяна“, за да отмените обезсилването.

Бутон „Продължаване“
Изберете „Продължаване“, за да завършите обработката на обезсилването.
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3.2. ИЗМЕНЕНИЕ НА INF
Потребителят може да щракне върху бутона за действие „Изменение“ на екрана „Преглед на INF“,

за да пристъпи към изменение на INF:
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Общи забележки
Полето за общи забележки подлежи на редактиране и може да бъде променено като част от
обработката на изменението.

Добавяне на стока
В процеса на изменение може да бъде избран бутонът за действие „Добавяне“, за да бъдат
декларирани допълнителни стоки.

Бутон „Редактиране“
Щракнете върху бутона „Редактиране“, за да промените въведените стоки.

Изтриване
Щракнете върху бутона „Изтриване“, за да премахнете някоя от въведените стоки от INF.

Добавяне на продукт
В процеса на изменение може да бъде избран бутонът за действие „Добавяне“, за да бъдат
декларирани допълнителни продукти.

Бутон „Редактиране“
Щракнете върху бутона „Редактиране“, за да промените въведените преработени продукти.

Бутон „Изтриване“
Щракнете върху бутона „Изтриване“, за да премахнете някой от въведените продукти от INF.

Отмяна
Щракнете върху бутона за действие „Отмяна“, за да прекратите обработката на изменението.
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Изменение
Щракнете върху бутона „Изменение“, за да пристъпите към изменение на INF. След като изберете
„Изменение“, на екрана ще се появи изскачащ прозорец, в който да попълните обосновка на
изменението (задължително поле).
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4. ОБРАБОТВАНЕ НА INF
Митническият служител управлява INF и извършва определени действия по тяхното обработване.
Тези действия могат да бъдат извършени в INF, на който вече е присвоен номер на INF.
Приложението позволява на потребителя да задейства съответната обработка в зависимост от
вида на разрешението за даден INF, например АУ IM/EX.
В общия случай и в зависимост от вида на разрешението, в приложението може да се появят
следните бутони за даден INF:

АУ IM/EX
Поставяне на стоки > Приключване на режима за продукти > Напускане
АУ EX/IM
Износ >Напускане > Поставяне на стоки
ПУ IM/EX
Допускане за свободно обращение > Поставяне на стоки > Напускане
ПУ EX/IM
Поставяне на стоки >Напускане > Допускане за свободно обращение
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4.1. ПОСТАВЯНЕ НА СТОКИ
Когато потребителят щракне върху бутона „Поставяне на стоки“ на страницата „Преглед на INF —
Информация за INF“, в приложението се появява прозорец, в който потребителят може да пристъпи
към поставянето на стоки под режим.
Например при INF от вида: АУ IM/EX ще се появи следната страница:
Стъпка 1:

Стъпка 2:
Докато при АУ EX/IM най-напред ще се появи следния екран:

Тук потребителят трябва да избере последната дата на поставяне под режим от календара в
илюстрирания по-горе потребителски интерфейс и да щракне или върху „Продължаване“, или
върху „Отмяна“, за да завърши обработката на поставянето под режим.
Стъпка 3:
Потребителят може да въведе дата и да избере дали да продължи с обработването на INF:
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Тук потребителят трябва да избере действителната дата на поставяне под режим от календара, а
после да щракне върху бутон за избор „Да“ или „Не“, за да потвърди дали желае да пристъпи към
обработване на INF. След това потребителят трябва да избере „Продължаване“ или „Отмяна“, за
да продължи или да отмени обработката на поставянето под режим.
Ако потребителят избере „Продължаване“ в стъпка 3, на екрана се появява стъпка 1 от страницата
на потребителския интерфейс, която потребителят трябва да попълни, за да пристъпи към
завършване на обработката на поставянето под режим.

MRN — Референтен номер на митническата декларация
Въведете тук референтния номер на движението за конкретната процедура за поставяне под
режим.

Вид на декларацията
Изберете от падащото меню съответния вид на декларацията.

Код на искания режим
Изберете стойност от падащото меню.

Код на предишния режим
Изберете стойност от падащото меню.

Отмяна
Изберете „Отмяна“, за да прекратите обработката на поставянето под режим.

Продължаване
Изберете „Продължаване“, за да продължите и завършите обработката на поставянето под режим.
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Добавяне на несъюзни стоки, поставени под режим АУ
Щракнете върху бутона за действие „Добавяне“, за да попълните формуляра „Несъюзни стоки,
поставени под режим АУ“.

Дата на приемане на митническа декларация за поставяне под режим АУ
Изберете в календара датата, която отговаря на датата на приемане на поставянето под режим.

Последна дата за приключване на режима
Изберете в календара най-точната последна дата за приключване на режима.
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4.1.1. НЕСЪЮЗНИ СТОКИ , ПОСТАВЕНИ ПОД РЕЖИМ АУ
Когато потребителят щракне върху бутона „Добавяне на стока“ на екрана „Поставяне на стоки“, ще
се отвори следният модален прозорец, в който потребителят може да въведе несъюзна стока:

Означение за еквивалентни стоки
Щракнете върху този бутон, за да покажете/скриете раздела „Еквивалентни стоки“ в
модалния прозорец.

Код стоката на еквивалентните стоки
Въведете кода на еквивалентните стоки. Полето се появява, когато е поставена отметка в
„Означение за еквивалентни стоки“ (задължително поле).

Търговско качество и технически характеристики на еквивалентните стоки
Въведете описание на търговското качество и техническите характеристики на
еквивалентните стоки. Полето се появява, когато е поставена отметка в „Означение за
еквивалентни стоки“ (задължително поле).

Език
Изберете език на описанието на търговското качество и техническите характеристики.
Падащото меню се появява, когато е поставена отметка в „Означение за еквивалентни
стоки“ (задължително поле).
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Идентификация на стоките
Изберете идентификацията на стоките от наличните стойности в падащото меню.
Падащото меню се появява, когато е поставена отметка в „Означение за еквивалентни
стоки“ (задължително поле).

Антидъмпингови мерки
Поставете отметка в полето, за да отбележите дали еквивалентната стока е предмет на
антидъмпингови мерки. Полето за отметка се появява, когато е активирано полето
„Означение за еквивалентни стоки“.

Код на стоката
Въведете кода на стоката/стоките (задължително поле).

Описание на стоките
Въведете описание на стоките (задължително поле).

Език
Изберете езика на описанието на стоките от падащото меню (задължително поле).

Количество на стоките
Въведете количеството на стоките (числена стойност — задължително поле).

Стойност на стоките
Въведете стойността на стоките (числена стойност — задължително поле).

Мерна единица
Изберете от падащото меню мерната единица на въведеното количество на стоките
(задължително поле).

Парична единица
Изберете от падащото меню паричната единица на въведената стойност на стоките.

Отмяна
Щракнете върху този бутон, за да отмените вече въведената стока.
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Запазване
Щракнете върху този бутон, за да запазите въведената стока.
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4.2. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМ ЗА ПРОДУКТ(И)
Когато потребителят щракне върху бутона „Приключване на режим за продукт“ на
страницата „Преглед на INF — Информация за INF“ от потребителския интерфейс, на
екрана се отваря следната страница, в която митническият служител може да въведе
датата на приемане на декларацията за приключване на режима:
Стъпка 1:

След това посочете решението си за обработването на INF, като изберете или „Да“ или
„Не“ чрез бутона за избор (вижте илюстрацията по-долу):
Стъпка 2:

Ако решението е положително (Да), потребителят трябва да избере „Продължаване“, да
попълни формуляра по-долу и да посочи поне един продукт в полето „Преработени
продукти, които се очаква да бъдат получени под режим АУ“.
В случай че потребителят трябва да посочи „Стоки в непроменено състояние“ или
„Междинни продукти“, той трябва да постави отметка в съответното поле за отметка на
представения по-долу формуляр.
След това потребителят трябва да избере „Продължаване“ или „Отмяна“, за да продължи
или отмени обработката на приключването на режима.
Стъпка 3:
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Дата на приемане на декларацията за приключване на режима
Изберете в календара действителната дата за приключване на режима.

Отмяна
Изберете „Отмяна“, за да прекратите обработката на приключването на режима.

Продължаване
Изберете бутона за действие „Продължаване“, за да продължите и завършите обработката
на приключването на режима.
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4.2.1. ПРЕРАБОТЕНИ ПРОДУКТИ , КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ПОД РЕЖИМ АУ
Когато потребителят щракне върху бутона за действие „Добавяне“ в таблицата
„Преработени продукти, които се очаква да бъдат получени под режим АУ“, на екрана се
отваря прозорец, в който той може да въведе продукт:

Код на стоката
Въведете кода на стоката на продукта/продуктите (задължително поле).

Описание на продуктите
Въведете описание на конкретния продукт (задължително поле).

Език
Изберете от падащото меню езика на описанието (незадължително).

Количество на продуктите
Въведете количеството на продуктите (числена стойност — задължително поле).

Стойност на продуктите
Въведете стойността на продуктите (числена стойност — задължително поле).

Мерна единица
Изберете от падащото меню мерната единица на въведеното количество на продуктите
(задължително поле).

Парична единица
Изберете от падащото меню паричната единица на въведената стойност на продуктите.
Паричната единица по подразбиране, предвидена в приложението, е евро.
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4.2.2. СТОКИ В НЕПРОМЕНЕНО СЪСТОЯНИЕ
Ако потребителят се намира в процес на обработка на приключването на режима за даден
INF и постави отметка в полето „Означение на стоките в непроменено състояние“, както е
показано на илюстрацията по-долу, на екрана се появява допълнителна таблица.
Както е показано на илюстрацията по-долу:

Означение на стоките в непроменено състояние
Ако желаете да декларирате стоки в непроменено състояние по време на обработката на
приключването на режима, поставете отметка в съответното поле. Когато поставите
отметка, на екрана ще се появи нова таблица, озаглавена „Стоки в непроменено
състояние“.

Редактиране на стоки в непроменено състояние
Изберете „Редактиране“, за да редактирате вече въведени стоки.

Изтриване на стоки в непроменено състояние
Изберете „Изтриване“, за да премахнете вече въведени стоки.

Добавяне на стоки в непроменено състояние
Изберете „Добавяне“, за да въведете нова стока.

Отмяна
Изберете „Отмяна“, за да прекратите обработката на приключването на режима.
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Продължаване
Изберете „Продължаване“, за да завършите обработката на приключването на режима.
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4.2.3. МЕЖДИННИ ПРОДУКТИ
Ако потребителят се намира в процес на обработка на приключването на режима за даден
INF и постави отметка в полето „Означение на междинните продукти“, както е показано на
илюстрацията по-долу, на екрана се появява допълнителна таблица.
Както е показано на илюстрацията по-долу:

Означение на междинните продукти
Ако желаете да декларирате междинни продукти по време на обработката на
приключването на режима, поставете отметка в съответното поле. Когато поставите
отметка, на екрана ще се появи нова таблица, озаглавена „Междинни продукти“.

Добавяне на междинни продукти
Изберете бутона „Добавяне“, за да въведете нов междинен продукт.

Обработката може да продължи.
Изберете „Да“, ако желаете обработката на приключването на режима да продължи.
Изберете „Не“, за да прекратите обработката на приключването на режима. Ако сте
избрали „Не“, бутонът за действие „Продължаване“ става неактивен и единствената
възможност е да изберете отмяна на процедурата за приключване на режима.

Отмяна
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Изберете „Отмяна“, за да прекратите процедурата за приключване на режима.

Продължаване
Изберете „Продължаване“, за да завършите процедурата за приключване на режима.
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4.3. ИЗНОС
Когато потребителят щракне върху бутона „Износ“ на страницата „Преглед на INF —
Информация за INF“ от потребителския интерфейс, на екрана се появява следният
прозорец, в който потребителят може да пристъпи към обработката на износа:

MRN (Референтен номер на митническата декларация)
Въведете тук референтния номер на движението за конкретната обработка на износа
(задължително поле).

Добавяне на преработени продукти, подлежащи на предварителен износ
Изберете, за да въведете преработен продукт, подлежащ на предварителен износ.

Декларацията за износ под режим АУ EX/IM е приета.
Изберете в календара датата на декларацията за износ (задължително поле).

Добавяне на стоки, които могат да бъдат поставени под режим АУ
Изберете, за да въведете стоки, които да бъдат поставени под режим на активно
усъвършенстване.

Последна дата на поставяне на несъюзните стоки, които се заменят с
еквивалентни стоки, под режим на активно усъвършенстване
Изберете в календара последната дата на поставяне под режим (задължително поле).

Отмяна
Щракнете, за да отмените цялата обработка на износа.
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Обработване
Щракнете, за да продължите обработката на износа.
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4.3.1. ПРЕРАБОТЕНИ ПРОДУКТИ , ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗНОС
Когато потребителят щракне върху бутона „Добавяне“ в таблицата „Преработени
продукти, подлежащи на предварителен износ“, на екрана се отваря прозорец, в който той
може да въведе продукт:

Код на стоката на продукта
Въведете кода на стоката на продукта/продуктите (задължително поле).

Описание на продуктите
Въведете описание на конкретния продукт (задължително поле).

Език
Изберете от падащото меню езика на описанието (незадължително).

Качество на продуктите
Въведете количеството на продукта (числена стойност — задължително поле).

Стойност на продуктите
Въведете стойността на продукта (числена стойност — задължително поле).

Мерна единица
Изберете от падащото меню мерната единица на
продукта/продуктите (задължително поле).

Парична единица
Изберете от падащото
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продукта/продуктите. Паричната единица по подразбиране, предвидена в приложението, е
евро.

Запазване
Щракнете върху този бутон, за да запазите въведения продукт.

Отмяна
Щракнете върху този бутон, за да отмените въведения продукт.
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4.3.2. СТОКИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ ПОД РЕЖИМ АУ
Когато потребителят щракне върху бутона „Добавяне“ в таблицата „Стоки, които могат да
бъдат поставени под режим АУ“, на екрана се отваря прозорец, в който той може да въведе
стока:

Означение за еквивалентни стоки
Щракнете върху този бутон, за да покажете/скриете раздела „Еквивалентни стоки“ в
модалния прозорец.

Код на стоката на еквивалентните стоки
Въведете кода на еквивалентните стоки. Полето се появява, когато е поставена отметка в
„Означение за еквивалентни стоки“ (задължително поле).

Търговско качество и технически характеристики на еквивалентните стоки
Въведете описание на търговското качество и техническите характеристики на
еквивалентните стоки. Полето се появява, когато е поставена отметка в „Означение за
еквивалентни стоки“ (задължително поле).

Език
Изберете език на описанието на търговското качество и техническите характеристики.
Падащото меню се появява, когато е поставена отметка в „Означение за еквивалентни
стоки“ (задължително поле).
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Идентификация на стоките
Изберете идентификацията на стоките от наличните стойности в падащото меню.
Падащото меню се появява, когато е поставена отметка в „Означение за еквивалентни
стоки“ (задължително поле).

Антидъмпингови мерки
Поставете отметка в полето, за да отбележите дали еквивалентната стока е предмет на
антидъмпингови мерки. Полето за отметка се появява, когато е активирано полето
„Означение за еквивалентни стоки“.

Код на стоката на стоките
Въведете кода на стоката/стоките (задължително поле).

Описание на стоките
Въведете кода на стоката/стоките (задължително поле).

Количество на стоките
Въведете количеството на стоките (числена стойност — задължително поле).

Стойност на стоките
Въведете стойността на стоките (числена стойност — задължително поле).

Мерна единица
Изберете от падащото меню мерната единица на въведеното количество на стоките
(задължително поле).

Парична единица
Изберете от падащото меню паричната единица на въведената стойност на стоките.

Отмяна
Изберете „Отмяна“, за да отмените обработката.

Запазване
Изберете „Запазване“, за да завършите и да съхраните записа.
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4.4. ВПИСВАНЕ НА РЕЗУЛТАТ ПРИ НАПУСКАНЕ
Когато потребителят щракне върху бутона „Напускане“ на страницата „Преглед на INF —
Информация за INF“ от потребителския интерфейс, на екрана се появява следният
прозорец, в който митническият служител може да пристъпи към обработката на
напускането:

Референтен номер на декларацията (MRN)
Референтният номер на движението представлява поле в падащото меню, в което
потребителят избира от наличните номера MRN, които подлежат на напускане. Може да
бъде избрана само една стойност за всеки резултат при напускане.

Код за резултата от контрола
Изберете код за резултата от контрола от падащото меню.

Дата на напускане
Изберете в календара действителната дата на напускане за конкретния номер MRN.

Дата на прекратено напускане
Изберете в календара датата, на която е прекратено напускането. Датата не е
задължителна.

Състояние на пломбите
Изберете състоянието на поставените печати от падащото меню.

Бутон „Отмяна“
При избиране на функционалния бутон „Отмяна“ цялата обработка се отменя.
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Бутон „Продължаване“
При избиране на функционалния бутон „Продължаване“ вписването на резултата при
напускане ще бъде завършено и регистрирано в INF.
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4.5. ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ
Когато потребителят щракне върху бутона за действие „Допускане за свободно
обращение“ на страницата „Преглед на INF — Информация за INF“ от потребителския
интерфейс, в приложението се появява страница, в която потребителят може да даде ход
на обработката на допускането за свободно обращение.
Ако видът разрешение на INF е ПУ EX/IM, първата стъпка е потребителят да избере
действителната дата на реимпорт на продуктите, както е показано на илюстрацията
по-долу.
Първа стъпка:

При избиране на бутон за действие „Продължаване“ приложението преминава към
следващата страница от потребителския интерфейс, в която потребителят въвежда
необходимата информация за обработката на допускането за свободно обращение, както
е показано на илюстрацията по-долу.
Втора стъпка:

Тук потребителят трябва да попълни следните задължителни полета (отбелязани с
червена звездичка):
• MRN: Референтния номер на митническата декларация на процедурата по допускане за
свободно обращение
• Вид на декларацията: Тук потребителят може да избере стойност от падащото меню.
• Код на искания режим: Тук потребителят може да избере стойност от падащото меню,
както е показано на илюстрацията по-долу:
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• Код на предишния режим: Тук потребителят може да избере стойност от падащото
меню, както е показано на илюстрацията по-долу:

След това потребителят трябва да избере бутона за действие „Добавяне“ в дясната част
на страницата на потребителския интерфейс, който се отнася за таблицата „Преработени
продукти, които могат да бъдат реимпортирани под режим ПУ“, за да добави
продукт/продукти. След добавянето на продукти потребителят трябва да избере „Отмяна“
или „Продължаване“, за да продължи или отмени обработката на допускането за свободно
обращение.

Дата: 23.1.2020 г.

МКС — INF — Специални режими — Помощ онлайн за приложението INF-SP

4.5.1. ПРЕРАБОТЕНИ ПРОДУКТИ , КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РЕИМПОРТИРАНИ ПОД РЕЖИМ ПУ

Код на стоката
Въведете кода по КН на продукта.

Описание на продуктите

Въведете тук описание на конкретния продукт.

Количество на продуктите

Въведете тук количеството на конкретния продукт.

Стойност на продуктите

Въведете тук стойността на въведеното количество продукти.
Мерна единица

Изберете съответната мерна единица от списъка с налични стойности.
Парична единица

Изберете съответната парична единица от списъка с налични стойности. Стойността по
подразбиране е евро.
Отмяна

Изберете „Отмяна“, за да прекратите процедурата.

Запазване
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Изберете „Запазване“, за да запазите записа за съответния продукт.
5. ТАБЛО
След успешно влизане в системата или след като избере съответната препратка от
менюто, пред потребителя се отваря екранът на таблото:

Списък на най-новите задачи
Генерира се списъкът със задачи на митническото учреждение, което е влязло в
системата. Потребителят трябва да щракне на която и да е „задача“ в таблицата, за да
премине към конкретния екран за „Преглед на задачата“.

Списък на наскоро обработени INF
Списък на INF, обработени от влязлото в системата митническо учреждение.
Потребителят трябва да щракне на което и да е INF в таблицата, за да премине към
конкретния екран за „Преглед на INF“.

Списък на последните уведомления
Генерира се списъкът с уведомления на митническото учреждение, което е влязло в
системата. Потребителят трябва да щракне на което и да е „уведомление“ в таблицата, за
да премине към конкретния екран за „Преглед на уведомленията“.
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5.1. МОИТЕ INF
Когато потребителят щракне върху препратката „Моите INF“ в менюто, приложението дава
преглед на всички INF, въведени от митническото учреждение, което е влязло в системата
(в табличен формат и с възможност за разделяне на страници и сортиране, както е
показано по-долу).
За всеки INF на екрана се представят следните характеристики:
1. Номер на разрешение
2. Вид разрешение
3. Дата на създаване
4. Номер EORI на титуляря на разрешението
5. Име/фирма на титуляря на разрешението
6. Номер на INF
7. Състояние
8. Дата на обработване
Потребителят може да щракне върху даден INF (ред в таблицата), за да премине към
конкретната страница за преглед на INF.

Сортиране
Щракнете върху бутона за всеки ред, за да сортирате резултатите от търсенето.

Презареждане
Щракнете върху бутона „Презареждане“, за да осъвремените резултатите от търсенето.

Бутон „Експортиране на данни“
Щракнете върху бутона „Експортиране на данни“, за да експортирате резултатите от
търсенето във файл CSV, който автоматично ще бъде записан във Вашата работна
станция. В експортирания файл ще бъдат включени първите 100 резултата.

Номер EORI на титуляря на разрешението
В тази колона ще бъде показан EORI номерът на титуляря на разрешението.
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Име/фирма на титуляря на разрешението
В тази колона ще бъде показано името/фирмата на титуляря на разрешението.

Номер на INF
В тази колона ще бъде показан номерът на INF, присвоен на дадения INF. Всеки ред
съответства на един INF.

Състояние
В тази колона ще бъде показано състоянието на INF.

Дата на обработване
Ако конкретният INF е бил обработен, в тази колона ще бъде показана датата на
обработване.
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5.2. ТЪРСЕНЕ НА INF
Когато потребителят щракне върху препратката „Търсене на INF“ в менюто, приложението
дава преглед на всички INF (в табличен формат и с възможност за разделяне на страници
и сортиране, както е показано по-долу).
Потребителят може да щракне върху даден INF (ред в таблицата), за да премине към
конкретната страница за преглед на INF.

Потребителят може да търси по конкретни критерии, като въведе съответната стойност в
текстовото поле за съответната характеристика на INF (колона).
Възможните критерии за филтриране на търсенето, както е показано на следващата
снимка на екрана, са:
1. Номер на разрешение/декларация
2. Вид разрешение
3. Дата на създаване
4. Номер EORI на титуляря на разрешението
5. Име/фирма на титуляря на разрешението
6. Номер на INF
7. Състояние
8. Дата на обработване
Например потребителят може да въведе „IP IM/EX041FRIPOFR12251-2017-XYZW42“ в
колоната „Номер на INF“, при което приложението трябва да извлече онзи INF, който
отговаря на въведения критерий (моля, вижте екрана по-долу).
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Номер на разрешение/декларация
Предоставено е текстово поле, в което да въведете номера на разрешението или на
декларацията, които търсите.

Вид разрешение
Падащото меню съдържа видовете разрешения, налични в системата INF-SP, въз основа
на които може да филтрирате резултатите.

Дата на създаване
Календарът позволява да изберете конкретна дата, въз основа на която да филтрирате
резултатите.

Сортиране
Стрелките „нагоре“ и „надолу“ дават възможност да подредите резултатите от търсенето
във възходящ или в низходящ ред.

Разделяне на страници
Изберете желания брой резултати, за да заредите повече или по-малко резултати на
екрана.

Бутон „Изчистване на филтрите“
Този бутон Ви позволява да изчистите вече избраните критерии за търсене в страницата
на потребителския интерфейс.

Име/фирма на титуляря на разрешението
Тук потребителят може да види името/фирмата на титуляря на разрешението и да
извърши търсене по име/фирма.

Номер на INF
Тук потребителят може да види номера на INF и да извърши търсене по зададен номер.
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Състояние
Тук потребителят може да види състоянието на INF и да извърши търсене по зададено
състояние.

Презареждане
Щракнете върху бутона „Презареждане“, за да заредите отново резултатите от търсенето.

Експортиране на данни
Щракнете върху бутона „Експортиране на данни“, за да експортирате резултатите от
търсенето във файл CSV.
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5.3. МОИТЕ ИСКАНИЯ ЗА INF
Когато потребителят щракне върху препратката „Моите искания за INF“ в менюто,
приложението дава преглед на всички искания за INF, създадени от митническото
учреждение, което е влязло в системата (в табличен формат и с възможност за разделяне
на страници и сортиране, както е показано по-долу).
Потребителят може да щракне върху дадено искане за INF (ред в таблицата), за да
премине към страницата на конкретното искане за INF.

Например потребителят може да въведе „19AT000000000001“ в колоната „Референтен
номер на подаване“, при което приложението следва да извлече искането за INF, което
отговаря на въведения критерий (моля, вижте екрана по-долу):

Възможните колони/критерии за търсене, както е показано на снимката на екрана по-горе,
са следните:
1. Дата/час на получаване
2. Вид на искането
3. Референтен номер на подаване
4. Номер на разрешение/декларация
5. Вид разрешение
6. Номер EORI на титуляря на разрешението
7. Име/фирма на титуляря на разрешението
8. Състояние на искането за INF
Колоните са номерирани/обозначени съгласно първата страница на потребителския
интерфейс, а по-долу може да бъде намерено и тяхното описание.

Дата/час на получаване
Тук се показват датата и часът, в които искането за INF е било прието от приложението
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INF-SP.

Вид на искането
Видът на искането (искане за INF, раздел А или раздел Б).

Референтен номер на подаване
В тази колона се изписва референтният номер на подаване на конкретното искане за INF.

Номер на разрешение/декларация
В тази колона се изписва номерът на разрешението или номерът на декларацията,
присвоени на INF във връзка с конкретното искане за INF.

Вид разрешение
Тази колона позволява на потребителя да избере от падащото меню вида на
разрешението, по който да бъдат филтрирани резултатите.

Номер EORI на титуляря на разрешението
В тази колона се изписва EORI номерът на титуляря на разрешението; в нея потребителят
може също да извърши търсене по конкретен EORI номер.

Име/фирма на титуляря на разрешението
В тази колона се изписва името/фирмата на титуляря на разрешението; в нея
потребителят може също да извърши търсене по конкретно име/фирма.

Състояние на искането за INF
В тази колона се изписва състоянието на конкретното искане за INF, което съществува
понастоящем в приложението. Потребителят може да избере от падащото меню стойност,
отразяваща състоянието, по която да извърши търсене.

Презареждане
Щракнете върху този бутон, за да заредите отново резултатите от търсенето.

Експортиране на данни
Щракнете върху този бутон, за да експортирате резултатите от търсенето във файл CSV
във Вашата работна станция.
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Изчистване на филтрите
Щракнете върху този бутон, за да изчистите настоящите критерии за търсене.
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5.4. МОИТЕ ЗАДАЧИ
Когато потребителят щракне върху препратката „Моите задачи“ в менюто, приложението
дава преглед на всички задачи, отнасящи се до митническото учреждение, което е влязло в
системата (в табличен формат и с възможност за разделяне на страници и сортиране,
както е показано по-долу).
Потребителят може да щракне върху дадена задача (ред в таблицата), за да премине към
конкретната страница за преглед на задачата.

Например потребителят може да въведе „18AT000000000031“ в колоната „Номер на INF
или референтен номер на подаване (SRN)“, при което приложението трябва да извлече
задачата, която се отнася до въведения референтен номер на подаване (SRN) (моля,
вижте екрана по-долу):

Възможните колони/критерии за търсене, както е показано на снимката на екрана по-горе,
са следните:
1. Дата на създаване
2. Номер на INF или референтен номер на подаване (SRN)
3. Номер на разрешение
4. Вид разрешение
5. Вид задача
6. Задачата е изпълнена
Колоните са номерирани/обозначени съгласно първата страница на потребителския
интерфейс, а по-долу може да бъде намерено и тяхното описание.

Дата на създаване
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Датата, на която е създадена задачата.

Номер на INF или референтен номер на подаване (SRN)
В тази колона се изписва номерът на INF, ако е присвоен, или референтният номер на
подаване (SRN).

Номер на разрешение
В тази колона се изписва номерът на разрешението за всяка задача. Потребителят може
да търси по конкретен номер на разрешение.

Вид разрешение
Потребителят може да избере от падащото меню вид разрешение, по който да извърши
търсене.

Вид задача
Потребителят може да избере от падащото меню конкретен вид задача, по който да
извърши търсене.

Задачата е изпълнена
Потребителят може да избере приключена или неприключена задача.

Презареждане
Щракнете върху този бутон, ако искате да заредите отново резултатите от търсенето.

Експортиране на данни
Щракнете върху този бутон, ако искате да експортирате резултатите от търсенето във
файл CSV във Вашата работна станция.

Изчистване на филтрите
Щракнете върху този бутон, за да изчистите настоящите критерии за търсене.
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5.5. МОИТЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
Когато потребителят щракне върху препратката „Моите уведомления“ в менюто,
приложението дава преглед на всички уведомления, отнасящи се до митническото
учреждение, което е влязло в системата (в табличен формат и с възможност за разделяне
на страници и сортиране, както е показано по-долу).
Потребителят може да щракне върху дадено уведомление (ред в таблицата), за да
премине към конкретната страница преглед на уведомлението.

Например потребителят може да въведе „18AT000000000031“ в колоната „Номер на INF
или референтен номер на подаване (SRN)“, при което приложението следва да извлече
списък на уведомленията, които се отнасят до въведения референтен номер на подаване
(SRN) (моля, вижте екрана по-долу):

Възможните критерии за филтриране на търсенето, както е показано на следващата
снимка на екрана, са:
1. Дата на създаване
2. Номер на INF или референтен номер на подаване (SRN)
3. Номер на разрешение
4. Вид на уведомлението
Колоните са номерирани/обозначени съгласно първата страница на потребителския
интерфейс, а по-долу може да бъде намерено и тяхното описание.
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Дата на създаване
Датата, на която е създадено уведомлението.

Вид на искането
Вид на конкретното искане за INF.

Номер на INF или референтен номер на подаване (SRN)
В тази колона се изписва номерът на INF, ако е присвоен, или референтният номер на
подаване (SRN).

Номер на разрешение
В тази колона се изписва номерът на разрешението за всяка задача. Потребителят може
да търси по конкретен номер на разрешение.

Вид разрешение
Потребителят може да избере от падащото меню вид разрешение, по който да извърши
търсене.

Вид на уведомлението
В тази колона се изписва видът на уведомлението. Потребителят може да избере от
падащото меню стойност, по която да филтрира резултатите от търсенето.

Презареждане
Щракнете върху този бутон, ако искате да заредите отново резултатите от търсенето.

Експортиране на данни
Щракнете върху този бутон, ако искате да експортирате резултатите от търсенето във
файл CSV във Вашата работна станция.

Изчистване на филтрите
Щракнете върху този бутон, за да изчистите настоящите критерии за търсене.
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6. ВЪВЕДЕТЕ ИСКАНЕ ЗА INF (РАЗДЕЛ А).
Потребителят трябва да щракне върху препратката „Въведете искане за INF (раздел А)“ от
менюто, за да въведе искане за INF (раздел А), като попълни представения по-долу
формуляр:

Език на формуляра
Изберете от падащото меню език, на който ще бъде попълнен формуляра за искане за INF.

Надзорно митническо учреждение
Настоящото митническо учреждение, което подава искането за създаване на INF. (поле
само за четене).

Номер на разрешение ИЛИ номер на декларация
Изберете чрез бутона за избор дали номерът, който ще бъде въведен по-долу, е номер на
разрешение или номер на декларация.

Дата: 23.1.2020 г.

МКС — INF — Специални режими — Помощ онлайн за приложението INF-SP

Номер на разрешение/декларация
Въведете номера, избран чрез бутона за избор в полето по-горе.

Идентификационен номер на титуляря (EORI)
Когато въведете номер на разрешение, системата ще попълни автоматично
информацията за титуляря въз основа на този номер. Ако номерът на разрешението не
може да бъде намерен във външната система за управление на митнически решения,
трябва да попълните информацията за EORI ръчно.

Група данни „Адрес на титуляря (EORI)“
Когато въведете номер на разрешение, системата ще попълни автоматично
информацията за титуляря въз основа на този номер. Ако номерът на разрешението не
може да бъде намерен във външната система за управление на митнически решения,
трябва да попълните информацията ръчно.

Дата на подаване
Изберете в календара действителната дата на подаване на искането за INF.

Вид разрешение
При въвеждане на номер на разрешение системата ще попълни автоматично съответната
стойност или ще предостави списък от стойности, от които потребителят да избере. Във
втория случай изберете стойност от падащото меню.

Идентификационен номер на представителя (EORI)
Когато въведете номер на разрешение, системата ще попълни автоматично данните на
представителя въз основа на този номер. Ако номерът на разрешението не може да бъде
намерен във външната система за управление на митнически решения, трябва да
попълните информацията за EORI ръчно.
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Адрес на представителя
Когато въведете номер на разрешение, системата ще попълни автоматично данните на
представителя въз основа на този номер. Ако номерът на разрешението не може да бъде
намерен във външната система за управление на митнически решения, трябва да
попълните информацията за EORI ръчно.

Общи забележки
Поле за свободен текст. (незадължително).

Стоки, обхванати от INF
Таблица, в която се показва списък на създадените INF стоки. След като създадете INF
стока (като щракнете върху бутона „Добавяне“ и попълните модалния прозорец „Добавете
стока, обхваната от INF“), новосъздадената стока ще се появи в този раздел:

Потребителят може да избере „Редактиране“ или „Изтриване“, за да промени или да изтрие
декларираната INF стока.

Бутон „Стокови количества“
Щракнете върху този бутон, за да видите отчет с всички налични кодове на стоката и
съответните им остатъчни количества за въведения във формуляра номер на разрешение.

Бутон „Качване на файл CSV“
Щракнете върху този бутон за действие, за да качите файл CSV, съхраняван във Вашата
работна станция. Файлът CSV трябва да е образецът за стоките; в противен случай няма
да бъде приет от системата.

Бутон „Изтегляне на образец“
Щракнете върху този бутон за действие, за да изтеглите образец за качване на множество
стоки. Файлът във формат „Excel“ ще бъде записан във Вашата работна станция.

Бутон „Добавяне на стоки“
Щракнете върху този бутон за действие, за да добавите единична стока. Когато щракнете
върху бутона, на екрана се появява изскачащ прозорец „Добавете стоки, обхванати от INF“.
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Преработени продукти, обхванати от INF
Таблица, в която се показва списък на създадените INF продукти. След като създадете INF
продукт (като щракнете върху бутона „Добавяне“ и попълните модалния прозорец
„Добавете преработен продукт, обхванат от INF“), новосъздаденият продукт ще се появи в
този раздел:

Потребителят може да избере „Редактиране“ или „Изтриване“, за да промени или да изтрие
декларирания INF продукт.

Бутон „Подаване“
Щракнете върху бутона „Подаване“, за да продължите с искането за INF.

Отмяна
Изберете „Отмяна“, за да отмените всички въведени данни във формуляра.
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6.1. ДОБАВЯНЕ НА СТОКИ , ОБХВАНАТИ ОТ INF
Когато потребителят щракне върху бутона „Добавяне“ на екрана „Въведете искане за INF
(раздел А)“, ще се отвори изскачащ прозорец, в който потребителят може да уточни и да
декларира стоки:

Означение за еквивалентни стоки
Щракнете върху този бутон, за да покажете/скриете раздела „Еквивалентни стоки“ в
изскачащия прозорец.

Код на стоката на еквивалентните стоки
Въведете кода на еквивалентните стоки. Полето се появява, когато е активирано полето
„Означение за еквивалентни стоки“ (задължително поле).

Търговско качество и технически характеристики
Въведете описание на търговското качество и техническите характеристики на
еквивалентните стоки. Полето се появява, когато е активирано полето „Означение за
еквивалентни стоки“ (задължително поле).
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Идентификация на стоките
Изберете идентификацията на стоките от наличните стойности в падащото меню.
Падащото меню се появява, когато е активирано полето „Означение за еквивалентни
стоки“ (задължително поле).

Антидъмпингови мерки
Поставете отметка в полето, за да отбележите дали еквивалентната стока е предмет на
антидъмпингови мерки. Полето за отметка се появява, когато е активирано полето
„Означение за еквивалентни стоки“.

Код на стоката
Въведете кода на стоката (задължително поле). Докато пишете (след първата цифра),
приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ
списък с възможни стойности).

Описание на стоките
Въведете описание на стоките (задължително поле). Докато пишете (след третия знак),
приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ
списък с възможни стойности).

Количество на стоките
Въведете количеството на стоките (числена стойност — задължително поле).

Мерна единица
Изберете от падащото меню мерната единица на въведеното количество на стоките
(задължително поле).

Стойност на стоките
Въведете стойността на стоките (числена стойност — задължително поле).

Парична единица
Изберете парична единица от падащото меню. Паричната единица по подразбиране,
предвидена в системата, е евро. Стойност на стоките.

Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Предоставете сведения за прилагане на мерките на търговската политика в редовете на
текстовото поле.
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Бутон „Отмяна“
Щракнете върху този бутон, за да отмените въведените данни.

Бутон „Запазване“
Щракнете върху този бутон, за да запазите въведената INF стока. Декларираната INF стока
ще бъде показана на екрана „Въведете искане за INF (раздел А)“ в раздел „INF стоки“.
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6.2. ДОБАВЕТЕ ПРЕРАБОТЕН ПРОДУКТ, ОБХВАНАТ ОТ INF
Когато потребителят щракне върху бутона „Добавете INF продукт“ на екрана „Въведете
искане за INF (раздел А)“, ще се отвори следният модален прозорец, в който потребителят
може да създаде INF продукт:

Код на стоката
Въведете кода на стоката тук (задължително поле). Докато пишете (след първата цифра),
приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ
списък с възможни стойности).

Описание на стоките
Въведете описание на стоките тук (задължително поле).

Количество на стоките
Въведете количеството на стоките тук (числена стойност — задължително поле).

Стойност на стоките
Въведете стойност на стоките тук (числена стойност — задължително поле).

Мерна единица
Изберете от падащото меню мерната единица на въведеното количество на стоките
(задължително поле).

Парична единица
Изберете от падащото меню паричната единица на въведената стойност на стоките (друга
парична единица). Паричната единица по подразбиране, предвидена в системата, е евро.
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Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Въведете сведения за прилагане на мерките на търговската политика в редовете на
текстовото поле.

Бутон „Отмяна“
Щракнете върху този бутон, за да отмените въведените данни.

Бутон „Запазване“
Щракнете върху този бутон, за да запазите въведения INF продукт. Създаденият INF
продукт ще бъде показан на екрана „Въведете искане за INF (раздел А)“ в раздел „INF
продукти“.
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6.3. ОСТАВАЩИ СТОКОВИ КОЛИЧЕСТВА ПО РАЗРЕШЕНИЕТО
За да определи стоки за искането за INF, потребителят може да щракне върху бутона за
действие „Стокови количества“ на екрана „Въведете искане за INF (раздел А)“.
След като щракне върху този бутон, в приложението ще се появи изскачащ прозорец, в
който ще бъде показан списък на всички оставащи количества за всеки код на стоката по
конкретното разрешение.
Изскачащият прозорец е показан по-долу:

Код на стоката
Код по КН, извлечен от външната система за управление на митнически решения за този
номер на разрешение.

Оставащо количество
Тук се показва оставащото количество, което е налично за всеки код на стоката и което
може да бъде декларирано в искането за INF, заедно със съответната мерна единица.

Затваряне
Щракнете върху бутона за действие, за да затворите изскачащия прозорец.

Дата: 23.1.2020 г.

МКС — INF — Специални режими — Помощ онлайн за приложението INF-SP

6.4. КАЧВАНЕ НА МНОЖЕСТВО СТОКИ
Когато се намира на страница „Въведете искане за INF (раздел А)“, потребителят може да
щракне върху бутон за действие „Изтегляне на образец“ от таблицата „Стоки, обхванати от
INF“.
След като щракне върху този бутон, в работната станция на потребителя ще бъде изтеглен
образец във формат „Excel“. Образецът съдържа определени статични колони и работни
листове, които помагат на потребителя да качи множество стоки в дадено искане за INF.
Образецът във формат „Excel“ е показан по-долу.

Важна забележка: Образецът във формат „Excel“ съдържа четири различни работни
листа. Първият съдържа важна информация за правилното попълване на образеца.
Вторият съдържа самия образец, както е показан по-горе, а в третия е функционалният
бутон, чрез който образецът във формат „Excel“ може да бъде конвертиран във файл CSV,
който е допустимият формат за качване в приложението INF-SP. Последният, четвърти
работен лист съдържа всички референтни данни, ползвани от образеца, и може да бъде
игнориран от потребителя.

Код на стоката
Въведете тук кода на стоката на всяка стока, която искате да бъде вписана във формуляра
на искането. Забележка: Колоните, отбелязани с буква < M > (< З >), трябва задължително
да бъдат попълнени.

Описание на стоките
Впишете тук описанието на всички стоки, описани на всеки ред.

Количество на стоките
Въведете количеството в колоната „Количество на стоките“ и в колоната „Мерна единица“
изберете стойност от списъка с наличните стойности.

Стойност на стоките
Въведете тук стойността на всяка декларирана стока.
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Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Въведете тук съответните сведения за всяка стока. Забележка: Колоните, отбелязани с
буква < О > (< Н >), могат да бъдат попълнени по желание.

Еквивалентни стоки
Ако има еквивалентни стоки за всяка декларирана стока, попълнете трите колони. Полето
„Еквивалентни стоки“ не е задължително.
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6.5. КАЧВАНЕ НА МНОЖЕСТВО ПРОДУКТИ
Когато се намира на страница „Въведете искане за INF (раздел А)“, потребителят може да
щракне върху бутон за действие „Изтегляне на образец“ от таблицата „Преработени
продукти, обхванати от INF“.
След като щракне върху този бутон, в работната станция на потребителя ще бъде изтеглен
образец във формат „Excel“. Образецът съдържа определени статични колони и работни
листове, които помагат на потребителя да качи множество продукти в дадено искане за
INF.
Образецът във формат „Excel“ е показан по-долу.

Важна забележка: Образецът във формат „Excel“ съдържа четири различни работни
листа. Първият съдържа важна информация за правилното попълване на образеца.
Вторият съдържа самия образец, както е показан по-горе, а в третия е функционалният
бутон, чрез който образецът във формат „Excel“ може да бъде конвертиран във файл CSV,
който е допустимият формат за качване в приложението INF-SP. Последният, четвърти
работен лист съдържа всички референтни данни, ползвани от образеца, и може да бъде
игнориран от потребителя.

Код на стоката
Въведете тук кода на стоката на всеки продукт, който искате да бъде вписан във
формуляра на искането. Забележка: Колоните, отбелязани с буква < M > (< З >), трябва
задължително да бъдат попълнени.

Описание на преработените продукти
Впишете тук описанието на всички продукти, описани на всеки ред.

Количество на преработените продукти
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Въведете количеството в колоната „Количество на стоките“ и в колоната „Мерна единица“
изберете стойност от списъка с наличните стойности.

Стойност на преработените продукти
Въведете стойността на всеки деклариран продукт и изберете в колоната „Парична
единица“ съответната парична единица от списъка с налични стойности.

Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Въведете тук съответните сведения за всеки продукт. Забележка: Колоните, отбелязани с
буква < О > (< Н >), могат да бъдат попълнени по желание.
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7. ВЪВЕДЕТЕ ИСКАНЕ ЗА INF (РАЗДЕЛ Б).
Потребителят трябва да щракне върху препратката „Въведете искане за INF (раздел Б)“ от
менюто, за да въведе искане за INF (раздел Б), като попълни представения по-долу
формуляр:

Вид на искането
Моля, изберете вид на искането от падащото меню (задължително поле).

Надзорно митническо учреждение
Моля, въведете надзорното митническо учреждение (задължително поле). Докато пишете
(след третия знак), приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване
(появява се падащ списък с възможни стойности).

Номер на разрешение
Моля, въведете номера на разрешението (задължително поле).

Дата на подаване на INF
Моля, изберете датата на подаване на INF (задължително поле).
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Отговорно митническо учреждение
Поле само за четене, в което се показва отговорното митническо учреждение.

Вид разрешение
Поле само за четене, в което се показва видът на разрешението.

Бутон „Запазване“
Моля, щракнете върху бутона „Запазване“, за да запазите искането за INF (раздел Б).

Бутон „Отмяна“
Моля, щракнете върху бутона „Отмяна“, за да отмените вече въведените данни за
искането за INF (раздел Б).

Описание на общите забележки
Моля, въведете описанието на общите забележки.

Език на общите забележки
Моля, изберете от падащото меню езика на въведеното преди това описание на общите
забележки.

Стоки или продукти
Моля, изберете от падащото меню дали създавате стока или продукт.

Референтен номер
Моля, въведете референтния номер на движението (задължително поле).

Бутон „Добавяне“
Щракнете върху този бутон, за да създадете INF стока или продукт. Модалният прозорец за
INF стоки е описан в раздел: Стока, за която е поискан INF. Модалният прозорец за INF
продукти е описан в раздел: Преработен продукт, за който е поискан INF.
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7.1. СТОКА, ЗА КОЯТО Е ПОИСКАН INF
Когато потребителят щракне върху бутона „Добавете INF стока“ на екрана „Въведете
искане за INF (раздел Б)“, ще се отвори следният модален прозорец, в който потребителят
може да създаде INF стока:

Код на стоката
Въведете кода на стоката (задължително поле). Докато пишете (след първата цифра),
приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ
списък с възможни стойности).

Описание на стоките
Въведете описание на стоките (задължително поле).

Количество на стоките
Въведете количеството на стоките тук (числена стойност — задължително поле).

Стойност на стоките
Въведете стойност на стоките тук (числена стойност — задължително поле).

Мерна единица
Изберете от падащото меню мерната единица на въведеното количество на стоките
(задължително поле).

Парична единица
Изберете от падащото меню паричната единица на въведената стойност на стоките.
Паричната единица по подразбиране, предвидена в системата, е евро.
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Отмяна
Щракнете върху този бутон, за да отмените INF стоката.

Запазване
Щракнете върху този бутон, за да запазите INF стоката.
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7.2. ПРЕРАБОТЕНИ ПРОДУКТИ , ЗА КОИТО Е ПОИСКАН INF
Когато потребителят щракне върху бутона „Добавете INF продукт“ на екрана „Въведете
искане за INF (раздел А)“, ще се отвори следният модален прозорец, в който потребителят
може да създаде INF продукт:

Код на стоката
Въведете кода на стоката тук (задължително поле). Докато пишете (след първата цифра),
приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ
списък с възможни стойности).

Описание на стоките
Въведете описание на стоките тук (задължително поле).

Количество на стоките
Въведете количеството на стоките тук (числена стойност — задължително поле).

Мерна единица
Изберете от падащото меню мерната единица на въведеното количество на стоките
(задължително поле).

Стойност на стоките
Въведете стойността на стоките тук (числена стойност — задължително поле).

Парична единица
Изберете парична единица от списъка със стойности в падащото меню. Паричната
единица по подразбиране, предвидена в приложението, е евро, но тя подлежи на
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редактиране.

Отмяна
Щракнете върху този бутон, за да отмените вече въведените данни за продукта.

Запазване
Щракнете върху този бутон, за да запазите INF продукта.
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7.3. ОСТАВАЩИ СТОКОВИ КОЛИЧЕСТВА ПО РАЗРЕШЕНИЕТО
За да определи стоки за искането за INF, потребителят може да щракне върху бутона за
действие „Стокови количества“ на екрана „Въведете искане за INF (раздел А)“.
След като щракне върху този бутон, в приложението ще се появи изскачащ прозорец, в
който ще бъде показан списък на всички оставащи количества за всеки код на стоката по
конкретното разрешение.
Изскачащият прозорец е показан по-долу:

Код на стоката
Код по КН, извлечен от външната система за управление на митнически решения за този
номер на разрешение.

Оставащо количество
Тук се показва оставащото количество, което е налично за всеки код на стоката и което
може да бъде декларирано в искането за INF, заедно със съответната мерна единица.

Затваряне
Щракнете върху бутона за действие, за да затворите изскачащия прозорец.
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7.4. КАЧВАНЕ НА МНОЖЕСТВО СТОКИ
Когато се намира на страница „Въведете искане за INF (раздел Б)“, потребителят може да
щракне върху бутон за действие „Изтегляне на образец“ от таблицата „Стоки, обхванати от
INF“.
След като щракне върху този бутон, в работната станция на потребителя ще бъде изтеглен
образец във формат „Excel“. Образецът съдържа определени статични колони и работни
листове, които помагат на потребителя да качи множество стоки в дадено искане за INF.
Образецът във формат „Excel“ е показан по-долу.

Важна забележка: Образецът във формат „Excel“ съдържа четири различни работни
листа. Първият съдържа важна информация за правилното попълване на образеца.
Вторият съдържа самия образец, както е показан по-горе, а в третия е функционалният
бутон, чрез който образецът във формат „Excel“ може да бъде конвертиран във файл CSV,
който е допустимият формат за качване в приложението INF-SP. Последният, четвърти
работен лист съдържа всички референтни данни, ползвани от образеца, и може да бъде
игнориран от потребителя.

Код на стоката
Въведете тук кода на стоката на всяка стока, която искате да бъде вписана във формуляра
на искането. Забележка: Колоните, отбелязани с буква < M > (< З >), трябва задължително
да бъдат попълнени.

Описание на стоките
Впишете тук описанието на всички стоки, описани на всеки ред.

Количество на стоките
Въведете количеството в колоната „Количество на стоките“ и в колоната „Мерна единица“
изберете стойност от списъка с наличните стойности.

Стойност на стоките
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Въведете тук стойността на всяка декларирана стока.

Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Въведете тук съответните сведения за всяка стока. Забележка: Колоните, отбелязани с
буква < О > (< Н >), могат да бъдат попълнени по желание.

Еквивалентни стоки
Ако има еквивалентни стоки за всяка декларирана стока, попълнете трите колони. Полето
„Еквивалентни стоки“ не е задължително.
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7.5. КАЧВАНЕ НА МНОЖЕСТВО ПРОДУКТИ
Когато се намира на страница „Въведете искане за INF (раздел Б)“, потребителят може да
щракне върху бутон за действие „Изтегляне на образец“ от таблицата „Преработени
продукти, обхванати от INF“.
След като щракне върху този бутон, в работната станция на потребителя ще бъде изтеглен
образец във формат „Excel“. Образецът съдържа определени статични колони и работни
листове, които помагат на потребителя да качи множество продукти в дадено искане за
INF.
Образецът във формат „Excel“ е показан по-долу.

Важна забележка: Образецът във формат „Excel“ съдържа четири различни работни
листа. Първият съдържа важна информация за правилното попълване на образеца.
Вторият съдържа самия образец, както е показан по-горе, а в третия е функционалният
бутон, чрез който образецът във формат „Excel“ може да бъде конвертиран във файл CSV,
който е допустимият формат за качване в приложението INF-SP. Последният, четвърти
работен лист съдържа всички референтни данни, ползвани от образеца, и може да бъде
игнориран от потребителя.

Код на стоката
Въведете тук кода на стоката на всеки продукт, който искате да бъде вписан във
формуляра на искането. Забележка: Колоните, отбелязани с буква < M > (< З >), трябва
задължително да бъдат попълнени.

Описание на преработените продукти
Впишете тук описанието на всички продукти, описани на всеки ред.

Количество на преработените продукти
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Въведете количеството в колоната „Количество на стоките“ и в колоната „Мерна единица“
изберете стойност от списъка с наличните стойности.

Стойност на преработените продукти
Въведете стойността на всеки деклариран продукт и изберете в колоната „Парична
единица“ съответната парична единица от списъка с налични стойности.

Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Въведете тук съответните сведения за всеки продукт. Забележка: Колоните, отбелязани с
буква < О > (< Н >), могат да бъдат попълнени по желание.
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8. ВЪВЕДЕТЕ INF
Потребителят трябва да щракне върху препратката „Въведете INF“ от менюто за
навигация, за да въведе „INF“, като попълни представения по-долу формуляр:

Език на формуляра
Изберете от падащото меню език, на който ще бъде попълнен формуляра за INF.

Надзорно митническо учреждение
Моля, въведете надзорното митническо учреждение (задължително поле). Докато пишете
(след третия знак), приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване
(появява се падащ списък с възможни стойности).

Бутон за избор „Номер на разрешение/декларация“
Изберете чрез бутона за избор дали номерът, който ще бъде въведен по-долу, е номер на
разрешение, или на декларация.

Номер на разрешение/декларация
Въведете номера тук в зависимост от избраното чрез бутона за избор.
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Идентификационен номер на титуляря (EORI)
Когато въведете номер на разрешение, системата ще попълни автоматично
информацията за титуляря въз основа на този номер. Ако номерът на разрешението не
може да бъде намерен във външната система за управление на митнически решения,
трябва да попълните информацията за EORI ръчно.

Име/фирма на титуляря
В случай на ръчно въвеждане впишете тук името/фирмата на титуляря (задължително
поле).

Улица и номер
В случай на ръчно въвеждане впишете тук улицата и номера на титуляря (задължително
поле).

Държава на титуляря
В случай на ръчно въвеждане впишете тук държавата на титуляря (задължително поле).

Пощенски код на титуляря
В случай на ръчно въвеждане впишете тук пощенския код на титуляря (задължително
поле).

Град на титуляря
В случай на ръчно въвеждане впишете тук града на титуляря (задължително поле).

Дата на подаване
Изберете в календара действителната дата на подаване на INF.

Идентификационен номер на представителя (EORI)
Когато въведете номер на разрешение, приложението ще попълни данните на
представителя автоматично въз основа на този номер, ако тези данни съществуват във
външната митническа справочна система (CRS). В противен случай потребителят трябва
да попълни информацията ръчно.

Име на представителя
В случай на ръчно въвеждане впишете тук името на представителя.

Улица и номер на представителя
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В случай на ръчно въвеждане впишете тук улицата и номера на представителя.

Държава на представителя
В случай на ръчно въвеждане изберете от падащото меню държавата на представителя.

Пощенски код на представителя
В случай на ръчно въвеждане впишете тук пощенския код на представителя.

Град на представителя
В случай на ръчно въвеждане впишете тук града на представителя.

Общи забележки
Въведете описанието на общите забележки (задължително поле).

Означение за предварителен износ
Стойността на полето (със/без отметка) зависи от вида на разрешението за съответния INF
и от стойността, извлечена от външната система за управление на митнически решения.
Когато полето за отметка е маркирано, зависещото от него поле „Срок“ става видимо и за
потребителя.

Стоки, обхванати от INF
Таблица, в която се показва списък на създадените INF стоки. След като създадете INF
стока (като щракнете върху бутона „Добавяне“ и попълните модалния прозорец „Добавете
стока, обхваната от INF“), новосъздадената стока ще се появи в този раздел:

Записът може да бъде променен чрез „Редактиране“ или „Изтриване“ на създадената INF
стока.

Преработени продукти, обхванати от INF
Таблица, в която се показва списък на създадените INF продукти. След като създадете INF
продукт (като щракнете върху бутона „Добавете INF продукт“ и попълните модалния
прозорец „Добавете преработен продукт, обхванат от INF“), новосъздадената стока ще се
появи в този раздел:
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Записът може да бъде променен чрез „Редактиране“ или „Изтриване“ на създадения INF
продукт.

Бутон „Подаване“
Щракнете върху този бутон, за да подадете въведения INF. Приложението запазва INF и Ви
прехвърля към екрана „Преглед на INF“.

Бутон „Отмяна“
Щракнете върху този бутон, за да отмените вече въведените данни за INF.

Бутон „Стокови количества“
Щракнете върху този бутон, за да видите отчет с всички налични кодове на стоката и
съответните им остатъчни количества за въведения във формуляра номер на разрешение.

Бутон „Качване на файл CSV“
Щракнете върху този бутон за действие, за да качите файл CSV, съхраняван във Вашата
работна станция. Файлът CSV трябва да съдържа образец на стоките; в противен случай
няма да бъде приет от системата.

Бутон „Изтегляне на образец“
Щракнете върху този бутон за действие, за да изтеглите образец за качване на множество
стоки. Файлът във формат „Excel“ ще бъде записан във Вашата работна станция.

Бутон „Добавяне“
Щракнете върху този бутон за действие, за да добавите единична стока. Когато щракнете
върху бутона, на екрана се появява изскачащ прозорец „Добавете стоки, обхванати от INF“.

Бутон „Изтегляне на образец“
Щракнете върху този бутон за действие, за да изтеглите образец за качване на множество
продукти. Файлът във формат „Excel“ ще бъде записан във Вашата работна станция.

Бутон „Качване на файл CSV“
Щракнете върху този бутон за действие, за да качите файл CSV, съхраняван във Вашата
работна станция. Файлът CSV трябва да е образецът за стоките; в противен случай няма
да бъде приет от системата.

Бутон „Добавяне“
Щракнете върху този бутон за действие, за да добавите единичен продукт. Когато
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щракнете върху бутона, на екрана се появява изскачащ прозорец „Добавете преработен
продукт, обхванат от INF“.
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8.1. ДОБАВЯНЕ НА СТОКИ , ОБХВАНАТИ ОТ INF
Когато потребителят щракне върху бутона „Добавяне“ на екрана „Въведете INF“, ще се
отвори изскачащ прозорец, в който потребителят може да уточни и да декларира стоки:

Означение за еквивалентни стоки
Щракнете върху този бутон, за да покажете/скриете раздела „Еквивалентни стоки“ в
изскачащия прозорец.

Код на еквивалентните стоки
Въведете кода на еквивалентните стоки. Полето се появява, когато е активирано полето
„Означение за еквивалентни стоки“ (задължително поле).

Търговско качество и технически характеристики
Въведете описание на търговското качество и техническите характеристики на
еквивалентните стоки. Полето се появява, когато е активирано полето „Означение за
еквивалентни стоки“ (задължително поле).

Дата: 23.1.2020 г.

МКС — INF — Специални режими — Помощ онлайн за приложението INF-SP

Идентификация на стоките
Изберете идентификацията на стоките от наличните стойности в падащото меню.
Падащото меню се появява, когато е активирано полето „Означение за еквивалентни
стоки“ (задължително поле).

Антидъмпингови мерки
Поставете отметка в полето, за да отбележите дали еквивалентната стока е предмет на
антидъмпингови мерки. Полето за отметка се появява, когато е активирано полето
„Означение за еквивалентни стоки“.

Код на стоката
Въведете кода на стоката (задължително поле). Докато пишете (след първата цифра),
приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ
списък с възможни стойности).

Описание на стоките
Въведете описание на стоките (задължително поле). Докато пишете (след третия знак),
приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ
списък с възможни стойности).

Количество на стоките
Въведете количеството на стоките (числена стойност — задължително поле).

Мерна единица
Изберете от падащото меню мерната единица на въведеното количество на стоките
(задължително поле).

Стойност на стоките
Въведете стойността на стоките (числена стойност — задължително поле).

Парична единица
Изберете парична единица от падащото меню. Паричната единица по подразбиране,
предвидена в системата, е евро. Стойност на стоките.

Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Предоставете сведения за прилагане на мерките на търговската политика в редовете на
текстовото поле.

Дата: 23.1.2020 г.

МКС — INF — Специални режими — Помощ онлайн за приложението INF-SP

Бутон „Отмяна“
Щракнете върху този бутон, за да отмените въведените данни.

Бутон „Запазване“
Щракнете върху този бутон, за да запазите въведената INF стока. Декларираната INF стока
ще бъде показана на екрана „Въведете INF“ в раздел „INF стоки“.
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8.2 ДОБАВЯНЕ НА ПРЕРАБОТЕН ПРОДУКТ, ОБХВАНАТ ОТ INF
Когато потребителят щракне върху бутона „Добавете INF продукт“ на екрана „Въведете
INF“, ще се отвори следният модален прозорец, в който потребителят може да декларира
INF продукт:

Код на стоката
Въведете кода на стоката тук (задължително поле). Докато пишете (след първата цифра),
приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ
списък с възможни стойности).

Описание на стоките
Въведете описание на стоките тук (задължително поле).

Количество на стоките
Въведете количеството на стоките тук (числена стойност — задължително поле).

Стойност на стоките
Въведете стойност на стоките тук (числена стойност — задължително поле).

Мерна единица
Изберете от падащото меню мерната единица на въведеното количество на стоките
(задължително поле).

Парична единица
Изберете от падащото меню паричната единица на въведената стойност на стоките (друга
парична единица). Паричната единица по подразбиране, предвидена в системата, е евро.
Дата: 23.1.2020 г.
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Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Въведете сведения за прилагане на мерките на търговската политика в редовете на
текстовото поле.

Бутон „Отмяна“
Щракнете върху този бутон, за да отмените въведените данни.

Бутон „Запазване“
Щракнете върху този бутон, за да запазите въведения INF продукт. Създаденият INF
продукт ще бъде показан на екрана „Въведете INF“ в раздел „INF продукти“.
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8.3. ОСТАВАЩИ СТОКОВИ КОЛИЧЕСТВА ПО РАЗРЕШЕНИЕТО
За да определи стоки за искането за INF, потребителят може да щракне върху бутона за
действие „Стокови количества“ на екрана „Въведете искане за INF (раздел А)“.
След като щракне върху този бутон, в приложението ще се появи изскачащ прозорец, в
който ще бъде показан списък на всички оставащи количества за всеки код на стоката по
конкретното разрешение.
Изскачащият прозорец е показан по-долу:

Код на стоката
Код по КН, извлечен от външната система за управление на митнически решения за този
номер на разрешение.

Оставащо количество
Тук се показва оставащото количество, което е налично за всеки код на стоката и което
може да бъде декларирано в искането за INF, заедно със съответната мерна единица.

Затваряне
Щракнете върху бутона за действие, за да затворите изскачащия прозорец.
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8.4. КАЧВАНЕ НА МНОЖЕСТВО СТОКИ
Когато се намира на страница „Въведете INF“, потребителят може да щракне върху бутон
за действие „Изтегляне на образец“ от таблицата „Стоки, обхванати от INF“.
След като щракне върху този бутон, в работната станция на потребителя ще бъде изтеглен
образец във формат „Excel“. Образецът съдържа определени статични колони и работни
листове, които помагат на потребителя да качи множество стоки в дадено искане за INF.
Образецът във формат „Excel“ е показан по-долу.

Важна забележка: Образецът във формат „Excel“ съдържа четири различни работни
листа. Първият съдържа важна информация за правилното попълване на образеца.
Вторият съдържа самия образец, както е показан по-горе, а в третия е функционалният
бутон, чрез който образецът във формат „Excel“ може да бъде конвертиран във файл CSV,
който е допустимият формат за качване в приложението INF-SP. Последният, четвърти
работен лист съдържа всички референтни данни, ползвани от образеца, и може да бъде
игнориран от потребителя.

Код на стоката
Въведете тук кода на стоката на всяка стока, която искате да бъде вписана във формуляра
на искането. Забележка: Колоните, отбелязани с буква < M > (< З >), трябва задължително
да бъдат попълнени.

Описание на стоките
Впишете тук описанието на всички стоки, описани на всеки ред.

Количество на стоките
Въведете количеството в колоната „Количество на стоките“ и в колоната „Мерна единица“
изберете стойност от списъка с наличните стойности.

Стойност на стоките
Въведете тук стойността на всяка декларирана стока.
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Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Въведете тук съответните сведения за всяка стока. Забележка: Колоните, отбелязани с
буква < О > (< Н >), могат да бъдат попълнени по желание.

Еквивалентни стоки
Ако има еквивалентни стоки за всяка декларирана стока, попълнете трите колони. Полето
„Еквивалентни стоки“ не е задължително.
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8.5. КАЧВАНЕ НА МНОЖЕСТВО ПРОДУКТИ
Когато се намира на страница „Въведете INF“, потребителят може да щракне върху бутон
за действие „Изтегляне на образец“ от таблицата „Преработени продукти, обхванати от
INF“.
След като щракне върху този бутон, в работната станция на потребителя ще бъде изтеглен
образец във формат „Excel“. Образецът съдържа определени статични колони и работни
листове, които помагат на потребителя да качи множество продукти в дадено искане за
INF.
Образецът във формат „Excel“ е показан по-долу.

Важна забележка: Образецът във формат „Excel“ съдържа четири различни работни
листа. Първият съдържа важна информация за правилното попълване на образеца.
Вторият съдържа самия образец, както е показан по-горе, а в третия е функционалният
бутон, чрез който образецът във формат „Excel“ може да бъде конвертиран във файл CSV,
който е допустимият формат за качване в приложението INF-SP. Последният, четвърти
работен лист съдържа всички референтни данни, ползвани от образеца, и може да бъде
игнориран от потребителя.

Код на стоката
Въведете тук кода на стоката на всеки продукт, който искате да бъде вписан във
формуляра на искането. Забележка: Колоните, отбелязани с буква < M > (< З >), трябва
задължително да бъдат попълнени.

Описание на преработените продукти
Впишете тук описанието на всички продукти, описани на всеки ред.

Количество на преработените продукти
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Въведете количеството в колоната „Количество на стоките“ и в колоната „Мерна единица“
изберете стойност от списъка с наличните стойности.

Стойност на преработените продукти
Въведете стойността на всеки деклариран продукт и изберете в колоната „Парична
единица“ съответната парична единица от списъка с налични стойности.

Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Въведете тук съответните сведения за всеки продукт. Забележка: Колоните, отбелязани с
буква < О > (< Н >), могат да бъдат попълнени по желание.
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9. СТРАНИЦИ „ПРЕГЛЕД НА INF“
Потребителят може да използва менюто за навигация, за да избере раздела „Моите INF“
или „Търсене на INF“ и да намери и отвори INF, върху които да работи.
Отвореният INF съдържа следните три раздела:
• Информация за INF
• Данни за състоянието
• Уведомления
В тези три раздела потребителят може да види основната информация за INF, общи данни
за INF и различните етапи на обработка, на които се намира, както и уведомленията,
свързани със съответния INF.
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9.1. ПРЕГЛЕД НА INF — ИНФОРМАЦИЯ ЗА INF
Когато потребителят създаде INF или щракне върху конкретен INF на страницата „Моите
INF“, на екрана се появява страницата „Преглед на INF“ (раздел “Информация за INF“).
Всички екрани „Преглед на INF“ предоставят следните основни функции:
1. От името на
2. Изменение
3. Обезсилване
4. Отпечатване в PDF
5. Преглед на искането

От името на
Моля, щракнете върху бутона, за да въведете „митническо учреждение, действащо от
името на“.
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Промяната на митническото учреждение е валидна само за текущия екран, т.е. ако
потребителят бъде прехвърлен към друг екран, той ще действа като митническото
учреждение, което е влязло в системата.

Изменение
Щракнете върху този бутон, за да измените съответния INF.

Обезсилване
Щракнете върху този бутон, за да преминете към екрана „Обезсилване“. Бутонът се
появява само когато митническото учреждение, което е влязло в системата, е надзорното
митническо учреждение.

Отпечатване в PDF
Щракнете върху този бутон, за да отпечатате страницата „Преглед“ във формат PDF.

Преглед на искането
Щракнете върху този бутон, за да отворите модалния прозорец „Преглед на INF продукт“.

Преглед на INF стока/стоки
Щракнете върху иконата, изобразяваща око, за да отворите модалния прозорец „Преглед
на стоки, обхванати от INF“.

Преглед на INF преработен(и) продукт(и)
Щракнете върху иконата, изобразяваща око, за да отворите модалния прозорец „Преглед
на преработени продукти, обхванати от INF“.
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9.2. ПРЕГЛЕД НА INF — РАЗДЕЛ „ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО “
От страницата „Преглед на информацията в INF“ потребителят може да избере раздела
„Данни за състоянието“, в който се появява преглед на всички разрешени обработки за
съответния INF (в зависимост от вида на разрешението).
Например, в случай на АУ EX/IM приложението показва списък на следните обработки:
1. Обработване на приемането
2. Информация за допълнително поискана информация
3. Информация за измененията
4. Информация за обезсилванията
5. Обработване в митническото учреждение на поставяне под режим
6. Обработване в митническото учреждение на износ
7. Обработване в митническото учреждение на напускане

В зависимост от разрешенията на митническото учреждение, което е влязло в системата,
потребителят може да извърши определени действия за всяка обработка.
Например, ако митническото учреждение, което е влязло в системата, е различно от това,
което е осъществило поставянето под режим, потребителят може да извърши само
действие „Преглед“ (вижте снимката на екрана по-долу):
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Колоните на показаната по-горе снимка са следните:
1. Референтен номер на движението (MRN)
2. Вид на декларацията
3. Референтен номер на компетентното митническо учреждение
4. Код на искания режим
5. Код на предишния режим
6. Меню „Действия“ (действие “Преглед“)
Колоните са обяснени обстойно в посочените по-долу номера/обозначения на таблицата
„Обработване в митническото учреждение на поставяне под режим“.

Състояние на INF
Тук потребителят може във всеки момент да види текущото състояние на INF.

От името на
Ако потребителят щракне върху този бутон, в приложението ще се появи изскачащ
прозорец, в който той може да въведе митническо учреждение, действащо от името на
друго митническо учреждение. Ще се появи следният изскачащ прозорец:

Тук потребителят може да постави отметка в съответното поле, за да потвърди, че действа
от името на друго митническо учреждение, и да впише митническото учреждение, на което
дава разрешение да действа от негово име. Освен това потребителят може да използва
три бутона за действие. Те са:
• Изход (изберете, за да излезете от текущата обработка)
• Изчистване (изберете, за да изчистите информацията, въведена в този прозорец)
• Продължаване (изберете, за да продължите действието)

Поставяне на стоки под режим
Щракнете върху този бутон, за да започнете процедура за поставяне под режим на стоки за
този INF.
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Износ
Щракнете върху този бутон, за да започнете обработката на износа за този INF.

Напускане
Щракнете върху този бутон, за да започнете обработката на напускането за този INF.

Изменение
Щракнете върху този бутон, за да измените текущата информация в INF.

Отпечатване в PDF
Щракнете върху този бутон, за да отпечатате настоящата страница във формат PDF.

Преглед на искането
Щракнете върху този бутон за преглед на искането за INF, отнасящо се до този INF.

Обработване на приемането
Под тази таблица потребителят може да види цялата информация, засягаща приемането
на съответния INF от системата INF-SP.

Състояние
Тук потребителят може да види състоянието на съответния INF при приемането му.

Надзорно митническо учреждение
Тук потребителят може да види митническото учреждение, което е било надзорно при
получаването на съответния INF.

Референтен номер на подаване
Тук потребителят може да види референтния номер на подаване (SRN) на съответния INF.

Дата на подаване на искането за INF
Датата, на която искането за INF е подадено в приложението INF-SP.

Решение, взето ръчно.
Ако надзорното митническо учреждение е взело ръчно решението да приеме номера на
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разрешението за съответното искане за INF и да пристъпи към създаването на INF,
флагчето ще бъде активирано.

Информация за допълнително поискана информация
Ако надзорното митническо учреждение е поискало допълнителна информация, например
данни, тук ще се появи определена техническа информация за съответния INF.

Информация за измененията
Всяко изменение в съответния INF ще бъде показано ред по ред в тази таблица. Ще бъдат
показани и конкретни подробности, свързани с изменението.

MRN
Тук потребителят може да види конкретния MRN (референтен номер на движението) MRN
за конкретното изменение.

Дата на изменение
Тук потребителят може да види действителната дата на изменение.

Обосновка на изменението на INF
Тук ще бъде показана всяка въведена обосновка, свързана с изменението.

Компетентно митническо учреждение
Ако компетентното митническо учреждение извърши изменение на INF, тук ще бъдат
показани неговите данни.

Роля на митническото учреждение
Тук потребителят може да види в какво качество е извършено изменението.

Вид обработване
В тази колона потребителят може да види вида на обработката на конкретното изменение.

Информация за обезсилванията
Тук потребителят може да види всяка информация за обезсилванията по съответния INF.

Дата на обезсилване
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Тук ще бъде вписана действителната дата на обезсилване.

Надзорно митническо учреждение
Тук потребителят може да види надзорното митническо учреждение, което е извършило
обезсилването.

Обосновка на обезсилването
Тук потребителят може да види обосновката на обезсилването, вписана от надзорното
митническо учреждение.

Обработване в митническото учреждение на поставяне под режим
Тук ще бъде показана всяка обработка на поставянето под режим, извършена за
съответния INF.

MRN (Референтен номер на движението)
Тук потребителят може да види MRN за конкретната обработка на поставянето под режим.

Вид на декларацията
Тук потребителят може да види вида на декларацията, свързана с поставянето под режим.

Референтен номер на компетентното митническо учреждение
Тук потребителят може да види номера на митническото учреждение, което е извършило
обработката на поставянето под режим.

Код на искания режим
Тук се показва кодът, определен в обработката на поставянето под режим.

Код на предишния режим
Тук се показва кодът, определен в обработката на поставянето под режим.

Меню „Действия“
Когато щракне върху стрелката, потребителят може да избере „Преглед“ или „Изменение“
на обработката на поставянето под режим. Втората възможност ще е налице, ако
потребителят се е регистрирал в системата с данните на митническото учреждение, което
първоначално е извършило поставянето под режим.
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Обработване в митническото учреждение на износ
Всички обработки на износа, извършени за съответния INF, ще бъдат показани тук.

MRN (Референтен номер на движението)
Тук потребителят може да види MRN за конкретната обработка на износа.

Референтен номер на компетентното митническо учреждение
Тук потребителят може да види номера на митническото учреждение, което е извършило
обработката на поставянето под режим.

Дата на декларацията
Дата на декларацията на обработката на износа.

Последна дата на поставяне на несъюзните стоки, които се заменят с
еквивалентни стоки, под режим АУ
Последната дата на поставяне под режим на несъюзните стоки.

Резултат при напускане
Тук потребителят може да види резултата от напускането, ако напускането е било
удостоверено от митническото учреждение на износ.

Меню „Действия“
Когато щракне върху стрелката, потребителят може да избере „Преглед“ или „Изменение“
на обработката на износа. Втората възможност ще е налице, ако потребителят се е
регистрирал в системата с данните на митническото учреждение, което е извършило
първоначално износа.

Обработване в митническото учреждение на напускане
Всички обработки на напускането, извършени за съответния INF, ще бъдат показани тук.

MRN (Референтен номер на движението)
Тук потребителят може да види MRN за конкретната обработка на напускането.

Референтен номер на компетентното митническо учреждение
Тук потребителят може да види номера на митническото учреждение, което е извършило

Дата: 23.1.2020 г.

МКС — INF — Специални режими — Помощ онлайн за приложението INF-SP

обработката на напускането.

Дата на напускане
Ако е налице напускане, датата на напускане ще бъде показана тук.

Дата на прекратено напускане
Ако не е осъществено напускане, датата на прекратено напускане ще бъде показана тук.

Код за резултата от контрола
Кодът за резултата от контрола, въведен по време на обработката на напускането, ще
бъде показан тук.

Състояние на пломбите
Ако в обработката на напускането е определено състояние на пломбите, то ще бъде
показано тук.

Напускането е осъществено от
Митническото учреждение, което е извършило обработката на напускането, ще бъде
показано тук.

Резултат при напускане
Тук потребителят може да види действителния резултат при напускане; стойностите могат
да бъдат следните:
• Празно
• Няма напускане
• Напускане

Меню „Действия“
Когато в таблицата е въведена обработката на напускането, тук потребителят може да
види бутон за меню „Действия“, както в предишните таблици. Оттук потребителят може да
избере „Преглед“ и да види конкретната обработката на напускането.
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9.3. ПРЕГЛЕД НА УВЕДОМЛЕНИЕТО
Когато потребителят избере страницата „Преглед на искане за INF“ (или щракне върху
конкретно уведомление на страницата „Моите уведомления“), на екрана ще се появи
страницата за преглед на уведомлението:

Отпечатване в PDF
Щракнете върху този бутон, за да отпечатате страницата „Преглед“ във формат PDF.

Преглед на INF
Щракнете върху този бутон, за да преминете към страницата „Преглед на INF“.

Презареждане
Щракнете, за да осъвремените резултатите в раздел „Уведомления“.

Експортиране на данни
Щракнете върху този бутон, за да експортирате резултатите за уведомленията във файл
CSV. Файлът ще се зареди автоматично във Вашата работна станция.

Дата: 23.1.2020 г.

МКС — INF — Специални режими — Помощ онлайн за приложението INF-SP

9.4. ПРЕГЛЕД НА ЗАДАЧИТЕ
Когато потребителят избере раздела „Задачи“ на страницата „Преглед на искане за INF“
(или щракне върху конкретна задача на страницата „Моите задачи“), ако на митническото
учреждение, което е влязло в системата, е възложена задача (за конкретното искане за
INF),
на екрана се появява нова страница от потребителския интерфейс, на която се показва
описанието на задачата и необходимите действия.
Например, ако искането за INF е със състояние „Поискана е допълнителна информация“,
потребителят ще види следния екран за преглед на задачата:

Означение за предоставяне на данни за INF
Щракнете върху бутона за избор „Да“, ако желаете в качеството си на митнически служител
да потвърдите, че данните за искането за INF действително са били изпратени от титуляря
на разрешението. Щракнете върху бутон „Не“, ако титулярят на разрешението не е
предоставил исканите данни.

Отмяна
Щракнете върху бутона „Отмяна“, за да излезете от страницата със задачи.

Продължаване
Щракнете върху бутона „Продължаване“, за да отбележите решението си относно
предоставянето на данни.
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Искането се създава от името на титуляря на разрешението
Означава, че искането за INF е създадено от митнически служител от името на титуляря на
разрешението.

Обосновка за непредоставяне на данни за INF
Ако титулярят на разрешението не е предоставил данни и означението е „Не“, трябва да
бъде дадена обосновка.
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9.5. ПРЕГЛЕД НА СТОКИ , ОБХВАНАТИ ОТ INF
Когато потребителят щракне върху иконата, изобразяваща око, в раздела „Преглед на
INF — Информация за INF“ от таблицата „Стоки, обхванати от INF“, на екрана се появява
изскачащ прозорец, на който могат да бъдат прегледани декларираните стоки за този INF.
Прозорецът е показан по-долу; всички негови елементи са във формат само за четене:

Код на стоката
Кодът по КН на конкретната декларирана стока.

Описание на стоките
Описание на конкретната стока, предоставено от митническия служител или извлечено от
приложението INF-SP.

Количество на стоките
Количеството на стоките, декларирани за този код по КН.

Стойност на стоките
Стойността на конкретното количество стоки.

Мерна единица
Мерната единица, избрана от митническия служител.

Парична единица
Паричната единица на стойността на стоките, избрана от митническия служител.
Паричната единица по подразбиране, предвидена в приложението, е евро.
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9.6. ПРЕГЛЕД НА ПРЕРАБОТЕНИ ПРОДУКТИ , ОБХВАНАТИ ОТ INF
Когато потребителят щракне върху иконата, изобразяваща око, в раздела „Преглед на
INF — Информация за INF“ от таблицата „Преработени продукти, обхванати от INF“, на
екрана се появява изскачащ прозорец, на който могат да бъдат прегледани декларираните
продукти за този INF.
Прозорецът е показан по-долу; всички негови елементи са във формат само за четене:

Код на стоката
Кодът по КН на конкретния деклариран продукт.

Описание на продуктите
Тук потребителят може да види описанието на конкретния продукт.

Количество на продуктите
Тук потребителят може да види декларираното количество за конкретния продукт.

Стойност на продуктите
Тук потребителят може да види стойността на конкретния продукт за конкретното
количество.

Мерна единица
Мерната единица, избрана от митническия служител.

Парична единица
Паричната единица на стойността на продукта/продуктите, избрана от митническия
служител. Паричната единица по подразбиране, предвидена в приложението, е евро.
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9.7. ПРЕГЛЕД НА ИСКАНЕ ЗА INF — ДАННИ ЗА INF
Когато потребителят избере от менюто за навигация раздела „Въведете искане за INF
(раздел А)“ или щракне върху конкретен INF на страницата „Моите INF“, в раздела „Данни
за INF“ директно се отваря искане за INF, както е показано по-долу:

Състояние на искането за INF
Тук потребителят може да види състоянието на искането за INF.

Раздел „Данни за INF“
Избирайки раздел „Данни за INF“, потребителят може да види основната информация за
искането за INF.

Потребител/дата
Тук може да се види кой влязъл в системата потребител е подал искането за INF и кога.
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Надзорно митническо учреждение
Тук може да се види митническото учреждение, отговорно за конкретното искане за INF.

Означение на номера на разрешението/декларацията
Информацията се предоставя във формат само за четене и показва дали посоченият
по-долу номер е номер на разрешение, или на декларация.

Номер на разрешение/декларация
Тук потребителят може да види въведения номер във формат само за четене.

Идентификационен номер на титуляря (EORI)
Тук е показан EORI номерът на титуляря на разрешението във формат само за четене.

Дата на подаване
Тук потребителят може да види датата на подаване на искането във формат само за
четене.

Вид разрешение
Тук потребителят може да види вида на разрешението на искането за INF във формат само
за четене.

Идентификационен номер на представителя (EORI)
Тук потребителят може да види EORI номера на представителя във формат само за
четене.

Адрес на титуляря (EORI) (Група данни)
Под тази група данни потребителят може да види цялата основна информация за титуляря
на разрешението във формат само за четене.

Адрес на представителя (Група данни)
Под тази група данни потребителят може да види цялата основна информация за
представителя във формат само за четене.

Общи забележки
Ако има вписани общи забележки относно искането за INF, те ще бъдат показани тук.
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Означение по член 86, параграф 3
Ако е възникнало митническо задължение по отношение на искането за INF въз основа на
член 86, параграф 3, инициаторът на искането за INF трябва да постави отметка в
съответното поле.

Означение за предварителен износ
Ако видът на разрешението е АУ EX/IM, полето за отметка ще бъде отбелязано
автоматично от приложението и свързаното с него поле „Срок“ ще стане активно, за да
може потребителят да го попълни.

Стоки, обхванати от INF
На таблицата са изобразени стоките, декларирани при подаването на искането за INF.

Преработени продукти, обхванати от INF
На таблицата са изобразени продуктите, декларирани при подаването на искането за INF.

Преглед на стока/стоки
Когато щракне върху иконата, изобразяваща око, потребителят може да види изскачащ
прозорец, съдържащ цялата информация, свързана с декларираната стока/декларираните
стоки.

Преглед на продукт/продукти
Когато щракне върху иконата, изобразяваща око, потребителят може да види изскачащ
прозорец,
съдържащ
цялата
информация,
свързана
с
декларирания
продукт/декларираните продукти.

Искането се създава от името на титуляря на разрешението
Тук потребителят може да види във формат само за четене дали искането за INF е
създадено от името на титуляря на разрешението, но не и от самия него.

Отпечатване в PDF
Щракнете върху този бутон, за да отпечатате настоящата страница във формат PDF.

Преглед на INF
Щракнете върху този бутон, за да видите съответния INF, създаден въз основа на това
искане за INF.
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9.8. ПРЕГЛЕД НА ИСКАНЕ ЗА INF — ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО
Когато потребителят избере от менюто за навигация страницата „Моите INF“ и посочи
конкретно искане за INF, това искане се отваря и потребителят може да щракне върху
раздела „Данни за състоянието“, както е показано по-долу:

Състояние на искането за INF
Потребителят може във всеки момент да види състоянието на искането за INF във всеки
раздел, към който ще бъде пренасочен.

Раздел „Данни за състоянието“
Потребителят ще бъде пренасочен към раздел „Данни за състоянието“, в който се
съхранява консолидирана информация.

Обработване на приемането
Тук потребителят може да види цялата информация, свързана с приемането на искането
за INF в приложението.

Информация за допълнително поискана информация
Тук може да се види поисканата допълнителна информация за искането за INF.

Искането се създава от името на титуляря на разрешението
Ако искането за INF е подадено от името на титуляря на разрешението, този бутон ще бъде
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във формат само за четене и ще бъде оцветен в сиво.

Отпечатване в PDF
Щракнете върху този бутон, за да отпечатате настоящата страница във формат PDF.

Преглед на INF
Щракнете върху този бутон, за да преминете към раздела „Преглед — Информация за INF“
на съответния INF, създаден въз основа на това искане за INF.
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10. ИЗХОД
В горната дясна част на приложението потребителят може да щракне върху иконата,
изобразяваща глава, за да отвори падащо меню със следните опции:

Помощ онлайн
Щракнете тук, за да бъдете пренасочени към ръководството за помощ онлайн на
приложението INF-SP.

Доставчик, влязъл в системата
Потребителят е влязъл в системата посредством платформата за управление на достъпа
на Единната система за управление на потребителите и цифровите подписи (UUMDS).

Митническо учреждение, влязло в системата
Показва се кодът на митническото учреждение, с което потребителят се е свързал в
системата.

Смяна на митническо учреждение
Щракнете върху тази препратка, за да преминете към страницата „Вход на митническото
учреждение в системата“.

Изход
Щракнете върху тази препратка, за да излезете от системата и да преминете към
страницата за вход на потребители.
Край на документа
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