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1. LOGIN FOR TOLDSTED
Når brugeren har registreret sig, åbnes INF-SP-applikationen, hvor brugeren skal vælge det toldsted, der
skal logges ind, på følgende skærm:

Kode for toldsted
Angiv toldstedet her. Applikationen omfatter en funktion til automatisk udfyldning (der vises en rullemenu
med mulige værdier), mens brugeren skriver (efter det første tegn).

Knappen Vælg toldsted
Klik på knappen Vælg toldsted for at logge ind.
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2. NAVIGATIONSMENU
Følgende menu med links vises i venstre side af applikationens skærm. Brugeren kan navigere til en side
ved at klikke på det relevante link.

Linket "Dashboard"
Klik på linket for at gå til skærmen Dashboard.
Linket "Mine INF'er"
Klik på linket for at gå til skærmen "Mine INF'er".
Linket "Søg efter INF"
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Klik på linket for at gå til skærmen "Søg efter INF".

Linket "Min INF-anmodning"
Klik på linket for at gå til skærmen "Mine INF-anmodninger".
Linket "Mine opgaver"
Klik på linket for at gå til skærmen "Mine opgaver".
Linket "Mine meddelelser"
Klik på linket for at gå til skærmen "Mine meddelelser".
Linket "Indsæt INF-anmodning (afsnit A)"
Klik på linket for at gå til skærmen Indsæt INF-anmodning (afsnit A)
Linket "Indsæt INF-anmodning (afsnit B)"
Klik på linket for at gå til skærmen Indsæt INF-anmodning (afsnit B).
Linket "Indsæt INF"
Klik på linket for at gå til skærmen Indsæt INF.
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3. FORVALTNING AF INF'ER
Brugeren kan bruge navigationsmenuen til at vælge fanen Mine INF'er eller Søg efter INF for at finde det
INF, brugeren vil forvalte og/eller redigere.
Fanen Mine INF'er indeholder en resultatoversigt med alle de INF'er, toldstedet har indsat.
Med Søg efter INF kan tolderen søge efter en eller flere INF'er og få vist dem i en resultatoversigt.
Ved brug af begge navigationsmetoder kan brugeren forvalte et INF, som applikationen har tildelt et
INF-nummer.
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3.1. ANNULLER INF
Brugeren kan klikke på knappen Annuller på skærmen Vis INF for at annullere INF'et:

Indikator for annullering af INF
Angiv afgørelsen om annullering af INF med alternativknappen (obligatorisk). Hvis afgørelsen er "Nej",
skjules afsnittet nedenfor.

Begrundelse for annullering af INF
Skriv, hvorfor INF'et annulleres.

Sprog
Vælg et sprog i rullemenuen, som svarer til det sprog, der er anvendt i begrundelsen.

Knappen Annuller
Vælg Annuller for at annullere annulleringen.

Knappen Fortsæt
Vælg Fortsæt for at gennemføre annulleringen.
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3.2. ÆNDR INF
Brugeren kan klikke på knappen Ændr på skærmen Vis INF for at fortsætte ændringen af INF'et:

Generelle bemærkninger
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Feltet Generelle bemærkninger kan redigeres og tilpasses som led i ændringsprocessen.

Tilføj vare
Under ændringen kan knappen Tilføj vælges for at angive yderligere varer.

Knappen Rediger
Klik på knappen Rediger for at tilpasse den eksisterende indtastning af en vare.

Slet
Klik på knappen Slet for at fjerne den eksisterende indtastning af en vare fra INF'et.

Tilføj produkt
Under ændringen kan knappen Tilføj vælges for at angive yderligere produkter.

Knappen Rediger
Klik på knappen Rediger for at tilpasse den eksisterende indtastning af et forædlingsprodukt.

Knappen Slet
Klik på knappen Slet for at fjerne den eksisterende indtastning af et produkt fra INF'et.

Annuller
Klik på knappen Annuller for at afbryde ændringsprocessen.

Ændr
Klik på knappen Ændr for at fortsætte ændringen af INF'et. Når Ændr er valgt, vises der et pop op-vindue,
hvor der skal angives en begrundelse for ændringen (obligatorisk).
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4. BEHANDLING AF INF
Tolderen forvalter og udfører visse proceduretrin på et INF. Disse handlinger kan udføres i det INF, der er
blevet tildelt et INF-nummer.
Afhængigt af bevillingstypen for et INF, f.eks. aktiv forædling IM/EX, giver applikationen brugeren mulighed
for at udløse den relevante procedure.
Generelt og afhængigt af bevillingstypen vises følgende knapper for et INF i applikationen:

Aktiv forædling IM/EX
Henfør varer > Afslut produkter > Udpassage

Aktiv forædling EX/IM
Eksport > Udpassage > Henfør varer
Passiv forædling IM/EX
Fri omsætning > Henfør varer > Udpassage
Passiv forædling EX/IM
Henfør varer > Udpassage > Fri omsætning
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4.1. HENFØR VARER
Når brugeren klikker på knappen "Henfør varer" på siden Vis INF – INF-oplysninger, viser applikationen et
vindue, hvor brugeren kan fortsætte med henførslen af varer.
Eksempel: Ved et INF af typen: Aktiv forædling IM/EX vises følgende side:
Trin 1:

Trin 2:
Mens der ved typen Aktiv forædling EX/IM først vises følgende skærm:

Her skal brugeren via datovælgeren, som vises på skærmen ovenfor, vælge den sidste frist for henførsel og
derefter vælge "Fortsæt" eller "Annuller" for proceduren for henførsel.

Trin 3:
Brugeren kan indsætte datoen og vælge, om INF-proceduren skal fortsættes:

Her skal brugeren via datovælgeren vælge den faktiske henførselsdato og derefter vælge, om han/hun vil
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fortsætte med INF-proceduren via alternativknapperne "Ja" eller "Nej". Derefter skal brugeren vælge
"Fortsæt" eller "Annuller" for henførselsproceduren.
Hvis brugeren vælger "Fortsæt" i trin 3, vises skærmen i trin 1, som brugeren skal udfylde for at fortsætte
og afslutte proceduren for henførsel.

MRN – transportreferencenummer
Indsæt transportreferencenummeret for denne særlige procedure for henførsel i dette felt.

Angivelsestype
Vælg den tilsvarende angivelsestype i rullemenuen.

Kode for anmodet procedure
Vælg en værdi i rullemenuen.

Kode for forudgående procedure
Vælg en værdi i rullemenuen.

Annuller
Vælg Annuller for at afbryde proceduren for henførsel.

Fortsæt
Vælg Fortsæt for at fortsætte og gennemføre proceduren for henførsel.

Tilføj ikke-EU-varer henført under aktiv forædling
Vælg knappen for at udfylde formularen Ikke-EU-varer henført under aktiv forædling.
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Dato for antagelse af toldangivelse om henførsel til aktiv forædling
Brug datovælgeren til at vælge datoen for antagelsen af henførslen.

Sidste frist for afslutning
Brug datovælgeren til at vælge den dato, der ligger tættest på den sidste frist for afslutning .
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4.1.1 IKKE-EU-VARER HENFØRT UNDER AKTIV FORÆDLING
Når brugeren klikker på knappen Tilføj vare, vises følgende vindue, hvor han/hun kan importere en
ikke-EU-vare:

Angivelse af ækvivalente varer
Skub knappen for at vise/skjule afsnittet "Ækvivalente varer" i vinduet.

Varekode for ækvivalente varer
Indsæt varekoden for ækvivalente varer. Feltet vises, når angivelsen af ækvivalente varer er
markeret (obligatorisk).

Ækvivalente varers handelsmæssige kvalitet og tekniske karakteristika
Indsæt beskrivelsen af de ækvivalente varers handelsmæssige kvalitet og tekniske karakteristika.
Feltet vises, når angivelsen af ækvivalente varer er markeret (obligatorisk).

Sprog
Vælg det sprog, der anvendes i beskrivelsen af de ækvivalente varers handelsmæssige kvalitet
og tekniske karakteristika. Rullemenuen vises, når angivelsen af ækvivalente varer er markeret
(obligatorisk).
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Identifikation af varer
Vælg identifikationen af varerne blandt de viste værdier i rullemenuen. Rullemenuen vises, når
angivelsen af ækvivalente varer er markeret (obligatorisk).

Antidumping
Indsæt eller fjern markeringen i feltet for at angive, om den ækvivalente vare er pålagt
antidumpingtold. Afkrydsningsfeltet vises, når angivelsen af ækvivalente varer er aktiveret.

Varekode
Indsæt varekoden (obligatorisk).

Varebeskrivelse
Indsæt en beskrivelse af varerne (obligatorisk).

Sprog
Vælg det sprog, der anvendes i beskrivelsen af varerne, i rullemenuen (obligatorisk).

Varemængde
Indsæt mængderne af varer (numerisk værdi – obligatorisk).

Værdi af varer
Indsæt værdien af varerne (numerisk værdi – obligatorisk).

Måleenhed
Vælg måleenheden for den angivne varemængde i rullemenuen (obligatorisk).

Valuta
Vælg valutaen for den angivne værdi af varer i rullemenuen.

Annuller
Klik på knappen for at annullere den tidligere indsatte vare.

Gem
Klik på knappen for at gemme den indsatte vare.
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4.2. AFSLUT PRODUKT (ER)
Når brugeren klikker på knappen "Afslut produkt" på skærmen Vis INF – INF-oplysninger, vises
følgende side, hvor tolderen kan indsætte datoen for antagelse af angivelse til afslutning:
Trin 1:

Derefter bruges alternativknappen "Ja" eller "Nej" til at angive, om INF skal behandles (se
skærmbilledet nedenfor):
Trin 2:

Hvis der træffes en positiv afgørelse (Ja), skal brugeren vælge "Fortsæt", udfylde formularen
nedenfor og definere mindst ét produkt under Forædlingsprodukter, som forventes fremstillet
under aktiv forædling.
Hvis brugeren skal definere varer under "Varer i uændret stand" eller "Mellemprodukter", skal
han/hun vælge det tilsvarende afkrydsningsfelt i formularen nedenfor.
Derefter skal brugeren vælge "Fortsæt" eller "Annuller" for afslutningsproceduren.
Trin 3:
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Dato for antagelse af angivelse til afslutning
Brug datovælgeren til at vælge den dato, der ligger tættest på den faktiske afslutningsdato.

Annuller
Vælg "Annuller" for at afbryde afslutningsproceduren.

Fortsæt
Vælg knappen "Fortsæt" for at fortsætte og gennemføre afslutningsproceduren.
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4.2.1 FORÆDLINGSPRODUKTER , SOM FORVENTES FREMSTILLET UNDER AKTIV FORÆDLING
Når brugeren klikker på knappen Tilføj på oversigten Forædlingsprodukter, som forventes
fremstillet under aktiv forædling, vises følgende vindue, hvor han/hun kan importere et produkt:

Varekode
Indsæt varekoden for produktet eller produkterne (obligatorisk).

Beskrivelse af produkter
Indsæt en beskrivelse af det specifikke produkt (obligatorisk).

Sprog
Vælg det sprog, der anvendes i beskrivelsen, i rullemenuen (valgfrit).

Produktmængde
Indsæt produktmængden (numerisk værdi – obligatorisk).

Værdi af produkter
Indsæt værdien af produkterne (numerisk værdi – obligatorisk).

Måleenhed
Vælg måleenheden for den angivne produktmængde i rullemenuen (obligatorisk).

Valuta
Vælg valutaen for den angivne værdi af produkter i rullemenuen. Euro er standardværdien i
applikationen.
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4.2.2 VARER I UÆNDRET STAND
Hvis brugeren er i gang med afslutningsproceduren for et INF og markerer afkrydsningsfeltet
"Angivelse af varer i uændret stand", vises en yderligere oversigt for brugeren.
Se følgende eksempel:

Angivelse af varer i uændret stand
Under afslutningsproceduren markeres afkrydsningsfeltet, hvis du vil angive, at der er tale om
varer i uændret stand. Når du har markeret afkrydsningsfeltet, vises en ny oversigt med titlen
"Varer i uændret stand".

Rediger varer i uændret stand
Vælg "Rediger" for at redigere den eksisterende indtastning af varer.

Slet varer i uændret stand
Vælg "Slet" for at fjerne den eksisterende indtastning af varer.

Tilføj varer i uændret stand
Vælg "Tilføj" for at tilføje en ny indtastning af varer.

Annuller
Vælg "Annuller" for at afbryde afslutningsproceduren.

Fortsæt
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Vælg "Fortsæt" for at gennemføre afslutningen.
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4.2.3 MELLEMPRODUKTER
Hvis brugeren er i gang med afslutningsproceduren for et INF og markerer afkrydsningsfeltet
"Angivelse af mellemprodukter", vises en yderligere oversigt for brugeren, som i eksemplet
nedenfor.
Se følgende eksempel:

Angivelse af mellemprodukter
Under afslutningsproceduren markeres afkrydsningsfeltet, hvis du vil angive, at der er tale om
mellemprodukter. Når du har markeret afkrydsningsfeltet, vises en ny oversigt med titlen
"Mellemprodukter".

Tilføj mellemprodukter
Vælg knappen "Tilføj" for at tilføje en ny indtastning af mellemprodukter.

Proceduren kan fortsætte
Vælg "Ja", hvis du ønsker at fortsætte afslutningsproceduren. Vælg "Nej" for at afbryde
afslutningsproceduren. Hvis du vælger "Nej", nedtones knappen "Fortsæt", og du kan kun vælge
af annullere afslutningsproceduren.

Annuller
Vælg "Annuller" for at afbryde afslutningsproceduren.
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Fortsæt
Vælg "Fortsæt" for at gennemføre afslutningen.

Dato: 23. januar 2020

EU-toldkodeksen – INF for særlige procedurer – INF-SP-onlinehjælp

4.3. EKSPORT
Når brugeren klikker på knappen "Eksport" på skærmen Vis INF – INF-oplysninger, vises
følgende vindue, hvor han/hun kan fortsætte med eksportproceduren:

MRN – transportreferencenummer
Indsæt transportnummeret for den specifikke eksportprocedure i dette felt (obligatorisk).

Tilføj forædlingsprodukter omfattet af forudgående eksport
Vælg for at indsætte et forædlingsprodukt, som er omfattet af forudgående eksport.

Eksportangivelse under proceduren for aktiv forædling EX/IM er godkendt
Brug datovælgeren til at vælge datoen for eksportangivelsen (obligatorisk).

Tilføj varer, der kan henføres under aktiv forædling
Vælg for at indsætte varer, der skal henføres under aktiv forædling.

Sidste frist for henførsel af ikke-EU-varer, som er erstattet med ækvivalente varer,
under proceduren for aktiv forædling
Brug datovælgeren til at vælge den sidste frist for henførsel (obligatorisk).

Annuller
Klik for at annullere hele eksportproceduren.

Udfør procedure
Klik for at fortsætte med eksportproceduren.
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4.3.1 FORÆDLINGSPRODUKTER OMFATTET AF FORUDGÅENDE EKSPORT
Når brugeren klikker på knappen Tilføj på oversigten Forædlingsprodukter omfattet af
forudgående eksport, vises følgende vindue, hvor han/hun kan importere et produkt:

Varekode for produkt
Indsæt varekoden for produktet eller produkterne (obligatorisk).

Beskrivelse af produkter
Indsæt en beskrivelse af det specifikke produkt (obligatorisk).

Sprog
Vælg det sprog, der anvendes i beskrivelsen, i rullemenuen (valgfrit).

Produktkvalitet
Indsæt produktmængden (numerisk værdi – obligatorisk).

Værdi af produkter
Indsæt værdien af produkterne (numerisk værdi – obligatorisk).

Måleenhed
Vælg måleenheden for den angivne produktmængde i rullemenuen (obligatorisk).

Valuta
Vælg valutaen for den angivne værdi af produkter i rullemenuen. Euro er standardværdien i
applikationen.
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Gem
Klik på knappen for at gemme det indsatte produkt.

Annuller
Klik på knappen for at annullere det indsatte produkt.
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4.3.2 VARER, DER KAN HENFØRES UNDER AKTIV FORÆDLING
Når brugeren klikker på knappen Tilføj på oversigten Varer, der kan henføres under aktiv
forædling, vises følgende vindue, hvor han/hun kan importere en vare.

Angivelse af ækvivalente varer
Skub knappen for at vise/skjule afsnittet "Ækvivalente varer" i vinduet.

Varekode for ækvivalente varer
Indsæt varekoden for ækvivalente varer. Feltet vises, når angivelsen af ækvivalente varer er
markeret (obligatorisk).

Ækvivalente varers handelsmæssige kvalitet og tekniske karakteristika
Indsæt beskrivelsen af de ækvivalente varers handelsmæssige kvalitet og tekniske karakteristika.
Feltet vises, når angivelsen af ækvivalente varer er markeret (obligatorisk).

Sprog
Vælg det sprog, der anvendes i beskrivelsen af de ækvivalente varers handelsmæssige kvalitet
og tekniske karakteristika. Rullemenuen vises, når angivelsen af ækvivalente varer er markeret
(obligatorisk).

Identifikation af varer
Vælg identifikationen af varerne blandt de viste værdier i rullemenuen. Rullemenuen vises, når
angivelsen af ækvivalente varer er markeret (obligatorisk).
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Antidumping
Indsæt eller fjern markeringen i feltet for at angive, om den ækvivalente vare er pålagt
antidumpingtold. Afkrydsningsfeltet vises, når angivelsen af ækvivalente varer er aktiveret.

Varekode for vare
Indsæt varekoden (obligatorisk).

Varebeskrivelse
Indsæt varekoden (obligatorisk).

Varemængde
Indsæt mængderne af varer (numerisk værdi – obligatorisk).

Værdi af varer
Indsæt værdien af varerne (numerisk værdi – obligatorisk).

Måleenhed
Vælg måleenheden for den angivne varemængde i rullemenuen (obligatorisk).

Valuta
Vælg valutaen for den angivne værdi af varer i rullemenuen.

Annuller
Vælg Annuller for at afbryde proceduren.

Gem
Vælg Gem for at afslutte og gemme indtastningen.
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4.4. RESULTAT AF UDPASSAGE
Når brugeren klikker på knappen "Udpassage" på skærmen Vis INF – INF-oplysninger, vises
følgende vindue, hvor han/hun kan fortsætte med udpassageproceduren:

Transportreferencenummer (MRN)
Transportreferencenummeret er et felt med en rullemenu, hvor brugeren kan vælge mellem de
tilgængelige MRN-numre, der skal henføres til udpassage. Der kan vælges én værdi for hvert
resultat af udpassage.

Kode for kontrolresultat
Vælg koden for kontrolresultat i rullemenuen.

Udpassagedato
Brug datovælgeren til at
transportreferencenummer.

vælge

den

faktiske

udpassagedato

for

det

specifikke

Udpassage stoppet den
Brug datovælgeren til at vælge den dato, hvor udpassagen blev stoppet. Datoen er valgfri.

Forseglingens stand
Vælg forseglingens stand i rullemenuen.

Knappen Annuller
Vælg Annuller for at annullere hele proceduren.

Knappen Fortsæt
Klik på knappen Fortsæt for at registrere resultatet af udpassage i INF.
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4.5. FRI OMSÆTNING
Når brugeren klikker på knappen Fri omsætning på skærmen Vis INF – INF-oplysninger, vises et
vindue, hvor brugeren kan igangsætte proceduren for overgang til fri omsætning.
Hvis der er tale om et INF med bevillingstypen Passiv forædling EX/IM, skal brugeren først vælge
den faktiske dato for reimport af produkterne, som det vises i skærmbilledet nedenfor.
Trin 1:

Når brugeren har valgt knappen "Fortsæt", vises det næste vindue, hvor brugeren importerer de
nødvendige oplysninger til proceduren for overgang til fri omsætning, som det vises i
skærmbilledet nedenfor.
Trin 2:

Her skal brugeren importere følgende obligatoriske felter (med rød asterisk):
• MRN: Transportreferencenummeret for proceduren for overgang til fri omsætning.
• Angivelsestype: Her kan brugeren vælge en værdi i en rullemenu.
• Kode for anmodet procedure: Her kan brugeren vælge en værdi i en rullemenu, som det vises
i skærmbilledet nedenfor:
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• Kode for forudgående procedure: Her kan brugeren vælge en værdi i en rullemenu, som det
vises i skærmbilledet nedenfor:

Derefter skal brugeren vælge knappen "Tilføj" i højre side af skærmen under oversigten
"Forædlingsprodukter, der kan reimporteres under passiv forædling" for at tilføje produktet eller
produkterne. Efter tilføjelsen af produkter skal brugeren vælge "Annuller" eller "Fortsæt" for
proceduren for overgang til fri omsætning.
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4.5.1 FORÆDLINGSPRODUKTER , DER KAN REIMPORTERES UNDER PASSIV FORÆDLING

Varekode
Indsæt KN-koden for produktet i dette felt.

Beskrivelse af produkter

Indsæt en beskrivelse af det specifikke produkt i dette felt.

Produktmængde

Indsæt mængden af et specifikke produkt i dette felt.

Værdi af produkter

Indsæt værdien af produktmængden i dette felt.
Måleenhed

Vælg den anvendte enhed på listen over tilgængelige værdier.
Valuta

Vælg den anvendte valuta på listen over tilgængelige værdier. Standardværdien er EUR.
Annuller

Vælg Annuller for at afbryde proceduren.

Gem

Vælg Gem for at gemme indtastningen af produktet.

Dato: 23. januar 2020

EU-toldkodeksen – INF for særlige procedurer – INF-SP-onlinehjælp

5. DASHBOARD
Når brugeren er logget ind og har klikket på det relevante link i menuen, vises
Dashboard-skærmen:

Seneste opgaver
Liste over opgaver, der er genereret for det toldsted, der er logget ind. Brugeren skal klikke på en
opgave i oversigten for at gå til skærmen for den pågældende Opgave.

Nyligt behandlede INF'er
Liste over INF'er, der er behandlet af det toldsted, der er logget ind. Brugeren skal klikke på et INF
i oversigten for at gå til skærmen for den pågældende INF.

Seneste meddelelser
Liste over meddelelser, der er genereret for det toldsted, der er logget ind. Brugeren skal klikke på
en meddelelse i oversigten for at gå til skærmen for den pågældende Meddelelse.
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5.1. MINE INF'ER
Når brugeren klikker på linket Mine INF'er i menuen, vises en oversigt over de INF'er, der er indsat
af det toldsted, der er logget ind (i tabelform med mulighed for sideinddeling/sortering som vist
nedenfor).
For hver INF vises følgende egenskaber på skærmen:
1. Bevillingsnummer
2. Bevillingstype
3. Oprettelsesdato
4. Bevillingshavers EORI-nr.
5. Bevillingshavers navn
6. INF-nummer
7. Status
8. Forædlingsdato
Brugeren kan klikke på et INF (tabelrække) for at gå til skærmen for det specifikke INF.

Sortering
Klik på knappen for hver række for at sortere søgeresultaterne.

Indlæs igen
Klik på knappen Indlæs igen for at opdatere søgeresultaterne.

Knappen Eksporter data
Klik på knappen Eksporter data for at eksportere søgeresultaterne til en CSV-fil, som automatisk
gemmes på din arbejdsstation. Den eksporterede fil indeholder de første 100 resultater.

Bevillingshavers EORI-nr.
Bevillingshaverens EORI-nummer vises i denne kolonne.

Bevillingshavers navn
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Bevillingshaverens navn vises i denne kolonne.

INF-nummer
Det INF-nummer, der er tildelt et INF, vises i denne kolonne. Hver række svarer til et INF.

Status
INF-status vises i denne kolonne.

Forædlingsdato
Hvis der er sket forædling i forbindelse med INF'et, vises forædlingsdatoen i denne kolonne.
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5.2. SØG EFTER INF
Når brugeren klikker på linket Søg efter INF i menuen, vises en oversigt over alle INF'er (i
tabelform med mulighed for sideinddeling/sortering som vist nedenfor).
Brugeren kan klikke på et INF (tabelrække) for at gå til skærmen for det specifikke INF.

Brugeren kan udføre en søgning baseret på specifikke filterkriterier ved at indsætte den relevante
værdi i tekstfeltet under den specifikke INF-egenskab (kolonne).
Som det vises på skærmbilledet, kan følgende søgefilterkriterier bruges:
1. Bevillings-/angivelsesnummer
2. Bevillingstype
3. Oprettelsesdato
4. Bevillingshavers EORI-nr.
5. Bevillingshavers navn
6. INF-nummer
7. Status
8. Forædlingsdato
Brugeren indsætter f.eks. "IP IM/EX041FRIPOFR12251-2017-XYZW42" i kolonnen
"INF-nummer", hvorefter applikationen viser det INF, der matcher det pågældende søgekriterium
(se skærmen nedenfor).
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Bevillings-/angivelsesnummer
Du kan indsætte det bevillings- eller angivelsesnummer, du søger efter, i et tekstfelt.

Bevillingstype
I rullemenuen vises de bevillingstyper, der findes i INF-SP-systemet, og som kan bruges til at
filtrere et udvalg af resultaterne.

Oprettelsesdato
Brug datovælgeren til at vælge en bestemt dato og filtrere søgeresultaterne efter denne dato.

Sortering
Brug pilene "op" og "ned" til at sortere søgeresultaterne i stigende eller faldende rækkefølge.

Sideinddeling
Vælg et antal resultater for at få vist færre eller flere søgeresultater på skærmen.

Knappen Nulstil filtre
Klik på denne knap for at nulstille de søgekriterier, der er valgt på denne skærm.

Bevillingshavers navn
Her kan brugeren se og søge efter bevillingshaverens navn.

INF-nummer
Her kan brugeren se og søge efter INF'ets -nummer.

Status
Her kan brugeren se og søge efter INF'ets status.

Indlæs igen
Klik på knappen Indlæs igen for at indlæse søgeresultaterne igen.

Eksporter data
Klik på knappen Eksporter data for at eksportere søgeresultaterne til en CSV-fil.
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5.3. MINE INF-ANMODNINGER
Når brugeren klikker på linket Mine INF-anmodninger i menuen, vises en oversigt over de
INF-anmodninger, der er oprettet af det toldsted, der er logget ind (i tabelform med mulighed for
sideinddeling/sortering som vist nedenfor).
Brugeren kan klikke på en INF-anmodning (tabelrække) for at gå til skærmen for den specifikke
INF-anmodning.

Brugeren indsætter f.eks. "19AT000000000001" i kolonnen "Referencenummer for indgivelse",
hvorefter applikationen viser den INF-anmodning, der matcher det pågældende søgekriterium (se
skærmen nedenfor).

Som det vises på skærmbilledet ovenfor, kan følgende kolonner/søgekriterier bruges:
1. Modtagelsesdato/-tidspunkt
2. Anmodningstype
3. Referencenummer for indgivelse
4. Bevillings-/angivelsesnummer
5. Bevillingstype
6. Bevillingshavers EORI-nr.
7. Bevillingshavers navn
8. Status for INF-anmodning
Kolonnerne beskrives nærmere i nummereringen/annotationen på den første skærm, og deres
beskrivelse findes også nedenfor.

Modtagelsesdato/-tidspunkt
Her vises dato og tidspunkt for modtagelsen af INF-anmodningen i INF-SP-applikationen.
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Anmodningstype
Typen af anmodning (INF-anmodning afsnit A eller afsnit B).

Referencenummer for indgivelse
I denne kolonne angives referencenummeret for indgivelse af denne INF-anmodning.

Bevillings-/angivelsesnummer
I denne kolonne angives det bevillings- eller angivelsesnummer, der er tildelt INF'et ud fra denne
INF-anmodning.

Bevillingstype
I denne kolonne kan brugeren vælge en bevillingstype i rullemenuen for at sortere resultaterne.

Bevillingshavers EORI-nr.
I denne kolonne angives bevillingshaverens EORI-nummer, og brugeren kan søge efter et
bestemt EORI-nummer.

Bevillingshavers navn
I denne kolonne angives bevillingshaverens navn, og brugeren kan søge efter et bestemt navn.

Status for INF-anmodning
I denne kolonne angives status for den specifikke INF-anmodning. I rullemenuen kan brugeren
vælge en statusværdi, der skal søges efter.

Indlæs igen
Klik på knappen for at indlæse søgeresultaterne igen.

Eksporter data
Klik på knappen for at eksportere søgeresultaterne til en CSV-fil, som automatisk gemmes på din
arbejdsstation.

Nulstil filtre
Klik på knappen for at nulstille de aktuelle søgekriterier.
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5.4. MINE OPGAVER
Når brugeren klikker på linket Mine opgaver i menuen, vises en oversigt over opgaverne for det
toldsted, der er logget ind (i tabelform med mulighed for sideinddeling/sortering som vist
nedenfor).
Brugeren kan klikke på en opgave (tabelrække) for at gå til skærmen for den specifikke opgave.

Brugeren indsætter f.eks. "18AT000000000031" i kolonnen "INF-nummer eller SRN", hvorefter
applikationen viser den opgave, der matcher det pågældende SRN (se skærmen nedenfor).

Som det vises på skærmbilledet ovenfor, kan følgende kolonner/søgekriterier bruges:
1. Oprettelsesdato
2. INF-nummer eller SRN
3. Bevillingsnummer
4. Bevillingstype
5. Opgavetype
6. Opgave udført
Kolonnerne beskrives nærmere i nummereringen/annotationen på den første skærm, og deres
beskrivelse findes også nedenfor.

Oprettelsesdato
Den dato, hvor opgaven blev oprettet.

INF-nummer eller SRN
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I denne kolonne angives det eventuelt tildelte INF-nummer eller referencenummeret for
indgivelse (SRN).

Bevillingsnummer
I denne kolonne angives bevillingsnummeret for hver opgave. Brugeren kan søge efter et
specifikt bevillingsnummer.

Bevillingstype
I rullemenuen kan brugeren vælge en bestemt bevillingstype, der skal søges efter.

Opgavetype
I rullemenuen kan brugeren vælge en bestemt opgavetype, der skal søges efter.

Opgave udført
Brugeren kan vælge mellem udførte og ikke-udførte opgaver.

Indlæs igen
Klik på knappen for at indlæse søgeresultaterne igen.

Eksporter data
Klik på knappen for at eksportere søgeresultaterne til en CSV-fil, som automatisk gemmes på din
arbejdsstation.

Nulstil filtre
Klik på knappen for at nulstille de aktuelle søgekriterier.
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5.5. MINE MEDDELELSER
Når brugeren klikker på linket Mine meddelelser i menuen, vises en oversigt over meddelelserne
for det toldsted, der er logget ind (i tabelform med mulighed for sideinddeling/sortering som vist
nedenfor).
Brugeren kan klikke på en meddelelse (tabelrække) for at gå til skærmen for den specifikke
meddelelse.

Brugeren indsætter f.eks. "18AT000000000031" i kolonnen "INF-nummer eller SRN", hvorefter
applikationen viser en liste over meddelelser, der matcher det pågældende SRN (se skærmen
nedenfor).

Som det vises på skærmbilledet, kan følgende søgefilterkriterier bruges:
1. Oprettelsesdato
2. INF-nummer eller SRN
3. Bevillingsnummer
4. Meddelelsestype
Kolonnerne beskrives nærmere i nummereringen/annotationen på den første skærm, og deres
beskrivelse findes også nedenfor.
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Oprettelsesdato
Den dato, hvor meddelelsen blev oprettet.

Anmodningstype
Typen af anmodning for denne INF-anmodning.

INF-nummer eller SRN
I denne kolonne angives det eventuelt tildelte INF-nummer eller referencenummeret for
indgivelse (SRN).

Bevillingsnummer
I denne kolonne angives bevillingsnummeret for hver opgave. Brugeren kan søge efter et
specifikt bevillingsnummer.

Bevillingstype
I rullemenuen kan brugeren vælge en bestemt bevillingstype, der skal søges efter.

Meddelelsestype
I denne kolonne angives meddelelsestypen. I rullemenuen kan brugeren vælge en værdi, som
søgeresultaterne skal filtreres efter.

Indlæs igen
Klik på knappen for at indlæse søgeresultaterne igen.

Eksporter data
Klik på knappen for at eksportere søgeresultaterne til en CSV-fil, som automatisk gemmes på din
arbejdsstation.

Nulstil filtre
Klik på knappen for at nulstille de aktuelle søgekriterier.
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6. INDSÆT INF-ANMODNING (AFSNIT A)
Brugeren skal klikke på linket Indsæt INF-anmodning (afsnit A) i menuen for at indsætte en
"INF-anmodning (afsnit A)" ved at udfylde formularen nedenfor:

Formularsprog
Vælg et sprog i rullemenuen, som svarer til det sprog, der er anvendes i formularen med
INF-anmodningen.

Tilsynsførende toldsted
Det aktuelle toldsted, der igangsætter anmodningen om oprettelse af INF. (Skrivebeskyttet felt).

Bevillingsnummer ELLER angivelsesnummer
Brug alternativknappen til at angive, om det nummer, der importeres nedenfor, er et
bevillingsnummer eller et angivelsesnummer.
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Bevillings-/angivelsesnummer
Skriv det nummer, der er valgt med alternativknappen ovenfor.

Identifikation af bevillingshaver (EORI)
Når bevillingsnummeret er indsat, indsætter systemet på forhånd oplysningerne om
bevillingshaveren. Hvis bevillingsnummeret ikke findes i det eksterne CDMS-system, skal du
indsætte EORI-oplysningerne manuelt.

Datagruppen med bevillingshavers adresse (EORI)
Når bevillingsnummeret er indsat, indsætter systemet på forhånd oplysningerne om
bevillingshaveren. Hvis bevillingsnummeret ikke findes i det eksterne CDMS-system, skal du
indsætte disse oplysninger manuelt.

Indgivelsesdato
Brug datovælgeren til at vælge den faktiske dato for indgivelse af INF'et.

Bevillingstype
Når bevillingsnummeret er indsat, indsætter systemet værdien eller viser de forskellige værdier,
som brugeren kan vælge. I sidstnævnte tilfælde skal brugeren vælge en værdi i rullemenuen.

Identifikation af repræsentant (EORI)
Når bevillingsnummeret er indsat, indsætter systemet på forhånd oplysningerne om
repræsentanten. Hvis bevillingsnummeret ikke findes i det eksterne CDMS-system, skal du
indsætte EORI-oplysningerne manuelt.

Repræsentantens adresse
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Når bevillingsnummeret er indsat, indsætter systemet på forhånd oplysningerne om
repræsentanten. Hvis bevillingsnummeret ikke findes i det eksterne CDMS-system, skal du
indsætte EORI-oplysningerne manuelt.

Generelle bemærkninger
Fritekstfelt. (Valgfrit).

Varer omfattet af INF
Tabel, der viser listen over oprettede INF-varer. Når en INF-vare er oprettet (ved at klikke på
knappen "Tilføj" og udfylde vinduet Tilføj vare omfattet af INF), vises den nyoprettede vare i dette
afsnit:

Brugeren kan vælge "Rediger" eller "Slet" for den angivne INF-vare.

Knappen Varemængder
Klik på knappen for at få vist en rapport med alle de tilgængelige varekoder og deres respektive
resterende mængder for det bevillingsnummer, der er importeret i formularen.

Knappen Overfør CSV-fil
Klik på knappen for at overføre en CSV-fil, der gemmes på din lokale arbejdsstation. CSV-filen
skal være skabelonen med varer for at blive accepteret af systemet.

Knappen Hent skabelon
Klik på denne knap for at hente skabelonen for flere overførsler af varer. Excel-filen gemmes på
din lokale arbejdsstation.

Knappen Tilføj vare
Klik på knappen for at tilføje en enkelt vare. Når du har klikket på knappen, vises pop op-vinduet
"Tilføj vare omfattet af INF".

Forædlingsprodukter omfattet af INF
Tabel, der viser listen over oprettede INF-produkter. Når et INF-produkt er oprettet (ved at klikke
på knappen "Tilføj" og udfylde vinduet Tilføj forædlingsprodukt omfattet af INF), vises det
nyoprettede produkt i dette afsnit:
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Brugeren kan vælge "Rediger" eller "Slet" for det angivne INF-produkt.

Knappen Indgiv
Klik på Indgiv for at fortsætte med INF-anmodningen.

Annuller
Vælg Annuller for at annullere alle registreringer i formularen.
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6.1. TILFØJ VARE OMFATTET AF INF
Når brugeren klikker på knappen Tilføj på skærmen Indsæt INF-anmodning (afsnit A), vises
følgende pop op-vindue, hvor han/hun kan specificere og angive varer:

Angivelse af ækvivalente varer
Skub knappen for at vise/skjule afsnittet "Ækvivalente varer" i pop op-vinduet.

Varekode for ækvivalente varer
Indsæt varekoden for ækvivalente varer. Feltet vises, når Angivelse af ækvivalente varer er
markeret (obligatorisk).

Varers handelsmæssige kvalitet og tekniske karakteristika
Indsæt beskrivelsen af de ækvivalente varers handelsmæssige kvalitet og tekniske karakteristika.
Feltet vises, når Angivelse af ækvivalente varer er markeret (obligatorisk).

Identifikation af varer
Vælg identifikationen af varerne blandt de viste værdier i rullemenuen. Rullemenuen vises, når
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Angivelse af ækvivalente varer er markeret (obligatorisk).

Antidumping
Indsæt eller fjern markeringen i feltet for at angive, om den ækvivalente vare er pålagt
antidumpingtold. Afkrydsningsfeltet vises, når Angivelse af ækvivalente varer er markeret.

Varekode
Indsæt varekoden (obligatorisk). Applikationen omfatter en funktion til automatisk udfyldning (der
vises en rullemenu med mulige værdier), mens brugeren skriver (efter det første tegn).

Varebeskrivelse
Indsæt en beskrivelse af varerne (obligatorisk). Applikationen omfatter en funktion til automatisk
udfyldning (der vises en rullemenu med mulige værdier), mens brugeren skriver (efter det tredje
tegn).

Varemængde
Indsæt mængderne af varer (numerisk værdi – obligatorisk).

Måleenhed
Vælg måleenheden for den angivne varemængde i rullemenuen (obligatorisk).

Værdi af varer
Indsæt værdien af varerne (numerisk værdi – obligatorisk).

Valuta
Vælg en valuta i rullemenuen. Euro er standardværdien i systemet. Værdi af varer.

Oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger
Angiv oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger i tekstfeltet med flere linjer.

Knappen Annuller
Klik på knappen for at annullere indtastningerne.

Knappen Gem
Klik på knappen for at gemme den indsatte INF-vare. Den angivne INF-vare vises på skærmen
Indsæt INF-anmodning (afsnit A) under afsnittet INF-varer.
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6.2. TILFØJ FORÆDLINGSPRODUKT OMFATTET AF INF
Når brugeren klikker på knappen Tilføj INF-produkt på skærmen Indsæt INF-anmodning (afsnit
A), vises følgende vindue, hvor han/hun kan oprette et INF-produkt:

Varekode
Indsæt varekoden i dette felt (obligatorisk). Applikationen omfatter en funktion til automatisk
udfyldning (der vises en rullemenu med mulige værdier), mens brugeren skriver (efter det første
tegn).

Varebeskrivelse
Indsæt en beskrivelse af varerne i dette felt (obligatorisk).

Varemængde
Indsæt mængderne af varer i dette felt (numerisk værdi obligatorisk).

Værdi af varer
Indsæt værdien af varerne i dette felt (numerisk værdi obligatorisk).

Måleenhed
Vælg måleenheden for den angivne varemængde i rullemenuen (obligatorisk).

Valuta
Vælg valutaen for den angivne værdi af varer (anden valuta) i rullemenuen. Euro er
standardværdien i systemet.
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Oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger
Angiv oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger i tekstfeltet med flere linjer.

Knappen Annuller
Klik på knappen for at annullere indtastningerne.

Knappen Gem
Klik på knappen for at gemme det indsatte INF-produkt. Det oprettede INF-produkt vises på
skærmen Indsæt INF-anmodning (afsnit A) i afsnittet INF-produkter.
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6.3. RESTERENDE VAREMÆNGDER I HENHOLD TIL BEVILLINGEN
Når brugeren skal til at definere varer til INF-anmodningen, kan han/hun vælge knappen'
"Varemængder", som vises i Indsæt INF-anmodning (afsnit A).
Når brugeren har klikket på knappen, vises et pop op-vindue, som i rapportformat viser alle de
resterende mængder for hver varekode for denne bevilling.
Pop op-vinduet vises nedenfor:

Varekode
KN-koden hentet fra det eksterne CDMS-system for denne bevilling.

Resterende mængde
For hver specifik varekode vises den resterende mængde, der er tilbage og kan angives i
INF-anmodningen, sammen med dens måleenhed i dette felt.

Luk
Klik på Luk for at lukke pop op-vinduet.
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6.4. FLERE OVERFØRSLER AF VARER
På skærmen Indsæt INF-anmodning (afsnit A) kan brugeren klikke på knappen "Hent skabelon" i
oversigten Varer omfattet af INF.
Når brugeren har klikket på knappen, kan en skabelon i Excel-format overføres til brugerens
arbejdsstation. Skabelonen indeholder bestemte statiske kolonner og ark, som kan hjælpe
brugeren med at overføre flere varer til INF-anmodningen.
Skabelonen i Excel-format vises nedenfor:

Vigtigt: Skabelonen i Excel-format indeholder fire forskellige ark. Det første ark indeholder vigtige
oplysninger om, hvordan det udfyldes korrekt. Det andet ark indeholder den faktiske skabelon
som vist ovenfor, og det tredje ark indeholder den funktionsknap, som gør det muligt at konvertere
Excel-skabelonen til en CSV-fil, som er det format, applikationen anvender til at overføre
oplysningerne til INF-SP-applikationen. Endelig indeholder det fjerde ark alle de referencedata,
der bruges af skabelonen (kan ignoreres af brugeren).

Varekode
Indtast varekoden for hver vare, der skal importeres til anmodningsformularen, her. Bemærk:
Kolonner, som er markeret med bogstavet < O > (obligatorisk), skal udfyldes.

Varebeskrivelse
Indtast beskrivelsen for en vare (en vare pr. række).

Varemængde
Skriv mængden i kolonnen "Varemængde", og vælg en af de tilgængelige værdier i kolonnen
"Måleenhed".

Værdi af varer
Skriv værdien af hver angivet vare her.
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Oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger
Skriv eventuelle oplysninger om hver vare. Bemærk: Kolonner, som er markeret med bogstavet <
O > (obligatorisk), skal udfyldes.

Ækvivalente varer
Hvis der er tale om ækvivalente varer, udfyldes de tre kolonner for hver vare. Udfyldelsen af
ækvivalente varer er valgfri.
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6.5. FLERE OVERFØRSLER AF PRODUKTER
På skærmen Indsæt INF-anmodning (afsnit A) kan brugeren klikke på knappen "Hent skabelon" i
oversigten Forædlingsprodukter omfattet af INF.
Når brugeren har klikket på knappen, kan en skabelon i Excel-format overføres til brugerens
arbejdsstation. Skabelonen indeholder bestemte statiske kolonner og ark, som kan hjælpe
brugeren med at overføre flere produkter til INF-anmodningen.
Skabelonen i Excel-format vises nedenfor:

Vigtigt: Skabelonen i Excel-format indeholder fire forskellige ark. Det første ark indeholder vigtige
oplysninger om, hvordan det udfyldes korrekt. Det andet ark indeholder den faktiske skabelon
som vist ovenfor, og det tredje ark indeholder den funktionsknap, som gør det muligt at konvertere
Excel-skabelonen til en CSV-fil, som er det format, applikationen anvender til at overføre
oplysningerne til INF-SP-applikationen. Endelig indeholder det fjerde ark alle de referencedata,
der bruges af skabelonen (kan ignoreres af brugeren).

Varekode
Indtast varekoden for hvert produkt, der skal importeres til anmodningsformularen, her. Bemærk:
Kolonner, som er markeret med bogstavet < O > (obligatorisk), skal udfyldes.

Beskrivelse af forædlingsprodukter
Indtast beskrivelsen for et produkt (et produkt pr. række).

Mængde forædlingsprodukter
Skriv mængden i kolonnen "Varemængde", og vælg en af de tilgængelige værdier i kolonnen
"Måleenhed".
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Værdi af forædlingsprodukter
Skriv værdien af hvert angivet produkt, og vælg en af de tilgængelige værdier i kolonnen "Valuta".

Oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger
Skriv eventuelle oplysninger om hvert produkt. Bemærk: Kolonner, som er markeret med
bogstavet < O > (obligatorisk), skal udfyldes.
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7. INDSÆT INF-ANMODNING (AFSNIT B)
Brugeren skal klikke på linket Indsæt INF-anmodning (afsnit B) i menuen for at indsætte en
"INF-anmodning (afsnit B)" ved at udfylde formularen nedenfor:

Type anmodning
Vælg anmodningstypen i rullemenuen (obligatorisk).

Tilsynsførende toldsted
Indsæt det tilsynsførende toldsted (obligatorisk). Applikationen omfatter en funktion til automatisk
udfyldning (der vises en rullemenu med mulige værdier), mens brugeren skriver (efter det tredje
tegn).

Bevillingsnummer
Indsæt bevillingsnummereret (obligatorisk).

Dato for indgivelse af INF
Vælg datoen for indgivelse af INF (obligatorisk).

Ansvarligt toldsted
Skrivebeskyttet felt, der viser det ansvarlige toldsted.
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Bevillingstype
Skrivebeskyttet felt, der viser bevillingstypen.

Knappen Gem
Klik på knappen Gem for at gennem INF-anmodningen (afsnit B).

Knappen Annuller
Klik på knappen Annuller for at annullere dataene vedrørende den tidligere indsatte
INF-anmodning (afsnit B).

Generelle bemærkninger
Indsæt generelle bemærkninger.

Generelle bemærkninger – sprog
Vælg sproget for de tidligere indsatte generelle bemærkninger i rullemenuen Sprog.

Varer eller produkter
Vælg, om der oprettes en vare eller et produkt, i rullemenuen.

Referencenummer
Indsæt transportreferencenummeret (obligatorisk)

Knappen Tilføj
Klik på knappen for at oprette en INF-vare eller et INF-produkt. Vinduet for INF-varer er beskrevet
i afsnittet: Vare, for hvilken der anmodes om INF. Vinduet for INF-produkter er beskrevet i
afsnittet: Forædlingsprodukt, for hvilket der anmodes om INF.
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7.1. VARE, FOR HVILKEN DER ANMODES OM INF
Når brugeren klikker på knappen "Tilføj INF-vare" på skærmen Indsæt INF-anmodning (afsnit B),
vises følgende vindue, hvor han/hun kan oprette en INF-vare:

Varekode
Indsæt varekoden (obligatorisk). Applikationen omfatter en funktion til automatisk udfyldning (der
vises en rullemenu med mulige værdier), mens brugeren skriver (efter det første tegn).

Varebeskrivelse
Indsæt en beskrivelse af varerne (obligatorisk).

Varemængde
Indsæt mængderne af varer i dette felt (numerisk værdi obligatorisk).

Værdi af varer
Indsæt værdien af varerne i dette felt (numerisk værdi obligatorisk).

Måleenhed
Vælg måleenheden for den angivne varemængde i rullemenuen (obligatorisk).

Valuta
Vælg valutaen for den angivne værdi af varer i rullemenuen. Euro er standardværdien i systemet.

Annuller
Klik på knappen for at gemme INF-varen.
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Gem
Klik på knappen for at gemme INF-varen.
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7.2. FORÆDLINGSPRODUKT , FOR HVILKET DER ANMODES OM INF
Når brugeren klikker på knappen Tilføj INF-produkt på skærmen Indsæt INF-anmodning (afsnit
B), vises følgende vindue, hvor han/hun kan oprette et INF-produkt:

Varekode
Indsæt varekoden i dette felt (obligatorisk). Applikationen omfatter en funktion til automatisk
udfyldning (der vises en rullemenu med mulige værdier), mens brugeren skriver (efter det første
tegn).

Varebeskrivelse
Indsæt en beskrivelse af varerne i dette felt (obligatorisk).

Varemængde
Indsæt mængderne af varer i dette felt (numerisk værdi obligatorisk).

Måleenhed
Vælg måleenheden for den angivne varemængde i rullemenuen (obligatorisk).

Værdi af varer
Indsæt værdien af varerne i dette felt (numerisk værdi obligatorisk).

Valuta
Vælg valutaen for den angivne værdi af varer i rullemenuen. Euro er standardværdien i
applikationen, men kan ændres.
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Annuller
Klik på knappen for at annullere de indsatte data om produktet.

Gem
Klik på knappen for at gemme INF-produktet.
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7.3. RESTERENDE VAREMÆNGDER I HENHOLD TIL BEVILLINGEN
Når brugeren skal til at definere varer til INF-anmodningen, kan han/hun vælge knappen'
"Varemængder", som vises i Indsæt INF-anmodning (afsnit A).
Når brugeren har klikket på knappen, vises et pop op-vindue, som i rapportformat viser alle de
resterende mængder for hver varekode for denne bevilling.
Pop op-vinduet vises nedenfor:

Varekode
KN-koden hentet fra det eksterne CDMS-system for denne bevilling.

Resterende mængde
For hver specifik varekode vises den resterende mængde, der er tilbage og kan angives i
INF-anmodningen, sammen med dens måleenhed i dette felt.

Luk
Klik på Luk for at lukke pop op-vinduet.
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7.4. FLERE OVERFØRSLER AF VARER
På skærmen Indsæt INF-anmodning (afsnit B) kan brugeren klikke på knappen "Hent skabelon" i
oversigten Varer omfattet af INF.
Når brugeren har klikket på knappen, kan en skabelon i Excel-format overføres til brugerens
arbejdsstation. Skabelonen indeholder bestemte statiske kolonner og ark, som kan hjælpe
brugeren med at overføre flere varer til INF-anmodningen.
Skabelonen i Excel-format vises nedenfor:

Vigtigt: Skabelonen i Excel-format indeholder fire forskellige ark. Det første ark indeholder vigtige
oplysninger om, hvordan det udfyldes korrekt. Det andet ark indeholder den faktiske skabelon
som vist ovenfor, og det tredje ark indeholder den funktionsknap, som gør det muligt at konvertere
Excel-skabelonen til en CSV-fil, som er det format, applikationen anvender til at overføre
oplysningerne til INF-SP-applikationen. Endelig indeholder det fjerde ark alle de referencedata,
der bruges af skabelonen (kan ignoreres af brugeren).

Varekode
Indtast varekoden for hver vare, der skal importeres til anmodningsformularen, her. Bemærk:
Kolonner, som er markeret med bogstavet < O > (obligatorisk), skal udfyldes.

Varebeskrivelse
Indtast beskrivelsen for en vare (en vare pr. række).

Varemængde
Skriv mængden i kolonnen "Varemængde", og vælg en af de tilgængelige værdier i kolonnen
"Måleenhed".

Værdi af varer
Skriv værdien af hver angivet vare her.
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Oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger
Skriv eventuelle oplysninger om hver vare. Bemærk: Kolonner, som er markeret med bogstavet <
O > (obligatorisk), skal udfyldes.

Ækvivalente varer
Hvis der er tale om ækvivalente varer, udfyldes de tre kolonner for hver vare. Udfyldelsen af
ækvivalente varer er valgfri.
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7.5. FLERE OVERFØRSLER AF PRODUKTER
På skærmen Indsæt INF-anmodning (afsnit B) kan brugeren klikke på knappen "Hent skabelon" i
oversigten Forædlingsprodukter omfattet af INF.
Når brugeren har klikket på knappen, kan en skabelon i Excel-format overføres til brugerens
arbejdsstation. Skabelonen indeholder bestemte statiske kolonner og ark, som kan hjælpe
brugeren med at overføre flere produkter til INF-anmodningen.
Skabelonen i Excel-format vises nedenfor:

Vigtigt: Skabelonen i Excel-format indeholder fire forskellige ark. Det første ark indeholder vigtige
oplysninger om, hvordan det udfyldes korrekt. Det andet ark indeholder den faktiske skabelon
som vist ovenfor, og det tredje ark indeholder den funktionsknap, som gør det muligt at konvertere
Excel-skabelonen til en CSV-fil, som er det format, applikationen anvender til at overføre
oplysningerne til INF-SP-applikationen. Endelig indeholder det fjerde ark alle de referencedata,
der bruges af skabelonen (kan ignoreres af brugeren).

Varekode
Indtast varekoden for hvert produkt, der skal importeres til anmodningsformularen, her. Bemærk:
Kolonner, som er markeret med bogstavet < O > (obligatorisk), skal udfyldes.

Beskrivelse af forædlingsprodukter
Indtast beskrivelsen for et produkt (et produkt pr. række).

Mængde forædlingsprodukter
Skriv mængden i kolonnen "Varemængde", og vælg en af de tilgængelige værdier i kolonnen
"Måleenhed".
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Værdi af forædlingsprodukter
Skriv værdien af hvert angivet produkt, og vælg en af de tilgængelige værdier i kolonnen "Valuta".

Oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger
Skriv eventuelle oplysninger om hvert produkt. Bemærk: Kolonner, som er markeret med
bogstavet < O > (obligatorisk), skal udfyldes.
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8. INDSÆT INF
Brugeren skal klikke på linket Indsæt INF i navigationsmenuen for at indsætte en "INF" ved at
udfylde formularen nedenfor:

Formularsprog
Vælg et sprog i rullemenuen, som svarer til det sprog, der er anvendes i INF-formularen.

Tilsynsførende toldsted
Indsæt det tilsynsførende toldsted (obligatorisk). Applikationen omfatter en funktion til automatisk
udfyldning (der vises en rullemenu med mulige værdier), mens brugeren skriver (efter det tredje
tegn).

Alternativknappen Bevillings-/angivelsesnummer
Brug alternativknappen til at angive, om det nummer, der importeres nedenfor, er et
bevillingsnummer eller et angivelsesnummer.

Bevillings-/angivelsesnummer
Indtast det nummer, der er valgt med alternativknappen.
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Identifikation af bevillingshaver (EORI)
Når bevillingsnummeret er indsat, indsætter systemet på forhånd oplysningerne om
bevillingshaveren. Hvis bevillingsnummeret ikke findes i det eksterne CDMS-system, skal du
indsætte EORI-oplysningerne manuelt.

Bevillingshavers navn
Ved manuel import indsættes bevillingshaverens navn i dette felt (obligatorisk).

Gade og nummer
Ved manuel import indsættes bevillingshaverens gade og nummer i dette felt (obligatorisk).

Bevillingshavers land
Ved manuel import indsættes bevillingshaverens land i dette felt (obligatorisk).

Bevillingshavers postnummer
Ved manuel import indsættes bevillingshaverens postnummer i dette felt (obligatorisk).

Bevillingshavers by
Ved manuel import indsættes bevillingshaverens by i dette felt (obligatorisk).

Indgivelsesdato
Brug datovælgeren til at vælge den faktiske dato for indgivelse af INF'et.

Identifikation af repræsentant (EORI)
Når bevillingsnummeret er indsat, indsætter systemet på forhånd oplysningerne om
repræsentanten, hvis de findes i det eksterne CRS-system. Hvis ikke, skal brugeren indsætte
oplysningerne manuelt.

Repræsentantens navn
Ved manuel import indsættes repræsentantens navn i dette felt.

Repræsentantens gade og nummer
Ved manuel import indsættes repræsentantens gade og nummer i dette felt.

Repræsentantens land
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Ved manuel import vælges repræsentantens land i rullemenuen.

Repræsentantens postnummer
Ved manuel import indsættes repræsentantens postnummer i dette felt.

Repræsentantens by
Ved manuel import indsættes repræsentantens by i dette felt.

Generelle bemærkninger
Indsæt generelle bemærkninger (obligatorisk).

Angivelse af forudgående eksport
Værdien i feltet (markeret/ikke-markeret) afhænger af bevillingstypen for INF'et og værdien ifølge
det eksterne CDMS-system. Når afkrydsningsfeltet er markeret, vises det tilknyttede felt Frist
også for brugeren.

Varer omfattet af INF
Tabel, der viser listen over oprettede INF-varer. Når en INF-vare er oprettet (ved at klikke på
knappen "Tilføj" og udfylde vinduet Tilføj vare omfattet af INF), vises den nyoprettede vare i dette
afsnit:

Brugeren kan vælge "Rediger" eller "Slet" for den oprettede INF-vare.

Forædlingsprodukter omfattet af INF
Tabel, der viser listen over oprettede INF-produkter. Når et INF-produkt er oprettet (ved at klikke
på knappen Tilføj INF-produkt og udfylde vinduet Tilføj forædlingsprodukt omfattet af INF), vises
det nyoprettede produkt i dette afsnit:

Brugeren kan vælge "Rediger" eller "Slet" for det oprettede INF-produkt.

Knappen Indgiv
Klik på knappen for at indgive det indsatte INF. Applikationen gemmer INF'et og viser skærmen
Vis INF.
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Knappen Annuller
Klik på knappen for at annullere de indsatte INF-data.

Knappen Varemængder
Klik på knappen for at få vist en rapport med alle de tilgængelige varekoder og deres respektive
resterende mængder for det bevillingsnummer, der er importeret i formularen.

Knappen Overfør CSV-fil
Klik på knappen for at overføre en CSV-fil, der gemmes på din lokale arbejdsstation. CSV-filen
skal være skabelonen med varer for at blive accepteret af systemet.

Knappen Hent skabelon
Klik på denne knap for at hente skabelonen for flere overførsler af varer. Excel-filen gemmes på
din lokale arbejdsstation.

Knappen Tilføj
Klik på knappen for at tilføje en enkelt vare. Når du har klikket på knappen, vises pop op-vinduet
"Tilføj vare omfattet af INF".

Knappen Hent skabelon
Klik på denne knap for at hente skabelonen for flere overførsler af produkter. Excel-filen gemmes
på din lokale arbejdsstation.

Knappen Overfør CSV-fil
Klik på knappen for at overføre en CSV-fil, der gemmes på din lokale arbejdsstation. CSV-filen
skal være skabelonen med varer for at blive accepteret af systemet.

Knappen Tilføj
Klik på knappen for at tilføje et enkelt produkt. Når du har klikket på knappen, vises pop
op-vinduet "Tilføj forædlingsprodukt omfattet af INF".
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8.1. TILFØJ VARE OMFATTET AF INF
Når brugeren klikker på knappen Tilføj på skærmen Indsæt INF, vises følgende pop op-vindue,
hvor han/hun kan specificere og angive varer:

Angivelse af ækvivalente varer
Skub knappen for at vise/skjule afsnittet "Ækvivalente varer" i pop op-vinduet.

Varekode for ækvivalente varer
Indsæt varekoden for ækvivalente varer. Feltet vises, når Angivelse af ækvivalente varer er
markeret (obligatorisk).

Varers handelsmæssige kvalitet og tekniske karakteristika
Indsæt beskrivelsen af de ækvivalente varers handelsmæssige kvalitet og tekniske karakteristika.
Feltet vises, når Angivelse af ækvivalente varer er markeret (obligatorisk).

Identifikation af varer
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Vælg identifikationen af varerne blandt de viste værdier i rullemenuen. Rullemenuen vises, når
Angivelse af ækvivalente varer er markeret (obligatorisk).

Antidumping
Indsæt eller fjern markeringen i feltet for at angive, om den ækvivalente vare er pålagt
antidumpingtold. Afkrydsningsfeltet vises, når Angivelse af ækvivalente varer er markeret.

Varekode
Indsæt varekoden (obligatorisk). Applikationen omfatter en funktion til automatisk udfyldning (der
vises en rullemenu med mulige værdier), mens brugeren skriver (efter det første tegn).

Varebeskrivelse
Indsæt en beskrivelse af varerne (obligatorisk). Applikationen omfatter en funktion til automatisk
udfyldning (der vises en rullemenu med mulige værdier), mens brugeren skriver (efter det tredje
tegn).

Varemængde
Indsæt mængderne af varer (numerisk værdi – obligatorisk).

Måleenhed
Vælg måleenheden for den angivne varemængde i rullemenuen (obligatorisk).

Værdi af varer
Indsæt værdien af varerne (numerisk værdi – obligatorisk).

Valuta
Vælg en valuta i rullemenuen. Euro er standardværdien i systemet. Værdi af varer.

Oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger
Angiv oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger i tekstfeltet med flere linjer.

Knappen Annuller
Klik på knappen for at annullere indtastningerne.

Knappen Gem
Klik på knappen for at gemme den indsatte INF-vare. Den angivne INF-vare vises på skærmen
Indsæt INF under afsnittet INF-varer.
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8.2 TILFØJ FORÆDLINGSPRODUKT OMFATTET AF INF
Når brugeren klikker på knappen Tilføj INF-produkt på skærmen Indsæt INF, vises følgende
vindue, hvor han/hun kan angive et INF-produkt:

Varekode
Indsæt varekoden i dette felt (obligatorisk). Applikationen omfatter en funktion til automatisk
udfyldning (der vises en rullemenu med mulige værdier), mens brugeren skriver (efter det første
tegn).

Varebeskrivelse
Indsæt en beskrivelse af varerne i dette felt (obligatorisk).

Varemængde
Indsæt mængderne af varer i dette felt (numerisk værdi obligatorisk).

Værdi af varer
Indsæt værdien af varerne i dette felt (numerisk værdi obligatorisk).

Måleenhed
Vælg måleenheden for den angivne varemængde i rullemenuen (obligatorisk).

Valuta
Vælg valutaen for den angivne værdi af varer (anden valuta) i rullemenuen. Euro er
standardværdien i systemet.
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Oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger
Angiv oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger i tekstfeltet med flere linjer.

Knappen Annuller
Klik på knappen for at annullere indtastningerne.

Knappen Gem
Klik på knappen for at gemme det indsatte INF-produkt. Det oprettede INF-produkt vises på
skærmen Indsæt INF i afsnittet INF-produkter.
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8.3. RESTERENDE VAREMÆNGDER I HENHOLD TIL BEVILLINGEN
Når brugeren skal til at definere varer til INF-anmodningen, kan han/hun vælge knappen'
"Varemængder", som vises i Indsæt INF-anmodning (afsnit A).
Når brugeren har klikket på knappen, vises et pop op-vindue, som i rapportformat viser alle de
resterende mængder for hver varekode for denne bevilling.
Pop op-vinduet vises nedenfor:

Varekode
KN-koden hentet fra det eksterne CDMS-system for denne bevilling.

Resterende mængde
For hver specifik varekode vises den resterende mængde, der er tilbage og kan angives i
INF-anmodningen, sammen med dens måleenhed i dette felt.

Luk
Klik på Luk for at lukke pop op-vinduet.
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8.4. FLERE OVERFØRSLER AF VARER
På skærmen Indsæt INF kan brugeren klikke på knappen "Hent skabelon" i oversigten Varer
omfattet af INF.
Når brugeren har klikket på knappen, kan en skabelon i Excel-format overføres til brugerens
arbejdsstation. Skabelonen indeholder bestemte statiske kolonner og ark, som kan hjælpe
brugeren med at overføre flere varer til INF-anmodningen.
Skabelonen i Excel-format vises nedenfor:

Vigtigt: Skabelonen i Excel-format indeholder fire forskellige ark. Det første ark indeholder vigtige
oplysninger om, hvordan det udfyldes korrekt. Det andet ark indeholder den faktiske skabelon
som vist ovenfor, og det tredje ark indeholder den funktionsknap, som gør det muligt at konvertere
Excel-skabelonen til en CSV-fil, som er det format, applikationen anvender til at overføre
oplysningerne til INF-SP-applikationen. Endelig indeholder det fjerde ark alle de referencedata,
der bruges af skabelonen (kan ignoreres af brugeren).

Varekode
Indtast varekoden for hver vare, der skal importeres til anmodningsformularen, her. Bemærk:
Kolonner, som er markeret med bogstavet < O > (obligatorisk), skal udfyldes.

Varebeskrivelse
Indtast beskrivelsen for en vare (en vare pr. række).

Varemængde
Skriv mængden i kolonnen "Varemængde", og vælg en af de tilgængelige værdier i kolonnen
"Måleenhed".

Værdi af varer
Skriv værdien af hver angivet vare her.
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Oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger
Skriv eventuelle oplysninger om hver vare. Bemærk: Kolonner, som er markeret med bogstavet <
O > (obligatorisk), skal udfyldes.

Ækvivalente varer
Hvis der er tale om ækvivalente varer, udfyldes de tre kolonner for hver vare. Udfyldelsen af
ækvivalente varer er valgfri.
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8.5. FLERE OVERFØRSLER AF PRODUKTER
På skærmen Indsæt INF kan brugeren klikke på knappen "Hent skabelon" i oversigten
Forædlingsprodukter omfattet af INF.
Når brugeren har klikket på knappen, kan en skabelon i Excel-format overføres til brugerens
arbejdsstation. Skabelonen indeholder bestemte statiske kolonner og ark, som kan hjælpe
brugeren med at overføre flere produkter til INF-anmodningen.
Skabelonen i Excel-format vises nedenfor:

Vigtigt: Skabelonen i Excel-format indeholder fire forskellige ark. Det første ark indeholder vigtige
oplysninger om, hvordan det udfyldes korrekt. Det andet ark indeholder den faktiske skabelon
som vist ovenfor, og det tredje ark indeholder den funktionsknap, som gør det muligt at konvertere
Excel-skabelonen til en CSV-fil, som er det format, applikationen anvender til at overføre
oplysningerne til INF-SP-applikationen. Endelig indeholder det fjerde ark alle de referencedata,
der bruges af skabelonen (kan ignoreres af brugeren).

Varekode
Indtast varekoden for hvert produkt, der skal importeres til anmodningsformularen, her. Bemærk:
Kolonner, som er markeret med bogstavet < O > (obligatorisk), skal udfyldes.

Beskrivelse af forædlingsprodukter
Indtast beskrivelsen for et produkt (et produkt pr. række).

Mængde forædlingsprodukter
Skriv mængden i kolonnen "Varemængde", og vælg en af de tilgængelige værdier i kolonnen
"Måleenhed".
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Værdi af forædlingsprodukter
Skriv værdien af hvert angivet produkt, og vælg en af de tilgængelige værdier i kolonnen "Valuta".

Oplysninger til anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger
Skriv eventuelle oplysninger om hvert produkt. Bemærk: Kolonner, som er markeret med
bogstavet < O > (obligatorisk), skal udfyldes.
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9. VIS INF-SIDER
Brugeren kan bruge navigationsmenuen til at vælge fanen Mine INF'er eller Søg efter INF for at
finde og åbne et INF, som brugeren vil forvalte.
En åbnet INF omfatter følgende tre faner:
• INF-oplysninger
• Statusoplysninger
• Meddelelser
Via disse tre faner kan brugeren se centrale INF-oplysninger, de samlede oplysninger om INF'et
og de forskellige proceduretrin og meddelelser vedrørende INF'et.

Dato: 23. januar 2020

EU-toldkodeksen – INF for særlige procedurer – INF-SP-onlinehjælp

9.1. VIS INF – INF-OPLYSNINGER
Når en bruger opretter et INF eller klikker på et specifikt INF på siden Mine INF'er, vises siden Vis
INF (fanen "INF-oplysninger").
På alle skærme under Vis INF kan følgende generiske funktioner udføres:
1. På vegne af
2. Ændr
3. Annuller
4. Udskriv PDF
5. Vis anmodning

På vegne af
Klik på knappen for at indsætte det toldsted, der skal handles på vegne af.
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Ændringen af toldsted gælder kun for den aktuelle skærm. Hvis brugeren går til en anden skærm,
handler brugeren igen som det toldsted, der er logget ind.

Ændr
Klik på knappen for at ændre INF'et.

Annuller
Klik på knappen for at gå til skærmen Annuller. Knappen vises kun, hvis det toldsted, der er logget
ind, er det tilsynsførende toldsted.

Udskriv PDF
Klik på knappen for at udskrive Vis INF-siden i PDF-format.

Vis anmodning
Klik på knappen for at åbne vinduet Vis INF-produkt.

Vis INF-vare(r)
Klik på øjenikonet for at åbne vinduet Vis varer omfattet af INF.

Vis forædlingsprodukter omfattet af INF
Klik på øjenikonet for at åbne vinduet Vis forædlingsprodukter omfattet af INF.
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9.2. VIS INF – FANEN STATUSOPLYSNINGER
På siden Vis INF – INF-oplysninger kan brugeren vælge fanen "Statusoplysninger", som
indeholder en oversigt over alle bevilgede (afhængigt af bevillingstypen) procedurer for INF'et.
Ved f.eks. aktiv forædling EX/IM vises følgende procedurer:
1. modtagelsesprocedure
2. anmodning om supplerende oplysninger
3. oplysninger om ændringer
4. oplysninger om annulleringer
5. procedure på henførselstoldstedet
6. procedure på eksporttoldstedet
7. procedure på udpassagetoldstedet.

For hver procedure kan brugeren udføre visse handlinger afhængigt af tilladelserne for det
toldsted, der er logget ind.
Hvis f.eks. det toldsted, der er logget ind, er et andet toldsted end det toldsted, der har foretaget
henførslen, kan brugeren kun vælge Vis (se skærmbilledet nedenfor):
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Kolonnerne i skærmbilledet ovenfor er følgende:
1. MRN (transportreferencenummer)
2. Angivelsestype
3. Referencenummer for kompetent toldsted
4. Kode for anmodet procedure
5. Kode for forudgående procedure
6. Menu (handlingen "Vis")
Kolonnerne er nærmere forklaret ud for numrene i oversigten Procedure på henførselstoldstedet
nedenfor.

INF-status
Her kan brugeren altid se den aktuelle INF-status.

På vegne af
Når brugeren klikker på denne knap, vises et pop op-vindue, hvor brugeren kan angive det
toldsted, der handler på vegne af et andet toldsted. Følgende pop op-vindue vises:

Her kan brugeren markere afkrydsningsfeltet for at bekræfte, om vedkommende handler på
vegne af et andet toldsted, og derefter angive det toldsted, der skal have tilladelse til at handle på
vedkommendes vegne. Brugeren kan desuden klikke på tre knapper, som er følgende:
• Afslut (vælg for at afslutte den nuværende procedure)
• Nulstil (vælg for at nulstille de oplysninger, der er importeret i vinduet)
• Fortsæt (vælg for at fortsætte handlingen).

Henfør varer
Klik på denne knap for at igangsætte proceduren for henførsel af varer for dette INF.

Eksport
Klik på denne knap for at igangsætte proceduren for Eksport for dette INF.
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Udpassage
Klik på denne knap for at igangsætte proceduren for Udpassage for dette INF.

Ændr
Klik på denne knap for at ændre de nuværende INF-oplysninger.

Udskriv PDF
Klik på denne knap for at udskrive den nuværende side i PDF-format.

Vis anmodning
Klik på denne knap for at få vist INF-anmodningen for dette INF.

Modtagelsesprocedure
Under denne oversigt kan brugeren få vist alle oplysninger vedrørende modtagelsen af INF'et fra
INF-SP-systemet.

Status
Her kan brugeren se status for INF'et ved modtagelsen af det.

Tilsynsførende toldsted
Her kan brugeren se det toldsted, som var det tilsynsførende toldstedved modtagelsen af INF'et.

Referencenummer for indgivelse
Her kan brugeren se SRN-nummeret for INF'et.

Dato for indgivelse af INF-anmodning
Den dato, hvor INF-anmodningen blev indgivet i INF-SP-applikationen.

Afgørelse truffet manuelt
Hvis det tilsynsførende toldsted har truffet en manuel afgørelse om at godkende
bevillingsnummeret for INF-anmodningen og fortsætte med oprettelsen af INF'et, markeres
flaget.
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Anmodning om supplerende oplysninger
Hvis det tilsynsførende toldsted har anmodet om supplerende oplysninger, f.eks. visse tekniske
oplysninger vedrørende INF'et, vises de her.

Oplysninger om ændringer
Alle ændringer af INF'et vises i denne oversigt med én ændring pr. række. De specifikke detaljer
vedrørende ændringen vil være synlige.

MRN
Her kan brugeren se det specifikke MRN (transportreferencenummer) for den specifikke ændring.

Ændringsdato
Her kan brugeren se den faktiske ændringsdato.

Begrundelse for ændring af INF
Den eventuelt indsatte begrundelse for ændringen vises her.

Kompetent toldsted
Hvis det kompetente toldsted foretager en ændring af INF, vises toldstedet her.

Toldstedets rolle
Her kan brugeren se, i hvilken rolle ændringen blev foretaget.

Proceduretype
I denne kolonne kan brugeren se proceduretypen for ændringen.

Oplysninger om annulleringer
Her kan brugeren se oplysninger om eventuelle annulleringer, der er foretaget i forbindelse med
INF'et.

Annulleringsdato
Her registreres den faktiske annulleringsdato.

Tilsynsførende toldsted
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Her kan brugeren se det tilsynsførende toldsted, der har udført annulleringen.

Begrundelse for annullering
Her kan brugeren se den begrundelse for annullering, som det tilsynsførende toldsted har indsat.

Procedure på henførselstoldstedet
Enhver henførselsprocedure, der er udført i forbindelse med INF'et, vises her.

MRN (transportreferencenummer)
Her kan brugeren se MRN-nummeret for den specifikke henførselsprocedure.

Angivelsestype
Her kan brugeren se angivelsestypen for henførslen.

Referencenummer for kompetent toldsted
Her kan brugeren se nummeret på det toldsted, der har udført proceduren for henførsel.

Kode for anmodet procedure
Her vises koden som defineret i proceduren for henførsel.

Kode for forudgående procedure
Her vises koden som defineret i proceduren for henførsel.

Menu
Ved at klikke på pilen kan brugeren vælge "Vis" eller "Ændr" for henførselsproceduren.
Sidstnævnte er tilgængelig, hvis brugeren er logget ind som det toldsted, der oprindeligt udførte
henførslen.

Procedure på eksporttoldstedet
Enhver eksportprocedure, der er udført i forbindelse med INF'et, vises her.

MRN (transportreferencenummer)
Her kan brugeren se MRN-nummeret for den specifikke eksportprocedure.
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Referencenummer for kompetent toldsted
Her kan brugeren se nummeret på det toldsted, der har udført proceduren for henførsel.

Angivelsesdato
Angivelsesdatoen for eksportproceduren.

Sidste frist for henførsel af ikke-EU-varer, som er erstattet med ækvivalente varer,
under proceduren for aktiv forædling
Sidste frist for henførsel af ikke-EU-varer.

Resultat af udpassage
Her kan brugeren se resultatet af udpassage, hvis eksporttoldstedet har attesteret udpassagen.

Menu
Ved at klikke på pilen kan brugeren vælge "Vis" eller "Ændr" for eksportproceduren. Sidstnævnte
er tilgængelig, hvis brugeren er logget ind som det toldsted, der oprindeligt udførte eksporten.

Procedure på udpassagetoldstedet
Enhver udpassageprocedure, der er udført i forbindelse med INF'et, vises her.

MRN (transportreferencenummer)
Her kan brugeren se MRN-nummeret for den specifikke udpassageprocedure.

Referencenummer for kompetent toldsted
Her kan brugeren se nummeret på det toldsted, der har udført proceduren for udpassage.

Udpassagedato
Udpassagedatoen vises her, hvis en udpassage er foretaget.

Udpassage stoppet den
Ved ikke-udpassage vises den dato, hvor udpassagen blev stoppet, her.

Kode for kontrolresultat
Den kode for kontrolresultat, der er importeret under udpassageproceduren, vises her.
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Forseglingens stand
Hvis forseglingens stand er defineret i udpassageproceduren, vises den her.

Udpassage udført af
Her vises det toldsted, der har gennemført proceduren for udpassage.

Resultat af udpassage
Her kan brugeren se det faktiske resultat af udpassagen. Der kan vises følgende værdier:
• Tom
• Ikke-udpassage
• Udpassage.

Menu
Når en procedure for udpassage vises, vises de samme menuknapper som i de foregående
oversigter. Her kan brugeren vælge "Vis" for den specifikke udpassageprocedure.
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9.3. VIS MEDDELELSE
Når brugeren vælger Vis INF-anmodning (eller klikker på en bestemt meddelelse på siden Mine
meddelelser), vises siden Vis meddelelse:

Udskriv PDF
Klik på knappen for at udskrive siden i PDF-format.

Vis INF
Klik på knappen for at gå til siden Vis INF.

Indlæs igen
Klik for at opdatere resultaterne under fanen Meddelelser.

Eksporter data
Klik på knappen for at eksportere resultaterne under fanen Meddelelser til en CSV-fil. Filen
overføres automatisk til din arbejdsstation.
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9.4. VIS OPGAVE
Når brugeren vælger fanen "Opgaver" på siden Vis INF-anmodning (eller klikker på en specifik
opgave på siden Mine opgaver), og en opgave (for den specifikke INF-anmodning) er tildelt det
toldsted, der er logget ind,
vises en ny side med en beskrivelse af opgaven og de krævede handlinger.
For en INF-anmodning med status "Der er anmodet om supplerende oplysninger" vises f.eks.
følgende Vis opgave-side for brugeren:

Angivelse om indgivelse af INF-oplysninger
Vælg alternativknappen "Ja", hvis du som tolder vil bekræfte, at der er sent oplysningerne
vedrørende INF-anmodningen fra bevillingshaveren. Vælg knappen "Nej", hvis bevillingshaveren
ikke har indgivet de ønskede oplysninger.

Annuller
Klik på knappen Annuller for at lukke opgavesiden.

Fortsæt
Klik på knappen Fortsæt for at fortsætte med afgørelsen om indgivelse af oplysninger.

Anmodning er oprettet på vegne af bevillingshaveren
Angiver, at INF-anmodningen er oprettet af en tolder på vegne af bevillingshaveren.
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INF-oplysninger – begrundelse for manglende indgivelse
Hvis bevillingshaveren ikke har indgivet en oplysninger, og angivelsen "Nej" er valgt, skal der
gives en begrundelse.
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9.5. VIS VARER OMFATTET AF INF
Når brugeren klikker på øjenikonet under fanen Vis INF – INF-oplysninger i vinduet Vis varer
omfattet af INF, vises et pop op-vindue med de varer, der er angivet for dette INF.
Vinduet kan ses nedenfor, og alle dets elementer er skrivebeskyttede:

Varekode
KN-koden for den angivne vare.

Varebeskrivelse
Beskrivelsen af den specifikke vare som indsat af tolderen eller hentet af INF-SP-applikationen.

Varemængde
Den mængde varer, der er angivet for denne KN-kode.

Værdi af varer
Værdien af den specifikke varemængde.

Måleenhed
Den måleenhed, der er valgt af tolderen.

Valuta
Den valuta, som tolderen har valgt for værdien af varerne. Euro er standardværdien i
applikationen.
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9.6. VIS FORÆDLINGSPRODUKTER OMFATTET AF INF
Når brugeren klikker på øjenikonet under fanen Vis INF – INF-oplysninger i vinduet Vis
forædlingsprodukter omfattet af INF, vises et pop op-vindue med de produkter, der er angivet for
dette INF.
Vinduet kan ses nedenfor, og alle dets elementer er skrivebeskyttede:

Varekode
KN-koden for det angivne produkt.

Beskrivelse af produkter
Her kan brugeren se beskrivelsen af det specifikke produkt.

Produktmængde
Her kan brugeren se den mængde, der er angivet for det specifikke produkt.

Værdi af produkter
Her kan brugeren se værdien af det specifikke produkt og den specifikke mængde.

Måleenhed
Den måleenhed, der er valgt af tolderen.

Valuta
Den valuta, som tolderen har valgt for værdien af produkterne. Euro er standardværdien i
applikationen.
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9.7. VIS INF-ANMODNING – INF-DATA
Når brugeren i navigationsmenuen vælger Indsæt INF-anmodning (afsnit A) eller klikker på et
specifikt INF på siden Mine INF'er, åbnes INF-anmodning direkte under fanen INF-data som vist
nedenfor:

Status for INF-anmodning
Her kan brugeren se status for INF-anmodningen.

Fanen INF-data
Når brugeren vælger fanen "INF-data", vises centrale oplysninger om INF-anmodningen.

Bruger/Dato
Her vises den bruger, der var logget ind, som udførte INF-anmodningen, og hvornår.

Tilsynsførende toldsted
Dato: 23. januar 2020
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Her vises det toldsted, der er ansvarligt for INF-anmodningen.

Angivelse af bevillings-/angivelsesnummer
Oplysningerne er skrivebeskyttede og angiver, om nummeret nedenfor er et bevillingsnummer
eller et angivelsesnummer.

Bevillings-/angivelsesnummer
Her kan brugeren se det angivne nummer i skrivebeskyttet format.

Identifikation af bevillingshaver (EORI)
Bevillingshaverens EORI-nummer vises her i skrivebeskyttet format.

Indgivelsesdato
Her kan brugeren se datoen for indgivelse af anmodningen i skrivebeskyttet format.

Bevillingstype
Her kan brugeren se bevillingstypen for INF-anmodningen i skrivebeskyttet format.

Identifikation af repræsentant (EORI)
Her kan brugeren se repræsentantens EORI-nummer i skrivebeskyttet format.

Bevillingshavers adresse (EORI) (datagruppe)
I denne datagruppe kan brugeren se alle centrale oplysninger om bevillingshaveren i
skrivebeskyttet format.

Repræsentantens adresse (datagruppe)
I denne datagruppe kan brugeren se alle centrale oplysninger om repræsentanten i
skrivebeskyttet format.

Generelle bemærkninger
Hvis der er registreret generelle bemærkninger i INF-anmodningen, vises de her.

Angivelse af artikel 86, stk. 3
Hvis der er opstået toldskyld i forbindelse med INF-anmodningen i henhold til artikel 86, stk. 3, er
afkrydsningsfeltet markeret af det toldsted, der har igangsat INF-anmodningen.

Dato: 23. januar 2020

EU-toldkodeksen – INF for særlige procedurer – INF-SP-onlinehjælp

Angivelse af forudgående eksport
Ved bevillingstypen aktiv forædling EX/IM er afkrydsningsfeltet markeret af applikationen, og
feltet "Frist" vises og kan udfyldes af brugeren.

Varer omfattet af INF
Oversigten viser de varer, der er blevet angivet i forbindelse med INF-anmodningen.

Forædlingsprodukter omfattet af INF
Oversigten viser de produkter, der er blevet angivet i forbindelse med INF-anmodningen.

Vis vare(r)
Når brugeren klikker på øjenikonet, vises et pop op-vindue med alle oplysninger vedrørende den
eller de angivne varer.

Vis produkt(er)
Når brugeren klikker på øjenikonet, vises et pop op-vindue med alle oplysninger vedrørende det
eller de angivne produkter.

Anmodning er oprettet på vegne af bevillingshaveren
Her kan brugeren se den INF-anmodning, der er blevet oprettet på vegne af bevillingshaveren,
men ikke af vedkommende selv, i skrivebeskyttet format.

Udskriv PDF
Klik på denne knap for at udskrive den nuværende side i PDF-format.

Vis INF
Klik på denne knap for at få vist det INF, der er oprettet ud fra denne INF-anmodning.
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9.8. VIS INF-ANMODNING – STATUSOPLYSNINGER
Når brugeren vælger Mine INF'er i navigationsmenuen og vælger en specifik INF-anmodning,
åbnes denne, og brugeren kan klikke på fanen Statusoplysninger som vist nedenfor:

Status for INF-anmodning
Brugeren kan til enhver tid se status for INF-anmodningen under enhver fane, han/hun åbner.

Fanen Statusoplysninger
Brugeren dirigeres til fanen Statusoplysninger, som indeholder konsoliderede oplysninger.

Modtagelsesprocedure
Her kan brugeren se alle oplysninger vedrørende modtagelse af INF-anmodningen i
applikationen.

Anmodning om supplerende oplysninger
Eventuelle supplerende oplysninger, der er anmodet om i forbindelse med INF-anmodningen,
vises her.

Anmodning er oprettet på vegne af bevillingshaveren
Hvis der er anmodet om INF-anmodningen på vegne af bevillingshaveren, vises denne
skrivebeskyttede knap nedtonet.

Dato: 23. januar 2020

EU-toldkodeksen – INF for særlige procedurer – INF-SP-onlinehjælp

Udskriv PDF
Vælg knappen for at udskrive den aktuelle side i PDF-format.

Vis INF
Vælg knappen for at gå til fanen Vis INF – INF-oplysninger for det INF, som er blevet oprettet ud
fra denne INF-anmodning.
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10. LOG AF
I øverste højre hjørne af applikationen kan brugeren klikke på hovedikonet for at få vist en
rullemenu med følgende punkter:

Onlinehjælp
Klik her for at gå til onlinehjælpen til INF-SP-applikationen.

Virksomhed, der er logget ind
Brugeren er logget ind fra UUMDS-adgangsstyringsplatformen.

Toldsted, der er logget ind
Viser koden for det toldsted, som den bruger, der er logget ind, tilhører.

Skift toldsted
Klik på dette link for at gå til siden Login for toldsted.

Log af
Klik på dette link for at logge af og gå til siden Login for bruger.

Dokumentslut
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