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1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
Μετά την είσοδό του στο σύστημα, ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή INF-SP επιλέγοντας με ποιο
τελωνείο θα συνδεθεί στην ακόλουθη οθόνη:

Κωδικός τελωνείου
Πληκτρολογήστε εδώ το τελωνείο. Η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης
(auto-complete) (εμφανίζεται αναπτυσσόμενη λίστα με τις πιθανές επιλογές) κατά την πληκτρολόγηση
(μετά το πρώτο ψηφίο).

Κουμπί «Επιλογή τελωνείου»
Κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογή τελωνείου» για να προχωρήσετε στη σύνδεση.
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2. ΜΕΝΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Το ακόλουθο μενού συνδέσμων εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης Εφαρμογών. Ο χρήστης
μπορεί να περιηγηθεί σε μια σελίδα κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Σύνδεσμος «Πίνακας εργαλείων»
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να περιηγηθείτε στην οθόνη Πίνακας εργαλείων.
Σύνδεσμος «Τα δελτία INF μου»
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να περιηγηθείτε στην οθόνη «Τα δελτία INF μου».
Σύνδεσμος «Αναζήτηση INF»
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Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να περιηγηθείτε στην οθόνη «Αναζήτηση INF».

Σύνδεσμος «Τα αιτήματα INF μου»
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να περιηγηθείτε στην οθόνη «Τα αιτήματα INF μου».
Σύνδεσμος «Οι εργασίες μου»
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να περιηγηθείτε στην οθόνη «Οι εργασίες μου».
Σύνδεσμος «Οι ειδοποιήσεις μου»
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να περιηγηθείτε στην οθόνη «Οι ειδοποιήσεις μου».
Σύνδεσμος «Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα Α)»
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να περιηγηθείτε στην οθόνη Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα Α).
Σύνδεσμος «Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα Β)»
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να περιηγηθείτε στην οθόνη Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα Β).
Σύνδεσμος «Καταχώριση INF»
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να περιηγηθείτε στην οθόνη Καταχώριση INF.
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3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ INF
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Μενού πλοήγησης για να επιλέξει την καρτέλα Τα δελτία INF μου
ή Αναζήτηση INF προκειμένου να εντοπίσει το δελτίο πληροφοριών (INF) που προτίθεται να διαχειριστεί
και/ή να τροποποιήσει.
Η καρτέλα Τα δελτία INF μου περιέχει πίνακα αποτελεσμάτων με όλα τα INF που έχει καταχωρίσει το
τελωνείο.
Η καρτέλα Αναζήτηση INF παρέχει στον τελωνειακό υπάλληλο τη δυνατότητα να αναζητά ένα ή
περισσότερα INF και να τα βλέπει σε μορφή πίνακα αποτελεσμάτων.
Αμφότερες οι μέθοδοι περιήγησης επιτρέπουν στον χρήστη να διαχειρίζεται INF που έχουν λάβει αριθμό
INF από την εφαρμογή.
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3.1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ INF
Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο κουμπί Ακύρωση από την οθόνη Προβολή INF για να προχωρήσει σε
ακύρωση του INF:

Ένδειξη «Ακύρωση INF»
Ρυθμίστε το κουμπί επιλογής «Ακύρωση INF» στην κατάλληλη θέση (υποχρεωτικό πεδίο). Εάν επιλέξετε
«OXI», το επόμενο πεδίο δεν εμφανίζεται.

Αιτιολογία της ακύρωσης δελτίου INF
Πληκτρολογείστε τα στοιχεία που αιτιολογούν την ακύρωση του δελτίου INF.

Γλώσσα
Επιλέξτε γλώσσα από το αναπτυσσόμενο μενού η οποία αντιστοιχεί στη γλώσσα του πεδίου κειμένου της
αιτιολογίας.

Κουμπί «Ακύρωση»
Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να ανακαλέσετε την ακύρωση.

Κουμπί «Συνέχεια»
Επιλέξτε «Συνέχεια» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ακύρωσης.
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3.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ INF
Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο κουμπί ενέργειας Τροποποίηση από την οθόνη Προβολή INF για να
προχωρήσει σε τροποποίηση του INF:
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Γενικές παρατηρήσεις
Το πεδίο των γενικών παρατηρήσεων είναι επεξεργάσιμο και μπορεί να τροποποιηθεί στο πλαίσιο της
διαδικασίας τροποποίησης.

Προσθήκη εμπορεύματος
Κατά την τροποποίηση είναι δυνατό να επιλεγεί το κουμπί ενέργειας «Προσθήκη» για τη διασάφηση
συμπληρωματικού/-ών εμπορεύματος/-ων.

Κουμπί «Επεξεργασία»
Κάντε κλικ στο κουμπί «Επεξεργασία» για να τροποποιήσετε την υφιστάμενη εγγραφή εμπορεύματος.

Διαγραφή
Κάντε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» για να αφαιρέσετε την υφιστάμενη εγγραφή εμπορεύματος από το
δελτίο INF.

Προσθήκη προϊόντος
Κατά την τροποποίηση είναι δυνατό να επιλεγεί το κουμπί ενέργειας «Προσθήκη» για τη διασάφηση
συμπληρωματικού προϊόντος/-ων.

Κουμπί «Επεξεργασία»
Κάντε κλικ στο κουμπί «Επεξεργασία» για να τροποποιήσετε την υφιστάμενη εγγραφή μεταποιημένου
προϊόντος.

Κουμπί «Διαγραφή»
Κάντε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» για να διαγράψετε την υφιστάμενη εγγραφή προϊόντος από το INF.

Ακύρωση
Κάντε κλικ στο κουμπί ενέργειας «Ακύρωση» για να διακόψετε τη διαδικασία τροποποίησης.
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Τροποποίηση
Κάντε κλικ στο κουμπί «Τροποποίηση» για να προχωρήσετε στην τροποποίηση του INF. Μόλις επιλέξετε
Τροποποίηση θα εμφανιστεί αναδυόμενο παράθυρο για να πληκτρολογήσετε την αιτιολογία της
τροποποίησης (υποχρεωτικό πεδίο).
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4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ INF
Ο τελωνειακός υπάλληλος διαχειρίζεται και εκτελεί ορισμένα στάδια επεξεργασίας στα δελτία INF. Οι
ενέργειες αυτές μπορούν να εκτελούνται μέσα από τα INF που έχουν λάβει αριθμό INF.
Ανάλογα με το είδος άδειας του INF, π.χ. για IP IM/EX, η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να
ενεργοποιήσει την κατάλληλη διαδικασία.
Γενικά, και με βάση το είδος άδειας του INF, η εφαρμογή ενεργοποιεί τα ακόλουθα κουμπιά για το INF, ως
εξής:

IP IM/EX
Υπαγωγή των εμπορευμάτων > Εκκαθάριση του καθεστώτος για προϊόντα > Έξοδος

IP EX/IM
Εξαγωγή > Έξοδος > Υπαγωγή των εμπορευμάτων

OP IM/EX
Παράδοση των εμπορευμάτων > Υπαγωγή των εμπορευμάτων > Έξοδος

OP EX/IM
Υπαγωγή των Εμπορευμάτων > Έξοδος > Παράδοση των εμπορευμάτων
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4.1. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Υπαγωγή των εμπορευμάτων» της σελίδας Προβολή INF - Πληροφορίες INF,
εμφανίζεται παράθυρο δια του οποίου ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην υπαγωγή των
εμπορευμάτων.
Π.χ., για INF το οποίο αφορά IP IM/EX, εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:
Στάδιο 1:

Στάδιο 2:
Ενώ στην περίπτωση της IP EX/IM αρχικά εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

Εδώ, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει μέσω του επιλογέα ημερομηνίας όπως εμφανίζεται στην οθόνη
διεπαφής χρήστη (UI) ανωτέρω, την τελευταία ημερομηνία υπαγωγής και να κάνει κλικ για «Συνέχεια» ή
«Ακύρωση» της διαδικασίας υπαγωγής.
Στάδιο 3:
Ο χρήστης μπορεί να καταχωρίσει την ημερομηνία και να επιλέξει εάν θα συνεχίσει την επεξεργασία του
INF:
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Εδώ, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει μέσω του επιλογέα ημερομηνίας την πραγματική «Ημερομηνία
υπαγωγής» και, ακολούθως, να επιλέξει «Ναι» ή «Όχι» μέσω των κουμπιών επιλογής, ανάλογα με το εάν
επιθυμεί να συνεχίσει την επεξεργασία του INF. Στη συνέχεια, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει «Συνέχεια» ή
«Ακύρωση» της διαδικασίας υπαγωγής.
Αν ο χρήστης επιλέξει «Συνέχεια» στο στάδιο 3, τότε εμφανίζεται η σελίδα UI του σταδίου 1 προκειμένου να
τη συμπληρώσει και να συνεχίσει ολοκληρώνοντας τη διαδικασία υπαγωγής.

MRN - Αριθμός αναφοράς τελωνειακής διασάφησης
Καταχωρίστε εδώ τον αριθμό αναφοράς διακίνησης για το συγκεκριμένο καθεστώς υπαγωγής.

Είδος διασάφησης
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού το αντίστοιχο είδος διασάφησης.

Κωδικός ζητούμενου καθεστώτος
Επιλέξτε τιμή από το αναπτυσσόμενο μενού.

Κωδικός προηγούμενου καθεστώτος
Επιλέξτε τιμή από το αναπτυσσόμενο μενού.

Ακύρωση
Επιλέξτε «Ακύρωση» για διακοπή της διαδικασίας υπαγωγής.

Συνέχεια
Επιλέξτε «Συνέχεια» για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής.

Προσθήκη μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος IP
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας «Προσθήκη» για να συμπληρώσετε το δελτίο Μη ενωσιακά εμπορεύματα στο
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πλαίσιο του καθεστώτος IP.

Ημερομηνία αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
Επιλέξτε μέσω του επιλογέα ημερομηνίας την ημερομηνία που αντιστοιχεί στην ημερομηνία αποδοχής της
υπαγωγής.

Τελευταία ημερομηνία για εκκαθάριση του καθεστώτος
Επιλέξτε μέσω του επιλογέα ημερομηνίας την ακριβέστερη τελευταία ημερομηνία για την εκκαθάριση.
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4.1.1. ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ IP
Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη εμπορεύματος» στην οθόνη «Υπαγωγή εμπορεύματος», ανοίγει το
ακόλουθο βοηθητικό παράθυρο όπου ο χρήστης μπορεί να καταχωρίσει ένα μη ενωσιακό εμπόρευμα:

Ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα»
Ρυθμίστε το κουμπί στην κατάλληλη θέση για εμφάνιση/απόκρυψη της ενότητας «Ισοδύναμα
εμπορεύματα» του βοηθητικού παραθύρου.

Κωδικός εμπορεύματος των ισοδύναμων εμπορευμάτων
Καταχωρίστε τον κωδικό εμπορεύματος για τα ισοδύναμα εμπορεύματα. Το πεδίο εμφανίζεται
όταν είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).

Εμπορική ποιότητα και τεχνικά χαρακτηριστικά των ισοδύναμων εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την περιγραφή της εμπορικής ποιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των
ισοδύναμων εμπορευμάτων. Το πεδίο εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη
«Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).

Γλώσσα
Επιλέξτε τη γλώσσα για την περιγραφή της εμπορικής ποιότητας και των τεχνικών
χαρακτηριστικών. Το αναπτυσσόμενο μενού εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη
«Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).

Ημερομηνία: 23/01/2020

Δελτία INF για Ειδικά καθεστώτα του UCC - Βοήθεια στο διαδίκτυο για την εφαρμογή INF-SP

Εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων
Επιλέξτε «Εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων» από τις παρεχόμενες τιμές στο
αναπτυσσόμενο μενού. Το αναπτυσσόμενο μενού εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η
ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).

Αντιντάμπινγκ
Ενεργοποιείστε ή απενεργοποιείστε το πεδίο για να σημειώσετε εάν το ισοδύναμο εμπόρευμα
υπάγεται σε καθεστώς αντιντάμπινγκ. Το τετραγωνίδιο εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η
ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα».

Κωδικός εμπορεύματος
Καταχωρίστε τον κωδικό εμπορεύματος για το εμπόρευμα/-τα (υποχρεωτικό πεδίο).

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την περιγραφή των εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο).

Γλώσσα
Επιλέξτε τη γλώσσα για την «Περιγραφή των εμπορευμάτων» από το αναπτυσσόμενο μενού
(υποχρεωτικό πεδίο).

Ποσότητα των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την ποσότητα των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Αξία των Εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την αξία των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Μονάδα μέτρησης
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη μονάδα μέτρησης της παρεχόμενης ποσότητας των
εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο).

Νόμισμα
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού το νόμισμα για την παρεχόμενη Αξία Εμπορευμάτων.

Ακύρωση
Κάντε κλικ στο κουμπί για ακύρωση του προηγουμένως καταχωρισμένου εμπορεύματος.
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Αποθήκευση
Κάντε κλικ στο κουμπί για αποθήκευση του καταχωρισμένου εμπορεύματος.
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4.2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝ /-ΤΑ
Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εκκαθάριση του καθεστώτος για προϊόν» της σελίδας UI Προβολή
INF - Πληροφορίες INF, ανοίγει η παρακάτω σελίδα στην οποία η τελωνειακή αρχή μπορεί να
καταχωρίσει την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εκκαθάρισης:
Στάδιο 1:

Στη συνέχεια, αποφασίστε σχετικά με την επεξεργασία του INF επιλέγοντας «Ναι» ή «Όχι» από το
κουμπί επιλογής (βλέπε παρακάτω εικόνα):
Στάδιο 2:

Σε περίπτωση θετικής απόφασης (Ναι), ο χρήστης πρέπει να επιλέξει «Συνέχεια» και να
συμπληρώσει το δελτίο που ακολουθεί καθορίζοντας τιμή τουλάχιστον ένα (1) στο πεδίο
Μεταποιημένα προϊόντα που αναμένεται να ληφθούν στο πλαίσιο καθεστώτος IP.
Εάν ο χρήστης πρέπει να προσδιορίσει «Εμπορεύματα ως έχουν» ή «Ενδιάμεσα προϊόντα», θα
πρέπει να επιλέξει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο όπως φαίνεται στο παρακάτω δελτίο.
Στη συνέχεια, ο χρήστης καλείται να επιλέξει «Συνέχεια» ή «Ακύρωση» για τη διαδικασία
εκκαθάρισης.
Στάδιο 3:
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Ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εκκαθάρισης
Επιλέξτε μέσω του επιλογέα ημερομηνίας την πραγματική ημερομηνία εκκαθάρισης.

Ακύρωση
Επιλέξτε «Ακύρωση» για διακοπή της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Συνέχεια
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας «Συνέχεια» για να συνεχίσετε ολοκληρώνοντας τη διαδικασία
υπαγωγής.

Ημερομηνία: 23/01/2020

Δελτία INF για Ειδικά καθεστώτα του UCC - Βοήθεια στο διαδίκτυο για την εφαρμογή INF-SP

4.2.1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ IP
Κάνοντας κλικ στο κουμπί ενέργειας «Προσθήκη» στην ενότητα «Μεταποιημένα προϊόντα που
αναμένεται να ληφθούν στο πλαίσιο καθεστώτος IP», ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο όπου ο
χρήστης μπορεί να καταχωρίσει ένα προϊόν:

Κωδικός εμπορεύματος
Καταχωρίστε τον κωδικό εμπορεύματος για το προϊόν/-τα (υποχρεωτικό πεδίο).

Περιγραφή των προϊόντων
Πληκτρολογείστε εδώ περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος (υποχρεωτικό πεδίο).

Γλώσσα
Επιλέξτε από αναπτυσσόμενη λίστα γλώσσα για το κείμενο της περιγραφής (προαιρετικό).

Ποσότητα των προϊόντων
Καταχωρίστε την ποσότητα του προϊόντος (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Αξία των προϊόντων
Καταχωρίστε την αξία του προϊόντος (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Μονάδα μέτρησης
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη μονάδα μέτρησης της παρεχόμενης ποσότητας
προϊόντος/-ων (υποχρεωτικό πεδίο).

Νόμισμα
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού το νόμισμα για την παρεχόμενη αξία προϊόντος/-ων. Το
ευρώ (EUR) είναι η προεπιλεγμένη τιμή που παρέχεται από την εφαρμογή.
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4.2.2. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΩΣ ΕΧΟΥΝ
Στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης δελτίου INF και
επιλέξει, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το τετραγωνίδιο «Ένδειξη για εμπορεύματα ως
έχουν», εμφανίζεται μια πρόσθετη ενότητα.
Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Ένδειξη για εμπορεύματα ως έχουν
Κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης επιλέγετε το συγκεκριμένο τετραγωνίδιο εάν επιθυμείτε να
δηλώσετε ότι υπάρχουν εμπορεύματα ως έχουν. Μόλις κάνετε την επιλογή, εμφανίζεται νέα
ενότητα υπό τον τίτλο «Εμπορεύματα ως έχουν».

Επεξεργασία εμπορευμάτων ως έχουν
Επιλέξτε «Επεξεργασία» για να τροποποιήσετε την υφιστάμενη εγγραφή εμπορευμάτων.

Διαγραφή εμπορευμάτων ως έχουν
Επιλέξτε «Διαγραφή» για να αφαιρέσετε την υφιστάμενη εγγραφή εμπορευμάτων.

Προσθήκη εμπορευμάτων ως έχουν
Επιλέξτε «Προσθήκη» για να προσθέσετε νέα εγγραφή εμπορευμάτων.

Ακύρωση
Επιλέξτε «Ακύρωση» για διακοπή της διαδικασίας εκκαθάρισης.
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Συνέχεια
Επιλέξτε «Συνέχεια» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εκκαθάρισης.
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4.2.3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης δελτίου INF και
επιλέξει, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το τετραγωνίδιο «Ένδειξη ενδιάμεσων
προϊόντων», εμφανίζεται μια πρόσθετη ενότητα.
Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Ένδειξη ενδιάμεσων προϊόντων
Κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης επιλέγετε το συγκεκριμένο τετραγωνίδιο εάν επιθυμείτε να
δηλώσετε ότι υπάρχουν ενδιάμεσα προϊόντα. Μόλις κάνετε την επιλογή, εμφανίζεται νέα ενότητα
υπό τον τίτλο «Ενδιάμεσα προϊόντα».

Προσθήκη ενδιάμεσων προϊόντων
Επιλέξτε το κουμπί «Προσθήκη» για να προσθέσετε νέα εγγραφή ενδιάμεσων προϊόντων.

Η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί
Επιλέξτε «Ναι» αν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία εκκαθάρισης. Επιλέξτε «Όχι» για να
διακοπεί η διαδικασία εκκαθάρισης. Εάν επιλέξετε «Όχι», το κουμπί ενέργειας «Συνέχεια»
εμφανίζεται σε γκρίζο φόντο και μοναδική επιλογή είναι η ακύρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Ακύρωση
Επιλέξτε «Ακύρωση» για διακοπή της διαδικασίας εκκαθάρισης.
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Συνέχεια
Επιλέξτε «Συνέχεια» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εκκαθάρισης.

Ημερομηνία: 23/01/2020

Δελτία INF για Ειδικά καθεστώτα του UCC - Βοήθεια στο διαδίκτυο για την εφαρμογή INF-SP

4.3. ΕΞΑΓΩΓΗ
Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή» της σελίδας UI Προβολή INF - Πληροφορίες INF, ανοίγει το
παρακάτω παράθυρο μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία
εξαγωγής:

MRN (Αριθμός αναφοράς τελωνειακής διασάφησης)
Καταχωρίστε εδώ τον αριθμό διακίνησης για τη συγκεκριμένη διαδικασία εξαγωγής (υποχρεωτικό
πεδίο).

Προσθήκη μεταποιημένων προϊόντων υπό καθεστώς προκαταβολικής εξαγωγής
Επιλέξτε «Προσθήκη» για να καταχωρίσετε μεταποιημένο προϊόν που υπάγεται σε καθεστώς
προκαταβολικής εξαγωγής.

Έγινε αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής στο πλαίσιο IP EX/IM
Επιλέξτε μέσω του επιλογέα ημερομηνίας την ημερομηνία διασάφησης εξαγωγής (υποχρεωτικό
πεδίο).

Προσθήκη εμπορευμάτων που μπορούν να υπαχθούν σε IP
Επιλέξτε «Προσθήκη» για να καταχωρίσετε εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν σε
τελειοποίηση προς επανεξαγωγή.

Τελευταία ημερομηνία υπαγωγής των μη ενωσιακών εμπορευμάτων, τα οποία
αντικαθίστανται από ισοδύναμα εμπορεύματα, σε καθεστώς τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή
Επιλέξτε μέσω του επιλογέα ημερομηνίας την τελευταία ημερομηνία υπαγωγής (υποχρεωτικό
πεδίο).

Ακύρωση
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Κάντε κλικ για να ακυρώσετε τη διαδικασία εξαγωγής στο σύνολό της.

Συνέχεια
Κάντε κλικ για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εξαγωγής.
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4.3.1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη στην ενότητα «Μεταποιημένα προϊόντα υπό καθεστώς
προκαταβολικής εξαγωγής», ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο όπου ο χρήστης μπορεί να
καταχωρίσει ένα προϊόν:

Κωδικός εμπορεύματος προϊόντος
Καταχωρίστε τον κωδικό εμπορεύματος για το προϊόν/-τα (υποχρεωτικό πεδίο).

Περιγραφή των προϊόντων
Πληκτρολογείστε εδώ περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος (υποχρεωτικό πεδίο).

Γλώσσα
Επιλέξτε από αναπτυσσόμενη λίστα γλώσσα για το κείμενο της περιγραφής (προαιρετικό).

Ποσότητα των προϊόντων
Καταχωρίστε την ποσότητα του προϊόντος (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Αξία των προϊόντων
Καταχωρίστε την αξία του προϊόντος (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Μονάδα μέτρησης
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη μονάδα μέτρησης της παρεχόμενης ποσότητας
προϊόντος/-ων (υποχρεωτικό πεδίο).

Νόμισμα
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού το νόμισμα για την παρεχόμενη αξία προϊόντος/-ων. Το
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ευρώ (EUR) είναι η προεπιλεγμένη τιμή που παρέχεται από την εφαρμογή.

Αποθήκευση
Κάντε κλικ στο κουμπί για αποθήκευση του καταχωρισμένου προϊόντος.

Ακύρωση
Κάντε κλικ στο κουμπί για ακύρωση του καταχωρισμένου προϊόντος.
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4.3.2. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΕ IP
Κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη στην ενότητα «Εμπορεύματα που μπορούν να υπαχθούν
σε IP», ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο όπου ο χρήστης μπορεί να καταχωρίσει ένα εμπόρευμα:

Ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα»
Ρυθμίστε το κουμπί στην κατάλληλη θέση για εμφάνιση/απόκρυψη της ενότητας «Ισοδύναμα
εμπορεύματα» του βοηθητικού παραθύρου.

Κωδικός εμπορεύματος των ισοδύναμων εμπορευμάτων
Καταχωρίστε τον κωδικό εμπορεύματος για τα ισοδύναμα εμπορεύματα. Το πεδίο εμφανίζεται
όταν είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).

Εμπορική ποιότητα και τεχνικά χαρακτηριστικά των ισοδύναμων εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την περιγραφή της εμπορικής ποιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των
ισοδύναμων εμπορευμάτων. Το πεδίο εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη
«Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).

Γλώσσα
Επιλέξτε τη γλώσσα για την περιγραφή της εμπορικής ποιότητας και των τεχνικών
χαρακτηριστικών. Το αναπτυσσόμενο μενού εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη
«Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).

Εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων
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Επιλέξτε «Εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων» από τις παρεχόμενες τιμές στο
αναπτυσσόμενο μενού. Το αναπτυσσόμενο μενού εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η
ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).

Αντιντάμπινγκ
Ενεργοποιείστε ή απενεργοποιείστε το πεδίο για να σημειώσετε εάν το ισοδύναμο εμπόρευμα
υπάγεται σε καθεστώς αντιντάμπινγκ. Το τετραγωνίδιο εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η
ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα».

Κωδικός εμπορεύματος για τα εμπορεύματα
Καταχωρίστε τον κωδικό εμπορεύματος για το εμπόρευμα/-τα (υποχρεωτικό πεδίο).

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε τον κωδικό εμπορεύματος για το εμπόρευμα/-τα (υποχρεωτικό πεδίο).

Ποσότητα των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την ποσότητα των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Αξία των Εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την αξία των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Μονάδα μέτρησης
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη μονάδα μέτρησης της παρεχόμενης ποσότητας των
εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο).

Νόμισμα
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού το νόμισμα για την παρεχόμενη αξία εμπορευμάτων.

Ακύρωση
Επιλέξτε «Ακύρωση» για ακύρωση της διαδικασίας.

Αποθήκευση
Επιλέξτε «Αποθήκευση» για ολοκλήρωση και αποθήκευση της εγγραφής.
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4.4. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ
Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Έξοδος» της σελίδας UI Προβολή INF - Πληροφορίες INF, ανοίγει το
παρακάτω παράθυρο μέσω του οποίου o τελωνειακός υπάλληλος μπορεί να προχωρήσει στη
διαδικασία εξόδου:

Αριθμός αναφοράς διασάφησης (MRN)
Ο αριθμός αναφοράς διακίνησης είναι ένα αναπτυσσόμενο πεδίο στο οποίο ο χρήστης επιλέγει
από όλους τους διαθέσιμους αριθμούς MRN όσους πρόκειται να υποβληθούν σε διαδικασία
εξόδου. Μπορεί να επιλεγεί μία τιμή ανά αποτέλεσμα εξόδου.

Κωδικός αποτελέσματος ελέγχου
Επιλέξτε τον κωδικό αποτελέσματος ελέγχου από το αναπτυσσόμενο μενού,

Ημερομηνία εξόδου
Χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ημερομηνίας επιλέξτε την πραγματική ημερομηνία εξόδου για τον
συγκεκριμένο αριθμό MRN.

Ημερομηνία διακοπής εξόδου
Χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ημερομηνίας επιλέξτε την ημερομηνία διακοπής εξόδου. Η
ημερομηνία είναι προαιρετική.

Κατάσταση τελωνειακών σφραγίδων
Επιλέξτε κατάσταση τελωνειακών σφραγίδων από το αναπτυσσόμενο μενού.

Κουμπί «Ακύρωση»
Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας «Ακύρωση», ακυρώνεται η διαδικασία στο σύνολό της.
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Κουμπί «Συνέχεια»
Επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας «Συνέχεια», η καταχώριση του αποτελέσματος εξόδου
ολοκληρώνεται και εγγράφεται στο δελτίο INF.
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4.5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Κάνοντας κλικ στο κουμπί ενέργειας Παράδοση των εμπορευμάτων της σελίδας UI Προβολή
INF - Πληροφορίες INF, ανοίγει σελίδα στην οποία ο χρήστης μπορεί να κινήσει τη διαδικασία
παράδοσης των εμπορευμάτων.
Για δελτίο INF με είδος άδειας OP EX/IM, το πρώτο στάδιο είναι να επιλέξει ο χρήστης την
πραγματική ημερομηνία επανεισαγωγής για τα προϊόντα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Πρώτο στάδιο:

Μόλις επιλεγεί το κουμπί ενέργειας «Συνέχεια», εμφανίζεται η επόμενη σελίδα UI στην οποία ο
χρήστης εισάγει ορισμένες αναγκαίες πληροφορίες για τη διαδικασία παράδοσης των
εμπορευμάτων όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Δεύτερο στάδιο:

Εδώ, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα υποχρεωτικά πεδία (με κόκκινο
αστερίσκο):
• MRN: Ο αριθμός αναφοράς τελωνειακής διασάφησης της διαδικασίας παράδοσης των
εμπορευμάτων.
• Είδος διασάφησης: Εδώ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τιμή από αναπτυσσόμενο μενού.
• Κωδικός ζητούμενου καθεστώτος: Εδώ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τιμή από
αναπτυσσόμενο μενού όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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• Κωδικός προηγούμενου καθεστώτος: Εδώ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τιμή από
αναπτυσσόμενο μενού όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Ακολούθως, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το κουμπί ενέργειας «Προσθήκη» στη δεξιά πλευρά
της σελίδας UI που ανήκει στην ενότητα «Μεταποιημένα προϊόντα που μπορούν να
επανεισαχθούν στο πλαίσιο καθεστώτος OP» προκειμένου να προσθέσει προϊόν/-τα. Μετά την
προσθήκη των προϊόντων, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει «Ακύρωση» ή «Συνέχεια» της
διαδικασίας παράδοσης.
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4.5.1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ OP

Κωδικός εμπορεύματος
Καταχωρίστε εδώ τον κωδικό ΣΟ για το προϊόν.

Περιγραφή των προϊόντων

Πληκτρολογείστε εδώ περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος.

Ποσότητα των προϊόντων

Καταχωρίστε εδώ την ποσότητα για το συγκεκριμένο προϊόν.

Αξία των προϊόντων

Καταχωρίστε εδώ την αξία για την ποσότητα των προϊόντων.
Μονάδα μέτρησης

Επιλέξτε την κατάλληλη μονάδα από τη λίστα με τις διατιθέμενες τιμές.
Νόμισμα

Επιλέξτε το κατάλληλο νόμισμα από τη λίστα με τις διατιθέμενες τιμές. Η προεπιλεγμένη τιμή
είναι το ευρώ (EUR).
Ακύρωση

Επιλέξτε «Ακύρωση» για διακοπή της διαδικασίας.

Αποθήκευση
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Επιλέξτε «Αποθήκευση» για αποθήκευση της εγγραφής του προϊόντος.
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Αφού συνδεθεί με επιτυχία ή κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο του Μενού, ο χρήστης
μεταβαίνει στην οθόνη «Πίνακας εργαλείων»:

Κατάλογος πρόσφατων εργασιών
Κατάλογος των εργασιών που εκτελέστηκαν για το συνδεδεμένο τελωνείο. Ο χρήστης θα πρέπει
να κάνει κλικ σε οποιαδήποτε «Εργασία» του πίνακα για να περιηγηθεί στη συγκεκριμένη οθόνη
Προβολή εργασίας.

Κατάλογος πρόσφατα επεξεργασμένων δελτίων INF
Κατάλογος των INF που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από το συνδεδεμένο Τελωνείο. Ο
χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ σε οποιοδήποτε INF του πίνακα για να περιηγηθεί στη
συγκεκριμένη οθόνη Προβολή INF.

Κατάλογος πρόσφατων ειδοποιήσεων
Κατάλογος των ειδοποιήσεων που έχουν εκδοθεί για το συνδεδεμένο τελωνείο. Ο χρήστης θα
πρέπει να κάνει κλικ σε οποιαδήποτε «Ειδοποίηση» στον πίνακα για να περιηγηθεί στη
συγκεκριμένη οθόνη Προβολή ειδοποίησης.
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5.1. ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ INF ΜΟΥ
Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο Τα δελτία INF μου από το Μενού, εμφανίζεται
επισκόπηση των δελτίων INF που έχουν καταχωρισθεί από το συνδεδεμένο τελωνείο (υπό μορφή
πίνακα με δυνατότητες σελιδοποίησης/ταξινόμησης όπως φαίνεται παρακάτω).
Για κάθε δελτίο INF η οθόνη παρέχει τις εξής πληροφορίες:
1. Αριθμός άδειας
2. Είδος άδειας
3. Ημερομηνία δημιουργίας
4. Αριθμός EORI κατόχου της άδειας
5. Όνομα/Επωνυμία κατόχου της άδειας
6. Αριθμός INF
7. Κατάσταση
8. Ημερομηνία επεξεργασίας
Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε δελτίο INF (σειρά πίνακα) για να περιηγηθεί στη συγκεκριμένη
σελίδα Προβολή INF.

Ταξινόμηση
Κάντε κλικ στο κουμπί για ταξινόμηση των αποτελεσμάτων αναζήτησης για κάθε σειρά.

Επαναφόρτωση
Κάντε κλικ στο κουμπί επαναφόρτωσης για ανανέωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Κουμπί «Εξαγωγή δεδομένων»
Κάντε κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή δεδομένων» για εξαγωγή σε αρχείο CSV των αποτελεσμάτων
αναζήτησης που θα αποθηκευτούν αυτομάτως στον σταθμό εργασίας σας. Το αρχείο εξαγωγής
θα περιλαμβάνει τα πρώτα 100 αποτελέσματα.

Αριθμός EORI κατόχου της άδειας
Στη στήλη αυτή εμφανίζεται ο αριθμός EORI του κατόχου της άδειας.
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Όνομα/Επωνυμία κατόχου της άδειας
Στη στήλη αυτή εμφανίζεται το όνομα/η επωνυμία του κατόχου της άδειας.

Αριθμός INF
Στη στήλη αυτή εμφανίζεται ο αριθμός INF που έχει χορηγηθεί σε δελτίο INF. Κάθε σειρά
αντιστοιχεί σε ένα δελτίο INF.

Κατάσταση
Στη στήλη αυτή εμφανίζεται η κατάσταση του δελτίου INF.

Ημερομηνία επεξεργασίας
Εάν πραγματοποιήθηκε επεξεργασία του δελτίου INF, στη στήλη αυτή εμφανίζεται η ημερομηνία
επεξεργασίας.
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5.2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ INF
Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο Αναζήτηση INF από το Μενού, εμφανίζεται
επισκόπηση
όλων
των
δελτίων
INF
(υπό
μορφή
πίνακα
με
δυνατότητες
σελιδοποίησης/ταξινόμησης όπως φαίνεται παρακάτω).
Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε δελτίο INF (σειρά πίνακα) για να περιηγηθεί στη συγκεκριμένη
σελίδα Προβολή INF.

Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια φίλτρου
καταχωρίζοντας τη σχετική τιμή στο πεδίο κειμένου κάτω από τη συγκεκριμένη πληροφορία του
INF(στήλη).
Όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης, τα πιθανά κριτήρια αναζήτησης είναι:
1. Αριθμός άδειας/διασάφησης
2. Είδος άδειας
3. Ημερομηνία δημιουργίας
4. Αριθμός EORI κατόχου της άδειας
5. Όνομα/Επωνυμία κατόχου της άδειας
6. Αριθμός INF
7. Κατάσταση
8. Ημερομηνία επεξεργασίας
Π.χ., αν ο χρήστης καταχωρίσει «IP IM/EX041FRIPOFR12251-2017-XYZW42» στη στήλη
«Αριθμός INF», η εφαρμογή θα εμφανίσει το δελτίο INF που αντιστοιχεί στο ανωτέρω κριτήριο
(βλέπε οθόνη κατωτέρω)
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Αριθμός άδειας/διασάφησης
Διατίθεται πεδίο κειμένου όπου πληκτρολογείτε τον αριθμό άδειας ή διασάφησης για τον οποίο
πραγματοποιείτε την αναζήτηση.

Είδος άδειας
Το αναπτυσσόμενο μενού απαριθμεί τα είδη άδειας που διατίθενται στο σύστημα INF-SP για
φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων με επιλογή.

Ημερομηνία δημιουργίας
Ο επιλογέας ημερομηνίας παρέχει δυνατότητα για επιλογή συγκεκριμένης ημερομηνίας και
φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων αναζήτησης βάσει της εν λόγω ημερομηνίας.

Ταξινόμηση
Τα βέλη «πάνω»/«κάτω» επιτρέπουν την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης κατά
αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

Σελιδοποίηση
Επιλέξτε από μια σειρά αποτελεσμάτων ώστε να εμφανίζονται λιγότερα ή περισσότερα
αποτελέσματα αναζήτησης στην οθόνη.

Κουμπί «Επαναφορά φίλτρων»
Παρέχει δυνατότητα για επαναφορά κριτηρίων αναζήτησης που είχαν ήδη επιλεγεί στη σελίδα UI.

Όνομα/Επωνυμία κατόχου της άδειας
Εδώ ο χρήστης έχει δυνατότητα προβολής και αναζήτησης με βάση το όνομα/την επωνυμία του
κατόχου της άδειας.

Αριθμός INF
Εδώ ο χρήστης έχει δυνατότητα προβολής και αναζήτησης με βάση τον αριθμό INF.

Κατάσταση
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Εδώ ο χρήστης έχει δυνατότητα προβολής και αναζήτησης με βάση την κατάσταση του δελτίου
INF.

Επαναφόρτωση
Επιλέξτε το κουμπί «Επαναφόρτωση» για επαναφόρτωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Εξαγωγή δεδομένων
Επιλέξτε το κουμπί «Εξαγωγή δεδομένων» για εξαγωγή των αποτελεσμάτων αναζήτησης σε
αρχείο CSV.
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5.3. ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ INF ΜΟΥ
Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο Τα αιτήματα INF μου από το Μενού, εμφανίζεται
επισκόπηση των αιτημάτων INF που έχουν δημιουργηθεί από το συνδεδεμένο τελωνείο (υπό
μορφή πίνακα με δυνατότητες σελιδοποίησης/ταξινόμησης όπως φαίνεται παρακάτω).
Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε αίτημα INF (σειρά πίνακα) για να περιηγηθεί στη συγκεκριμένη
σελίδα αιτήματος INF.

Π.χ., αν ο χρήστης καταχωρίσει «19AT000000000001» στη στήλη «Αριθμός αναφοράς
υποβολής», η εφαρμογή θα εμφανίσει το αίτημα INF που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο κριτήριο
(βλέπε κατωτέρω οθόνη):

Όπως φαίνεται στο παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης, οι στήλες/κριτήρια αναζήτησης είναι τα εξής:
1. Ημερομηνία/ώρα παραλαβής
2. Είδος αιτήματος
3. Αριθμός αναφοράς υποβολής
4. Αριθμός άδειας/διασάφησης
5. Είδος άδειας
6. Αριθμός EORI κατόχου της άδειας
7. Όνομα/Επωνυμία κατόχου της άδειας
8. Κατάσταση αιτήματος INF
Οι στήλες εξηγούνται αναλυτικά στην αρίθμηση/στα σχόλια στην πρώτη σελίδα UI, ενώ
περιγραφή τους παρατίθεται επίσης κατωτέρω.

Ημερομηνία/ώρα παραλαβής
Εδώ εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής του αιτήματος INF από την εφαρμογή
INF-SP.
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Είδος αιτήματος
Το είδος του αιτήματος (αίτημα INF τμήμα Α ή τμήμα Β).

Αριθμός αναφοράς υποβολής
Η στήλη αναφέρει τον αριθμό αναφοράς υποβολής του συγκεκριμένου αιτήματος INF.

Αριθμός άδειας/διασάφησης
Η στήλη αναφέρει τον αριθμό άδειας ή διασάφησης που έχει χορηγηθεί στο δελτίο INF από το
συγκεκριμένο αίτημα INF.

Είδος άδειας
Η στήλη επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει είδος άδειας από το αναπτυσσόμενο μενού για να
φιλτράρει τα αποτελέσματα .

Αριθμός EORI κατόχου της άδειας
Η στήλη αναφέρει τον αριθμό EORI του κατόχου της άδειας και επιτρέπει στον χρήστη να
πραγματοποιήσει αναζήτηση βάσει συγκεκριμένου αριθμού EORI.

Όνομα/Επωνυμία κατόχου της άδειας
Η στήλη αναφέρει το όνομα/την επωνυμία του κατόχου της άδειας και επιτρέπει στον χρήστη να
πραγματοποιήσει αναζήτηση βάσει συγκεκριμένου ονόματος/επωνυμίας.

Κατάσταση αιτήματος INF
Η στήλη αναφέρει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο αίτημα
INF. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από αναπτυσσόμενο μενού την κατάσταση βάσει της οποίας
θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση.

Επαναφόρτωση
Επιλέξτε το κουμπί για επαναφόρτωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Εξαγωγή δεδομένων
Επιλέξτε το κουμπί για εξαγωγή των αποτελεσμάτων αναζήτησης σε αρχείο CSV στον τοπικό
σταθμό εργασίας σας.

Επαναφορά φίλτρων
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Επιλέξτε το κουμπί για επαναφορά των τρεχόντων κριτηρίων αναζήτησης.
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5.4. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥ
Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο Οι εργασίες μου από το Μενού, εμφανίζεται
επισκόπηση των εργασιών για το συνδεδεμένο τελωνείο (υπό μορφή πίνακα με δυνατότητες
σελιδοποίησης/ταξινόμησης όπως φαίνεται παρακάτω).
Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε εργασία (σειρά πίνακα) για να περιηγηθεί στη συγκεκριμένη
σελίδα Προβολή εργασίας.

Π.χ., αν ο χρήστης καταχωρίσει «18AT000000000031» στη στήλη «Αριθμός INF ή SRN», η
εφαρμογή θα εμφανίσει την εργασία που αντιστοιχεί στον καταχωρισμένο SRN (βλέπε οθόνη
κατωτέρω):

Όπως φαίνεται στο παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης, οι στήλες/κριτήρια αναζήτησης είναι τα εξής:
1. Ημερομηνία δημιουργίας
2. Αριθμός INF ή SRN
3. Αριθμός άδειας
4. Είδος άδειας
5. Είδος εργασίας
6. Εκτελεσθείσα εργασία
Οι στήλες εξηγούνται αναλυτικά στην αρίθμηση/στα σχόλια στην πρώτη σελίδα UI, ενώ
περιγραφή τους παρατίθεται επίσης κατωτέρω.

Ημερομηνία δημιουργίας
Η ημερομηνία δημιουργίας της εργασίας.
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Αριθμός INF ή SRN
Η στήλη αναφέρει τον αριθμό INF, εάν έχει χορηγηθεί, ή τον αριθμό αναφοράς υποβολής (SRN).

Αριθμός άδειας
Η στήλη αναφέρει τον αριθμό άδειας της κάθε εργασίας. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει
αναζήτηση βάσει συγκεκριμένου αριθμού άδειας.

Είδος άδειας
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από αναπτυσσόμενο μενού συγκεκριμένο είδος άδειας από το
οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση.

Είδος εργασίας
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από αναπτυσσόμενο μενού συγκεκριμένο είδος εργασίας από το
οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση.

Εκτελεσθείσα εργασία
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ εργασίας που έχει ολοκληρωθεί ή όχι.

Επαναφόρτωση
Επιλέξτε το κουμπί εάν επιθυμείτε επαναφόρτωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Εξαγωγή δεδομένων
Επιλέξτε το κουμπί εάν επιθυμείτε εξαγωγή των αποτελεσμάτων αναζήτησης σε αρχείο CSV στον
τοπικό σταθμό εργασίας σας.

Επαναφορά φίλτρων
Επιλέξτε το κουμπί για επαναφορά των τρεχόντων κριτηρίων αναζήτησης.
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5.5. ΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΥ
Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο Οι ειδοποιήσεις μου από το Μενού, εμφανίζεται
επισκόπηση των ειδοποιήσεων για το συνδεδεμένο τελωνείο (υπό μορφή πίνακα με δυνατότητες
σελιδοποίησης/ταξινόμησης όπως φαίνεται παρακάτω).
Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε ειδοποίηση (σειρά πίνακα) για να περιηγηθεί στη
συγκεκριμένη σελίδα Προβολή ειδοποίησης.

Π.χ., αν ο χρήστης καταχωρίσει «18AT000000000031» στη στήλη «Αριθμός INF ή SRN», η
εφαρμογή θα εμφανίσει τον κατάλογο ειδοποιήσεων που αντιστοιχούν στον καταχωρισμένο SRN
(βλέπε κατωτέρω οθόνη):

Όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης, τα πιθανά κριτήρια αναζήτησης είναι:
1. Ημερομηνία δημιουργίας
2. Αριθμός INF ή SRN
3. Αριθμός άδειας
4. Tύπος ειδοποίησης
Οι στήλες εξηγούνται αναλυτικά στην αρίθμηση/στα σχόλια στην πρώτη σελίδα UI, ενώ
περιγραφή τους παρατίθεται επίσης κατωτέρω.
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Ημερομηνία δημιουργίας
Η ημερομηνία δημιουργίας της ειδοποίησης.

Είδος αιτήματος
Το είδος του αιτήματος για το συγκεκριμένο αίτημα INF.

Αριθμός INF ή SRN
Η στήλη αναφέρει τον αριθμό INF, εάν έχει χορηγηθεί, ή τον αριθμό αναφοράς υποβολής (SRN).

Αριθμός άδειας
Η στήλη αναφέρει τον αριθμό άδειας της κάθε εργασίας. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει
αναζήτηση βάσει συγκεκριμένου αριθμού άδειας.

Είδος άδειας
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από αναπτυσσόμενο μενού συγκεκριμένο είδος άδειας από το
οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση.

Τύπος ειδοποίησης
Η στήλη αναφέρει τον τύπο της ειδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από αναπτυσσόμενο
μενού την τιμή βάσει της οποίας θα φιλτράρονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Επαναφόρτωση
Επιλέξτε το κουμπί εάν επιθυμείτε επαναφόρτωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Εξαγωγή δεδομένων
Επιλέξτε το κουμπί εάν επιθυμείτε εξαγωγή των αποτελεσμάτων αναζήτησης σε αρχείο CSV στον
τοπικό σταθμό εργασίας σας.

Επαναφορά φίλτρων
Επιλέξτε το κουμπί για επαναφορά των τρεχόντων κριτηρίων αναζήτησης.
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6. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ INF (ΤΜΗΜΑ A)
Ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ στον σύνδεσμο Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα A) από το
Μενού για να καταχωρίσει «Αίτημα INF (τμήμα A)» συμπληρώνοντας το παρακάτω δελτίο:

Γλώσσα δελτίου
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στο δελτίο υποβολής
του αιτήματος INF.

Τελωνείο ελέγχου
Το τρέχον τελωνείο που υποβάλλει το αίτημα δημιουργίας INF (πεδίο μόνο για ανάγνωση).

Αριθμός άδειας Ή αριθμός διασάφησης
Επιλέξτε από το κουμπί επιλογής εάν ο αριθμός που θα εισαχθεί αμέσως πιο κάτω θα είναι
αριθμός άδειας ή αριθμός διασάφησης.
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Αριθμός άδειας/διασάφησης
Πληκτρολογείστε τον αριθμό που επιλέξατε με το ανωτέρω κουμπί επιλογής.

Στοιχεία αναγνώρισης κατόχου (EORI)
Με την καταχώριση του αριθμού άδειας, το σύστημα προσυμπληρώνει τις πληροφορίες σχετικά
με τον κάτοχο με βάση τον εν λόγω αριθμό. Εάν ο αριθμός άδειας δεν βρεθεί στο εξωτερικό
σύστημα του CDMS, θα πρέπει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες EORI με το χέρι.

Διεύθυνση κατόχου (EORI) (ομάδα δεδομένων)
Με την καταχώριση του αριθμού άδειας, το σύστημα προσυμπληρώνει τις πληροφορίες σχετικά
με τον κάτοχο με βάση τον εν λόγω αριθμό. Εάν ο αριθμός άδειας δεν βρεθεί στο εξωτερικό
σύστημα του CDMS, θα πρέπει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες με το χέρι.

Ημερομηνία υποβολής
Επιλέξτε από τον επιλογέα ημερομηνίας την πραγματική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος
INF.

Είδος άδειας
Με την καταχώριση του αριθμού άδειας, το σύστημα είτε προσυμπληρώνει την τιμή είτε παρέχει
τις αντίστοιχες τιμές για να επιλέξει ο χρήστης. Στη δεύτερη περίπτωση, επιλέξτε τιμή από το
αναπτυσσόμενο μενού.

Στοιχεία αναγνώρισης αντιπροσώπου (EORI)
Με την καταχώριση του αριθμού άδειας, το σύστημα προσυμπληρώνει τις πληροφορίες σχετικά
με τον αντιπρόσωπο με βάση τον εν λόγω αριθμό. Εάν ο αριθμός άδειας δεν βρεθεί στο εξωτερικό
σύστημα του CDMS, θα πρέπει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες EORI με το χέρι.
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Διεύθυνση αντιπροσώπου
Με την καταχώριση του αριθμού άδειας, το σύστημα προσυμπληρώνει τις πληροφορίες σχετικά
με τον αντιπρόσωπο με βάση τον εν λόγω αριθμό. Εάν ο αριθμός άδειας δεν βρεθεί στο εξωτερικό
σύστημα του CDMS, θα πρέπει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες EORI με το χέρι.

Γενικές παρατηρήσεις
Πεδίο με ελεύθερο κείμενο (προαιρετικό).

Εμπορεύματα που καλύπτονται από το INF
Πίνακας που παρουσιάζει τον κατάλογο των εμπορευμάτων INF που δημιουργήθηκαν. Μετά τη
δημιουργία ενός εμπορεύματος INF (κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» και
συμπληρώνοντας το βοηθητικό παράθυρο Προσθήκη εμπορεύματος που καλύπτεται από το
INF), το νεοδημιουργημένο εμπόρευμα εμφανίζεται σε αυτό το πεδίο:

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει «Επεξεργασία» ή «Διαγραφή» του διασαφούμενου εμπορεύματος
INF.

Κουμπί «Ποσότητες εμπορευμάτων»
Επιλέγοντας το κουμπί, εμφανίζεται αναφορά με όλους τους διαθέσιμους κωδικούς
εμπορεύματος και τις αντίστοιχες υπόλοιπες ποσότητες για τον αριθμό άδειας που
καταχωρίστηκε στο δελτίο.

Κουμπί «Αναφόρτωση αρχείου CSV»
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας για αναφόρτωση αρχείου CSV που είναι αποθηκευμένο στον τοπικό
σταθμό εργασίας σας. Το αρχείο CSV θα πρέπει να είναι το υπόδειγμα εμπορευμάτων
προκειμένου να γίνει δεκτό από το σύστημα.

Κουμπί «Τηλεφόρτωση υποδείγματος»
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας για τηλεφόρτωση του υποδείγματος πολλαπλής αναφόρτωσης
εμπορευμάτων. Το αρχείο excel θα αποθηκευτεί στον τοπικό σταθμό εργασίας σας.

Κουμπί «Προσθήκη εμπορευμάτων»
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας για προσθήκη μεμονωμένου εμπορεύματος. Μόλις το επιλέξετε
ανοίγει αναδυόμενο παράθυρο «Προσθήκη εμπορευμάτων που καλύπτονται από το INF».
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Μεταποιημένα προϊόντα που καλύπτονται από το INF
Πίνακας που παρουσιάζει τον κατάλογο των προϊόντων INF που δημιουργήθηκαν. Μετά τη
δημιουργία ενός προϊόντος INF (κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» και συμπληρώνοντας το
βοηθητικό παράθυρο Προσθήκη μεταποιημένου προϊόντος που καλύπτεται από το INF), το
νεοδημιουργημένο προϊόν εμφανίζεται σε αυτό το πεδίο:

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει «Επεξεργασία» ή «Διαγραφή» του διασαφούμενου προϊόντος INF.

Κουμπί «Υποβολή»
Επιλέξτε «Υποβολή» για να συνεχίσετε με το αίτημα INF.

Ακύρωση
Επιλέξτε «Ακύρωση» για να ακυρώσετε όλες τις εγγραφές στο δελτίο.
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6.1. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ INF
Κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη στην οθόνη Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα A), ανοίγει
το ακόλουθο αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει και να
διασαφíσει τα εμπορεύματα:

Ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα»
Ρυθμίστε το κουμπί στην κατάλληλη θέση για εμφάνιση/απόκρυψη της ενότητας «Ισοδύναμα
εμπορεύματα» στο αναδυόμενο παράθυρο.

Κωδικός εμπορεύματος των ισοδύναμων εμπορευμάτων
Καταχωρίστε τον κωδικό εμπορεύματος για τα ισοδύναμα εμπορεύματα. Το πεδίο εμφανίζεται
όταν είναι ενεργοποιημένη η Ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).

Εμπορική ποιότητα και τεχνικά χαρακτηριστικά
Καταχωρίστε την περιγραφή της εμπορικής ποιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των
ισοδύναμων εμπορευμάτων. Το πεδίο εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η Ένδειξη
«Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).
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Εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων
Επιλέξτε «Εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων» από τις παρεχόμενες τιμές στο
αναπτυσσόμενο μενού. Το αναπτυσσόμενο μενού εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η
Ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).

Αντιντάμπινγκ
Ενεργοποιείστε/απενεργοποιείστε το πεδίο για να σημειώσετε εάν το ισοδύναμο εμπόρευμα
υπάγεται σε καθεστώς αντιντάμπινγκ. Το τετραγωνίδιο εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η
Ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα».

Κωδικός εμπορεύματος
Καταχωρίστε τον κωδικό εμπορεύματος για το εμπόρευμα (υποχρεωτικό πεδίο). Η εφαρμογή
περιλαμβάνει λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης (auto-complete) (δηλ. εμφανίζεται
αναπτυσσόμενη λίστα με τις πιθανές επιλογές) κατά την πληκτρολόγηση (μετά το πρώτο ψηφίο).

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την περιγραφή των εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο). Η εφαρμογή
περιλαμβάνει λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης (auto-complete) (δηλ. εμφανίζεται
αναπτυσσόμενη λίστα με τις πιθανές επιλογές) κατά την πληκτρολόγηση (μετά τον 3ο
χαρακτήρα).

Ποσότητα των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την ποσότητα των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Μονάδα μέτρησης
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη μονάδα μέτρησης της παρεχόμενης Ποσότητας των
εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο).

Αξία των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την αξία των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Νόμισμα
Επιλέξτε νόμισμα από το αναπτυσσόμενο μενού. Το ευρώ (EUR) είναι η προεπιλεγμένη τιμή που
παρέχεται από το σύστημα. Αξία των εμπορευμάτων.

Στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής
Συμπληρώστε τα στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής στις γραμμές του
πεδίου κειμένου.

Ημερομηνία: 23/01/2020

Δελτία INF για Ειδικά καθεστώτα του UCC - Βοήθεια στο διαδίκτυο για την εφαρμογή INF-SP

Κουμπί «Ακύρωση»
Κάντε κλικ στο κουμπί για ακύρωση της εγγραφής συνολικά.

Κουμπί «Αποθήκευση»
Κάντε κλικ στο κουμπί για αποθήκευση του καταχωρισμένου εμπορεύματος INF. Το
διασαφούμενο εμπόρευμα INF θα εμφανιστεί στην οθόνη Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα A)
κάτω από την ενότητα Εμπορεύματα INF.
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6.2. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ INF
Κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη προϊόντος INF της οθόνης Καταχώριση αιτήματος INF
(τμήμα A) ανοίγει το ακόλουθο βοηθητικό παράθυρο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να
δημιουργήσει ένα προϊόν INF:

Κωδικός εμπορεύματος
Καταχωρίστε εδώ τον κωδικό εμπορεύματος (υποχρεωτικό πεδίο). Η εφαρμογή περιλαμβάνει
λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης (auto-complete) (δηλ. εμφανίζεται αναπτυσσόμενη λίστα με
τις πιθανές επιλογές) κατά την πληκτρολόγηση (μετά το πρώτο ψηφίο).

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε εδώ την περιγραφή των εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο).

Ποσότητα των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε εδώ την ποσότητα των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Αξία των Εμπορευμάτων
Καταχωρίστε εδώ την αξία των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Μονάδα μέτρησης
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη μονάδα μέτρησης της παρεχόμενης Ποσότητας των
εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο).

Νόμισμα
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού το νόμισμα για την παρεχόμενη Αξία των εμπορευμάτων
(άλλο νόμισμα). Το ευρώ (EUR) είναι η προεπιλεγμένη τιμή που παρέχεται από το σύστημα.
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Στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής
Συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής στις γραμμές
του πεδίου κειμένου.

Κουμπί «Ακύρωση»
Κάντε κλικ στο κουμπί για ακύρωση της εγγραφής.

Κουμπί «Αποθήκευση»
Κάντε κλικ στο κουμπί για αποθήκευση του καταχωρισμένου προϊόντος INF. Το δημιουργημένο
προϊόν INF θα εμφανιστεί στην οθόνη Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα A) κάτω από την
ενότητα Προϊόντα INF.
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6.3. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
Όταν ο χρήστης είναι έτοιμος να προσδιορίσει τα εμπορεύματα για το αίτημα INF, μπορεί να
επιλέξει το κουμπί ενέργειας «Ποσότητες εμπορευμάτων» που εμφανίζεται στην οθόνη
Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα A).
Κάνοντας κλικ στο κουμπί, ανοίγει αναδυόμενο παράθυρο που παρουσιάζει υπό μορφή
αναφοράς όλες τις υπόλοιπες ποσότητες ανά κωδικό εμπορεύματος για τη συγκεκριμένη άδεια.
Το αναδυόμενο παράθυρο παρατίθεται κατωτέρω:

Κωδικός εμπορεύματος
Ο κωδικός ΣΟ που ανακτάται από το εξωτερικό σύστημα CDMS για τον συγκεκριμένο αριθμό
άδειας.

Υπόλοιπη ποσότητα
Για κάθε συγκεκριμένο κωδικό εμπορεύματος εμφανίζεται εδώ, συνοδευόμενη από τη μονάδα
μέτρησής της, η υπόλοιπη ποσότητα που απομένει και μπορεί να διασαφηθεί στο πλαίσιο του
αιτήματος INF.

Κλείσιμο
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας για να κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο.
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6.4. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Στη σελίδα Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα A), ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί
ενέργειας «Τηλεφόρτωση υποδείγματος» από την ενότητα «Εμπορεύματα που καλύπτονται από
το INF».
Κάνοντας κλικ στο κουμπί, ένα υπόδειγμα αρχείου excel τηλεφορτώνεται στον σταθμό εργασίας
του χρήστη. Το υπόδειγμα περιέχει ορισμένες στατικές στήλες και φύλλα που βοηθούν τον
χρήστη να πραγματοποιήσει πολλαπλή αναφόρτωση εμπορευμάτων στο αίτημα INF.
Το υπόδειγμα αρχείου excel παρατίθεται στη συνέχεια:

Σημαντική σημείωση: Το υπόδειγμα αρχείου excel περιέχει τέσσερα διαφορετικά φύλλα: Το
πρώτο φύλλο περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σωστή συμπλήρωσή του αρχείου.
Το δεύτερο φύλλο περιέχει το κυρίως υπόδειγμα όπως φαίνεται παραπάνω, το τρίτο φύλλο
περιέχει το κουμπί λειτουργίας για τη μετατροπή του υποδείγματος excel σε αρχείο CSV που είναι
το αποδεκτό μορφότυπο από την εφαρμογή για αναφόρτωση στην εφαρμογή INF-SP. Τέλος, το
τέταρτο φύλλο περιέχει όλα τα δεδομένα αναφοράς που χρησιμοποιούνται από το υπόδειγμα και
ο χρήστης μπορεί να το αγνοήσει.

Κωδικός εμπορεύματος
Πληκτρολογείστε εδώ τον κωδικό εμπορεύματος για κάθε εμπόρευμα που πρόκειται να
καταχωριστεί στο δελτίο του αιτήματος. Σημείωση: οι στήλες που συνοδεύονται από το γράμμα <
M> συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Πληκτρολογείστε εδώ την περιγραφή για κάθε εμπόρευμα ανά σειρά.

Ποσότητα των εμπορευμάτων
Πληκτρολογείστε την ποσότητα στη στήλη «Ποσότητα εμπορευμάτων» και επιλέξτε από μια λίστα
διαθέσιμων τιμών στη στήλη «Μονάδα μέτρησης».

Αξία των Εμπορευμάτων
Πληκτρολογείστε εδώ την αξία για κάθε διασαφούμενο εμπόρευμα.
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Στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής
Πληκτρολογείστε εδώ τα στοιχεία για κάθε εμπόρευμα. Σημείωση: οι στήλες που συνοδεύονται
από το γράμμα < O > συμπληρώνονται προαιρετικά.

Ισοδύναμα εμπορεύματα
Εάν υπάρχουν ισοδύναμα εμπορεύματα ανά διασαφούμενο εμπόρευμα, συμπληρώστε τις τρεις
στήλες. Η συμπλήρωση των ισοδύναμων εμπορευμάτων είναι προαιρετική.
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6.5. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στη σελίδα Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα A), ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί
ενέργειας «Τηλεφόρτωση υποδείγματος» από την ενότητα «Μεταποιημένα προϊόντα που
καλύπτονται από το INF».
Κάνοντας κλικ στο κουμπί, ένα υπόδειγμα αρχείου excel τηλεφορτώνεται στον σταθμό εργασίας
του χρήστη. Το υπόδειγμα περιέχει ορισμένες στατικές στήλες και φύλλα που βοηθούν τον
χρήστη να πραγματοποιήσει πολλαπλή αναφόρτωση προϊόντων στο αίτημα INF.
Το υπόδειγμα αρχείου excel παρατίθεται στη συνέχεια:

Σημαντική σημείωση: Το υπόδειγμα αρχείου excel περιέχει τέσσερα διαφορετικά φύλλα: Το
πρώτο φύλλο περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σωστή συμπλήρωσή του αρχείου.
Το δεύτερο φύλλο περιέχει το κυρίως υπόδειγμα όπως φαίνεται παραπάνω, το τρίτο φύλλο
περιέχει το κουμπί λειτουργίας για τη μετατροπή του υποδείγματος excel σε αρχείο CSV που είναι
το αποδεκτό μορφότυπο από την εφαρμογή για αναφόρτωση στην εφαρμογή INF-SP. Τέλος, το
τέταρτο φύλλο περιέχει όλα τα δεδομένα αναφοράς που χρησιμοποιούνται από το υπόδειγμα και
ο χρήστης μπορεί να το αγνοήσει.

Κωδικός εμπορεύματος
Πληκτρολογείστε εδώ τον κωδικό εμπορεύματος για κάθε προϊόν που πρόκειται να καταχωριστεί
στο δελτίο του αιτήματος. Σημείωση: οι στήλες που συνοδεύονται από το γράμμα < M>
συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

Περιγραφή των μεταποιημένων προϊόντων
Πληκτρολογείστε εδώ την περιγραφή για κάθε προϊόν ανά σειρά.

Ποσότητα των μεταποιημένων προϊόντων
Πληκτρολογείστε την ποσότητα στη στήλη «Ποσότητα εμπορευμάτων» και επιλέξτε από μια λίστα
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διαθέσιμων τιμών στη στήλη «Μονάδα μέτρησης».

Αξία των μεταποιημένων προϊόντων
Πληκτρολογείστε εδώ την αξία για κάθε διασαφούμενο προϊόν και επιλέξτε από μια λίστα
διαθέσιμων τιμών στη στήλη «Νόμισμα».

Στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής
Πληκτρολογείστε εδώ τα στοιχεία για κάθε προϊόν. Σημείωση: οι στήλες που συνοδεύονται από
το γράμμα < O > συμπληρώνονται προαιρετικά.
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7. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ INF (ΤΜΗΜΑ Β)
Ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ στον σύνδεσμο Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα Β) από το
Μενού για να καταχωρίσει «Αίτημα INF (τμήμα Β)» συμπληρώνοντας το παρακάτω δελτίο:

Είδος αιτήματος
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού το είδος του αιτήματος (υποχρεωτικό πεδίο).

Τελωνείο ελέγχου
Καταχωρίστε το τελωνείο ελέγχου (υποχρεωτικό πεδίο). Η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργία
αυτόματης συμπλήρωσης (auto-complete) (δηλ. εμφανίζεται αναπτυσσόμενη λίστα με τις πιθανές
επιλογές) κατά την πληκτρολόγηση (μετά τον 3ο χαρακτήρα).

Αριθμός άδειας
Καταχωρίστε τον αριθμό άδειας (υποχρεωτικό πεδίο).

Ημερομηνία υποβολής INF
Επιλέξτε την ημερομηνία υποβολής του INF (υποχρεωτικό πεδίο).

Αρμόδιο τελωνείο
Πεδίο μόνο για ανάγνωση στο οποίο εμφανίζεται το αρμόδιο τελωνείο.
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Είδος άδειας
Πεδίο μόνο για ανάγνωση στο οποίο εμφανίζεται το είδος άδειας.

Κουμπί «Αποθήκευση»
Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε το αίτημα INF (τμήμα Β).

Κουμπί «Ακύρωση»
Κάντε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση» για να ακυρώσετε τα προηγουμένως καταχωρισθέντα
δεδομένα του αιτήματος INF (τμήμα Β).

Περιγραφή των γενικών παρατηρήσεων
Καταχωρίστε την περιγραφή των γενικών παρατηρήσεων.

Γλώσσα των γενικών παρατηρήσεων
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη γλώσσα της προηγουμένως καταχωρισθείσας
περιγραφής των γενικών παρατηρήσεων.

Εμπορεύματα ή προϊόντα
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού εάν θα δημιουργήσετε εμπόρευμα ή προϊόν.

Αριθμός αναφοράς
Καταχωρίστε τον αριθμό αναφοράς διακίνησης (υποχρεωτικό πεδίο).

Κουμπί «Προσθήκη»
Κάντε κλικ στο κουμπί για να δημιουργήσετε εμπόρευμα ή προϊόν INF. Το βοηθητικό παράθυρο
για τα εμπορεύματα INF περιγράφεται στην ενότητα: Εμπόρευμα για το οποίο υποβάλλεται
αίτημα INF. Το βοηθητικό παράθυρο για τα προϊόντα INF περιγράφεται στην ενότητα:
Μεταποιημένο προϊόν για το οποίο υποβάλλεται αίτημα INF.
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7.1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΙΤΗΜΑ INF
Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη εμπορεύματος INF» της οθόνης Καταχώριση αιτήματος
INF (τμήμα Β) ανοίγει το ακόλουθο βοηθητικό παράθυρο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να
δημιουργήσει ένα εμπόρευμα INF:

Κωδικός εμπορεύματος
Καταχωρίστε τον κωδικό εμπορεύματος (υποχρεωτικό πεδίο). Η εφαρμογή περιλαμβάνει
λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης (auto-complete) (δηλ. εμφανίζεται αναπτυσσόμενη λίστα με
τις πιθανές επιλογές) κατά την πληκτρολόγηση (μετά το πρώτο ψηφίο).

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την περιγραφή των εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο).

Ποσότητα των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε εδώ την ποσότητα των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Αξία των Εμπορευμάτων
Καταχωρίστε εδώ την αξία των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Μονάδα μέτρησης
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη μονάδα μέτρησης της παρεχόμενης ποσότητας των
εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο).

Νόμισμα
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού το νόμισμα για την παρεχόμενη αξία των εμπορευμάτων.
Το ευρώ (EUR) είναι το προεπιλεγμένο νόμισμα που παρέχεται από το σύστημα.
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Ακύρωση
Κάντε κλικ στο κουμπί για να ακυρώσετε το εμπόρευμα INF.

Αποθήκευση
Κάντε κλικ στο κουμπί για να αποθηκεύσετε το εμπόρευμα INF.
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7.2. ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΙΤΗΜΑ INF
Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη προϊόντος INF» της οθόνης Καταχώριση αιτήματος INF
(τμήμα Β) ανοίγει το ακόλουθο βοηθητικό παράθυρο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να
δημιουργήσει ένα προϊόν INF:

Κωδικός εμπορεύματος
Καταχωρίστε εδώ τον κωδικό εμπορεύματος (υποχρεωτικό πεδίο). Η εφαρμογή περιλαμβάνει
λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης (auto-complete) (εμφανίζεται αναπτυσσόμενη λίστα με τις
πιθανές επιλογές) κατά την πληκτρολόγηση (μετά το πρώτο ψηφίο).

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε εδώ την περιγραφή των εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο).

Ποσότητα των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε εδώ την ποσότητα των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Μονάδα μέτρησης
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη μονάδα μέτρησης της παρεχόμενης ποσότητας των
εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο).

Αξία των Εμπορευμάτων
Καταχωρίστε εδώ την αξία των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Νόμισμα
Επιλέξτε ένα νόμισμα από την αναπτυσσόμενη λίστα. Το ευρώ (EUR) είναι η προεπιλεγμένη τιμή
που παρέχεται από την εφαρμογή και είναι επεξεργάσιμη.
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Ακύρωση
Κάντε κλικ στο κουμπί για ακύρωση των προηγουμένως καταχωρισθέντων δεδομένων
προϊόντος.

Αποθήκευση
Κάντε κλικ στο κουμπί για να αποθηκεύσετε το προϊόν INF.
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7.3. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
Όταν ο χρήστης είναι έτοιμος να προσδιορίσει τα εμπορεύματα για το αίτημα INF, μπορεί να
επιλέξει το κουμπί ενέργειας «Ποσότητες εμπορευμάτων» που εμφανίζεται στην οθόνη
Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα A).
Κάνοντας κλικ στο κουμπί, ανοίγει αναδυόμενο παράθυρο που παρουσιάζει υπό μορφή
αναφοράς όλες τις υπόλοιπες ποσότητες ανά κωδικό εμπορεύματος για τη συγκεκριμένη άδεια.
Το αναδυόμενο παράθυρο παρατίθεται κατωτέρω:

Κωδικός εμπορεύματος
Ο κωδικός ΣΟ που ανακτάται από το εξωτερικό σύστημα CDMS για τον συγκεκριμένο αριθμό
άδειας.

Υπόλοιπη ποσότητα
Για κάθε συγκεκριμένο κωδικό εμπορεύματος εμφανίζεται εδώ, συνοδευόμενη από τη μονάδα
μέτρησής της, η υπόλοιπη ποσότητα που απομένει και μπορεί να διασαφιστεί στο πλαίσιο του
αιτήματος INF.

Κλείσιμο
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας για να κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο.
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7.4. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Στη σελίδα Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα Β), ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί
ενέργειας «Τηλεφόρτωση υποδείγματος» από την ενότητα «Εμπορεύματα που καλύπτονται από
το INF».
Κάνοντας κλικ στο κουμπί, ένα υπόδειγμα αρχείου excel τηλεφορτώνεται στον σταθμό εργασίας
του χρήστη. Το υπόδειγμα περιέχει ορισμένες στατικές στήλες και φύλλα που βοηθούν τον
χρήστη να πραγματοποιήσει πολλαπλή αναφόρτωση εμπορευμάτων στο αίτημα INF.
Το υπόδειγμα αρχείου excel παρατίθεται στη συνέχεια:

Σημαντική σημείωση: Το υπόδειγμα αρχείου excel περιέχει τέσσερα διαφορετικά φύλλα: Το
πρώτο φύλλο περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σωστή συμπλήρωση του αρχείου.
Το δεύτερο φύλλο περιέχει το κυρίως υπόδειγμα όπως φαίνεται παραπάνω, το τρίτο φύλλο
περιέχει το κουμπί λειτουργίας για τη μετατροπή του υποδείγματος excel σε αρχείο CSV που είναι
το αποδεκτό μορφότυπο από την εφαρμογή για αναφόρτωση στην εφαρμογή INF-SP. Τέλος, το
τέταρτο φύλλο περιέχει όλα τα δεδομένα αναφοράς που χρησιμοποιούνται από το υπόδειγμα και
ο χρήστης μπορεί να το αγνοήσει.

Κωδικός εμπορεύματος
Πληκτρολογείστε εδώ τον κωδικό εμπορεύματος για κάθε εμπόρευμα που πρόκειται να
καταχωριστεί στο δελτίο του αιτήματος. Σημείωση: οι στήλες που συνοδεύονται από το γράμμα <
M> συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Πληκτρολογείστε εδώ την περιγραφή για κάθε εμπόρευμα ανά σειρά.

Ποσότητα των εμπορευμάτων
Πληκτρολογείστε την ποσότητα στη στήλη «Ποσότητα εμπορευμάτων» και επιλέξτε από μια λίστα
διαθέσιμων τιμών στη στήλη «Μονάδα μέτρησης».

Αξία των Εμπορευμάτων
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Πληκτρολογείστε εδώ την αξία για κάθε διασαφιζόμενο εμπόρευμα.

Στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής
Πληκτρολογείστε εδώ τα στοιχεία για κάθε εμπόρευμα. Σημείωση: οι στήλες που συνοδεύονται
από το γράμμα < O > συμπληρώνονται προαιρετικά.

Ισοδύναμα εμπορεύματα
Εάν υπάρχουν ισοδύναμα εμπορεύματα ανά διασαφιζόμενο εμπόρευμα, συμπληρώστε τις τρεις
στήλες. Η συμπλήρωση των ισοδύναμων εμπορευμάτων είναι προαιρετική.
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7.5. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στη σελίδα Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα Β), ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί
ενέργειας «Τηλεφόρτωση υποδείγματος» από την ενότητα «Μεταποιημένα προϊόντα που
καλύπτονται από το INF».
Κάνοντας κλικ στο κουμπί, ένα υπόδειγμα αρχείου excel τηλεφορτώνεται στον σταθμό εργασίας
του χρήστη. Το υπόδειγμα περιέχει ορισμένες στατικές στήλες και φύλλα που βοηθούν τον
χρήστη να πραγματοποιήσει πολλαπλή αναφόρτωση προϊόντων στο αίτημα INF.
Το υπόδειγμα αρχείου excel παρατίθεται στη συνέχεια:

Σημαντική σημείωση: Το υπόδειγμα αρχείου excel περιέχει τέσσερα διαφορετικά φύλλα: Το
πρώτο φύλλο περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σωστή συμπλήρωση του αρχείου.
Το δεύτερο φύλλο περιέχει το κυρίως υπόδειγμα όπως φαίνεται παραπάνω, το τρίτο φύλλο
περιέχει το κουμπί λειτουργίας για τη μετατροπή του υποδείγματος excel σε αρχείο CSV που είναι
το αποδεκτό μορφότυπο από την εφαρμογή για αναφόρτωση στην εφαρμογή INF-SP. Τέλος, το
τέταρτο φύλλο περιέχει όλα τα δεδομένα αναφοράς που χρησιμοποιούνται από το υπόδειγμα και
ο χρήστης μπορεί να το αγνοήσει.

Κωδικός εμπορεύματος
Πληκτρολογείστε εδώ τον κωδικό εμπορεύματος για κάθε προϊόν που πρόκειται να καταχωριστεί
στο δελτίο του αιτήματος. Σημείωση: οι στήλες που συνοδεύονται από το γράμμα < M>
συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

Περιγραφή των μεταποιημένων προϊόντων
Πληκτρολογείστε εδώ την περιγραφή για κάθε προϊόν ανά σειρά.

Ποσότητα των μεταποιημένων προϊόντων
Πληκτρολογείστε την ποσότητα στη στήλη «Ποσότητα εμπορευμάτων» και επιλέξτε από μια λίστα
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διαθέσιμων τιμών στη στήλη «Μονάδα μέτρησης».

Αξία των μεταποιημένων προϊόντων
Πληκτρολογείστε εδώ την αξία για κάθε διασαφιζόμενο προϊόν και επιλέξτε από μια λίστα
διαθέσιμων τιμών στη στήλη «Νόμισμα».

Στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής
Πληκτρολογείστε εδώ τα στοιχεία για κάθε προϊόν. Σημείωση: οι στήλες που συνοδεύονται από
το γράμμα < O > συμπληρώνονται προαιρετικά.
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8. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ INF
Ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ στον σύνδεσμο Καταχώριση INF από το Μενού πλοήγησης
για να καταχωρίσει ένα δελτίο INF συμπληρώνοντας το παρακάτω δελτίο:

Γλώσσα δελτίου
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στο δελτίο υποβολής
του INF.

Τελωνείο ελέγχου
Καταχωρίστε το τελωνείο ελέγχου (υποχρεωτικό πεδίο). Η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργία
αυτόματης συμπλήρωσης (auto-complete) (δηλ. εμφανίζεται αναπτυσσόμενη λίστα με τις πιθανές
επιλογές) κατά την πληκτρολόγηση (μετά τον 3ο χαρακτήρα).

Κουμπί επιλογής «Αριθμός άδειας/διασάφησης
Επιλέξτε από το κουμπί επιλογής εάν ο αριθμός που θα εισαχθεί αμέσως πιο κάτω είναι αριθμός
άδειας ή αριθμός διασάφησης.

Αριθμός άδειας/διασάφησης
Πληκτρολογείστε τον αριθμό ανάλογα με την επιλογή σας στο ανωτέρω κουμπί επιλογής.
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Στοιχεία αναγνώρισης κατόχου (EORI)
Με την καταχώριση του αριθμού άδειας, το σύστημα προσυμπληρώνει τις πληροφορίες σχετικά
με τον κάτοχο με βάση τον εν λόγω αριθμό. Εάν ο αριθμός άδειας δεν βρεθεί στο εξωτερικό
σύστημα του CDMS, θα πρέπει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες EORI με το χέρι.

Όνομα/Επωνυμία κατόχου
Σε περίπτωση εισαγωγής με το χέρι, καταχωρίστε εδώ το όνομα/την επωνυμία του κατόχου
(υποχρεωτικό πεδίο).

Οδός και αριθμός
Σε περίπτωση εισαγωγής με το χέρι, καταχωρίστε εδώ την οδό και τον αριθμό του κατόχου
(υποχρεωτικό πεδίο).

Χώρα κατόχου
Σε περίπτωση εισαγωγής με το χέρι, καταχωρίστε εδώ τη χώρα του κατόχου (υποχρεωτικό
πεδίο).

Ταχυδρομικός κώδικας κατόχου
Σε περίπτωση εισαγωγής με το χέρι, καταχωρίστε εδώ τον ταχυδρομικό κώδικα του κατόχου
(υποχρεωτικό πεδίο).

Πόλη κατόχου
Σε περίπτωση εισαγωγής με το χέρι, καταχωρίστε εδώ την πόλη του κατόχου (υποχρεωτικό
πεδίο).

Ημερομηνία υποβολής
Επιλέξτε από τον επιλογέα ημερομηνίας την πραγματική ημερομηνία υποβολής του INF.

Στοιχεία αναγνώρισης αντιπροσώπου (EORI)
Με την καταχώριση του αριθμού άδειας, η εφαρμογή προσυμπληρώνει τις πληροφορίες σχετικά
με τον αντιπρόσωπο με βάση τον εν λόγω αριθμό, εφόσον αυτές υπάρχουν στο εξωτερικό
σύστημα CRS. Εάν δεν βρεθούν, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τις πληροφορίες με το
χέρι.

Όνομα/επωνυμία αντιπροσώπου
Σε περίπτωση εισαγωγής με το χέρι, καταχωρίστε εδώ το όνομα/την επωνυμία του
αντιπροσώπου.

Ημερομηνία: 23/01/2020

Δελτία INF για Ειδικά καθεστώτα του UCC - Βοήθεια στο διαδίκτυο για την εφαρμογή INF-SP

Οδός και αριθμός αντιπροσώπου
Σε περίπτωση εισαγωγής με το χέρι, καταχωρίστε εδώ την οδό και τον αριθμό του
αντιπροσώπου.

Χώρα αντιπροσώπου
Σε περίπτωση εισαγωγής με το χέρι, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη χώρα του
αντιπροσώπου.

Ταχυδρομικός κώδικας αντιπροσώπου
Σε περίπτωση εισαγωγής με το χέρι, καταχωρίστε εδώ τον ταχυδρομικό κώδικα του
αντιπροσώπου.

Πόλη αντιπροσώπου
Σε περίπτωση εισαγωγής με το χέρι, καταχωρίστε εδώ την πόλη του αντιπροσώπου.

Γενικές παρατηρήσεις
Συμπληρώστε την περιγραφή σχετικά με τις γενικές παρατηρήσεις (υποχρεωτικό πεδίο).

Ένδειξη προκαταβολικής εξαγωγής
Η τιμή του πεδίου (σημειωμένο/μη σημειωμένο) εξαρτάται από το είδος άδειας του δελτίου INF και
την τιμή που λαμβάνεται από το εξωτερικό σύστημα CDMS. Όταν το τετραγωνίδιο είναι
σημειωμένο, εμφανίζεται επίσης στον χρήστη το εξαρτώμενο πεδίο «Προθεσμία».

Εμπορεύματα που καλύπτονται από το INF
Πίνακας που παρουσιάζει τον κατάλογο των εμπορευμάτων INF που δημιουργήθηκαν. Μετά τη
δημιουργία ενός εμπορεύματος INF (κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» και
συμπληρώνοντας το βοηθητικό παράθυρο Προσθήκη εμπορεύματος που καλύπτεται από το
INF), το νεοδημιουργημένο εμπόρευμα εμφανίζεται σε αυτό το πεδίο:

Η εγγραφή μπορεί να τροποποιηθεί με «Επεξεργασία» ή «Διαγραφή» του δημιουργηθέντος
εμπορεύματος INF.

Μεταποιημένα προϊόντα που καλύπτονται από το INF
Πίνακας που παρουσιάζει τον κατάλογο των προϊόντων INF που δημιουργήθηκαν. Μετά τη
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δημιουργία ενός προϊόντος INF (κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη προϊόντος INF και
συμπληρώνοντας το βοηθητικό παράθυροΠροσθήκη μεταποιημένου προϊόντος που καλύπτεται
από το INF), το νεοδημιουργημένο προϊόν εμφανίζεται σε αυτό το πεδίο:

Η εγγραφή μπορεί να τροποποιηθεί με «Επεξεργασία» ή «Διαγραφή» του δημιουργηθέντος
προϊόντος INF.

Κουμπί «Υποβολή»
Κάντε κλικ στο κουμπί για υποβολή του καταχωρισμένου INF. Η εφαρμογή αποθηκεύει το INF και
εμφανίζει την οθόνη Προβολή INF.

Κουμπί «Ακύρωση»
Κάντε κλικ στο κουμπί για ακύρωση των προηγουμένως καταχωρισθέντων δεδομένων INF.

Κουμπί «Ποσότητες εμπορευμάτων»
Επιλέγοντας το κουμπί, εμφανίζεται αναφορά με όλους τους διαθέσιμους κωδικούς
εμπορεύματος και τις αντίστοιχες υπόλοιπες ποσότητες για τον αριθμό άδειας που
καταχωρίστηκε στο δελτίο.

Κουμπί «Αναφόρτωση αρχείου CSV»
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας για αναφόρτωση αρχείου CSV που είναι αποθηκευμένο στον τοπικό
σταθμό εργασίας σας. Το αρχείο CSV θα πρέπει να είναι το υπόδειγμα εμπορευμάτων
προκειμένου να γίνει δεκτό από το σύστημα.

Κουμπί «Τηλεφόρτωση υποδείγματος»
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας για τηλεφόρτωση του υποδείγματος πολλαπλής αναφόρτωσης
εμπορευμάτων. Το αρχείο excel θα αποθηκευτεί στον τοπικό σταθμό εργασίας σας.

Κουμπί «Προσθήκη»
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας για προσθήκη μεμονωμένου εμπορεύματος. Μόλις το επιλέξετε
ανοίγει αναδυόμενο παράθυρο «Προσθήκη εμπορευμάτων που καλύπτονται από το INF».

Κουμπί «Τηλεφόρτωση υποδείγματος»
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας για λήψη του υποδείγματος πολλαπλής αναφόρτωσης προϊόντων.
Το αρχείο excel θα αποθηκευτεί στον τοπικό σταθμό εργασίας σας.

Κουμπί «Αναφόρτωση αρχείου CSV»
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας για αναφόρτωση αρχείου CSV που είναι αποθηκευμένο στον τοπικό
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σταθμό εργασίας σας. Το αρχείο CSV θα πρέπει να είναι το υπόδειγμα εμπορευμάτων
προκειμένου να γίνει δεκτό από το σύστημα.

Κουμπί «Προσθήκη»
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας για προσθήκη μεμονωμένου προϊόντος. Μόλις το επιλέξετε ανοίγει
αναδυόμενο παράθυρο «Προσθήκη μεταποιημένου προϊόντος που καλύπτεται από το INF».

Ημερομηνία: 23/01/2020

Δελτία INF για Ειδικά καθεστώτα του UCC - Βοήθεια στο διαδίκτυο για την εφαρμογή INF-SP

8.1. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ INF
Κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη στην οθόνη Καταχώριση INF, ανοίγει το ακόλουθο
αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει και να διασαφίσει
εμπορεύματα:

Ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα»
Ρυθμίστε το κουμπί στην κατάλληλη θέση για εμφάνιση/απόκρυψη της ενότητας «Ισοδύναμα
εμπορεύματα» στο αναδυόμενο παράθυρο.

Κωδικός εμπορεύματος των ισοδύναμων εμπορευμάτων
Καταχωρίστε τον κωδικό εμπορεύματος για τα ισοδύναμα εμπορεύματα. Το πεδίο εμφανίζεται
όταν είναι ενεργοποιημένη η Ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).

Εμπορική ποιότητα και τεχνικά χαρακτηριστικά
Καταχωρίστε την περιγραφή της εμπορικής ποιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των
ισοδύναμων εμπορευμάτων. Το πεδίο εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η Ένδειξη
«Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).

Ημερομηνία: 23/01/2020

Δελτία INF για Ειδικά καθεστώτα του UCC - Βοήθεια στο διαδίκτυο για την εφαρμογή INF-SP

Εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων
Επιλέξτε «Εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων» από τις παρεχόμενες τιμές στο
αναπτυσσόμενο μενού. Το αναπτυσσόμενο μενού εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η
Ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα» (υποχρεωτικό πεδίο).

Αντιντάμπινγκ
Ενεργοποιείστε/απενεργοποιείστε το πεδίο για να σημειώσετε εάν το ισοδύναμο εμπόρευμα
υπάγεται σε καθεστώς αντιντάμπινγκ. Το τετραγωνίδιο εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η
Ένδειξη «Ισοδύναμα εμπορεύματα».

Κωδικός εμπορεύματος
Καταχωρίστε τον κωδικό εμπορεύματος για το εμπόρευμα (υποχρεωτικό πεδίο). Η εφαρμογή
περιλαμβάνει λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης (auto-complete) (δηλ. εμφανίζεται
αναπτυσσόμενη λίστα με τις πιθανές επιλογές) κατά την πληκτρολόγηση (μετά το πρώτο ψηφίο).

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την περιγραφή των εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο). Η εφαρμογή
περιλαμβάνει λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης (auto-complete) (δηλ. εμφανίζεται
αναπτυσσόμενη λίστα με τις πιθανές επιλογές) κατά την πληκτρολόγηση (μετά τον 3ο
χαρακτήρα).

Ποσότητα των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την ποσότητα των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Μονάδα μέτρησης
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη μονάδα μέτρησης της παρεχόμενης Ποσότητας των
εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο).

Αξία των Εμπορευμάτων
Καταχωρίστε την αξία των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Νόμισμα
Επιλέξτε νόμισμα από το αναπτυσσόμενο μενού. Το ευρώ (EUR) είναι η προεπιλεγμένη τιμή που
παρέχεται από το σύστημα. Αξία των εμπορευμάτων.

Στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής
Συμπληρώστε τα στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής στις γραμμές του
πεδίου κειμένου.
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Κουμπί «Ακύρωση»
Κάντε κλικ στο κουμπί για ακύρωση της εγγραφής συνολικά.

Κουμπί «Αποθήκευση»
Κάντε κλικ στο κουμπί για αποθήκευση του καταχωρισμένου εμπορεύματος INF. Το
διασαφιζόμενο εμπόρευμα INF θα εμφανιστεί στην οθόνη Καταχώριση INF κάτω από την ενότητα
Εμπορεύματα INF.
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8.2 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ INF
Κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη προϊόντος INF της οθόνης Καταχώριση INF ανοίγει το
ακόλουθο βοηθητικό παράθυρο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να διασαφίσει ένα προϊόν INF:

Κωδικός εμπορεύματος
Καταχωρίστε εδώ τον κωδικό εμπορεύματος (υποχρεωτικό πεδίο). Η εφαρμογή περιλαμβάνει
λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης (auto-complete) (δηλ. εμφανίζεται αναπτυσσόμενη λίστα με
τις πιθανές επιλογές) κατά την πληκτρολόγηση (μετά το πρώτο ψηφίο).

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε εδώ την περιγραφή των εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο).

Ποσότητα των εμπορευμάτων
Καταχωρίστε εδώ την ποσότητα των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Αξία των Εμπορευμάτων
Καταχωρίστε εδώ την αξία των εμπορευμάτων (αριθμητική τιμή - υποχρεωτικό πεδίο).

Μονάδα μέτρησης
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τη μονάδα μέτρησης της παρεχόμενης Ποσότητας των
εμπορευμάτων (υποχρεωτικό πεδίο).

Νόμισμα
Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού το νόμισμα για την παρεχόμενη Αξία των εμπορευμάτων
(άλλο νόμισμα). Το ευρώ (EUR) είναι η προεπιλεγμένη τιμή που παρέχεται από το σύστημα.
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Στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής
Συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής στις γραμμές
του πεδίου κειμένου.

Κουμπί «Ακύρωση»
Κάντε κλικ στο κουμπί για ακύρωση της εγγραφής.

Κουμπί «Αποθήκευση»
Κάντε κλικ στο κουμπί για αποθήκευση του καταχωρισμένου προϊόντος INF. Το δημιουργημένο
προϊόν INF θα εμφανιστεί στην οθόνη Καταχώριση INF κάτω από την ενότητα Προϊόντα INF.
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8.3. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
Όταν ο χρήστης είναι έτοιμος να προσδιορίσει τα εμπορεύματα για το αίτημα INF, μπορεί να
επιλέξει το κουμπί ενέργειας «Ποσότητες εμπορευμάτων» που εμφανίζεται στην οθόνη
Καταχώριση αιτήματος INF (τμήμα A).
Κάνοντας κλικ στο κουμπί, ανοίγει αναδυόμενο παράθυρο που παρουσιάζει υπό μορφή
αναφοράς όλες τις υπόλοιπες ποσότητες ανά κωδικό εμπορεύματος για τη συγκεκριμένη άδεια.
Το αναδυόμενο παράθυρο παρατίθεται κατωτέρω:

Κωδικός εμπορεύματος
Ο κωδικός ΣΟ που ανακτάται από το εξωτερικό σύστημα CDMS για τον συγκεκριμένο αριθμό
άδειας.

Υπόλοιπη ποσότητα
Για κάθε συγκεκριμένο κωδικό εμπορεύματος εμφανίζεται εδώ, συνοδευόμενη από τη μονάδα
μέτρησής της, η υπόλοιπη ποσότητα που απομένει και μπορεί να διασαφιστεί στο πλαίσιο του
αιτήματος INF.

Κλείσιμο
Επιλέξτε το κουμπί ενέργειας για να κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο.
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8.4. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Στη σελίδα Καταχώριση INF, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί ενέργειας «Τηλεφόρτωση
υποδείγματος» από την ενότητα «Εμπορεύματα που καλύπτονται από το INF».
Κάνοντας κλικ στο κουμπί, ένα υπόδειγμα αρχείου excel τηλεφορτώνεται στον σταθμό εργασίας
του χρήστη. Το υπόδειγμα περιέχει ορισμένες στατικές στήλες και φύλλα που βοηθούν τον
χρήστη να πραγματοποιήσει πολλαπλή αναφόρτωση εμπορευμάτων στο αίτημα INF.
Το υπόδειγμα αρχείου excel παρατίθεται στη συνέχεια:

Σημαντική σημείωση: Το υπόδειγμα αρχείου excel περιέχει τέσσερα διαφορετικά φύλλα: Το
πρώτο φύλλο περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σωστή συμπλήρωση του αρχείου.
Το δεύτερο φύλλο περιέχει το κυρίως υπόδειγμα όπως φαίνεται παραπάνω, το τρίτο φύλλο
περιέχει το κουμπί λειτουργίας για τη μετατροπή του υποδείγματος excel σε αρχείο CSV που είναι
το αποδεκτό μορφότυπο από την εφαρμογή για αναφόρτωση στην εφαρμογή INF-SP. Τέλος, το
τέταρτο φύλλο περιέχει όλα τα δεδομένα αναφοράς που χρησιμοποιούνται από το υπόδειγμα και
ο χρήστης μπορεί να το αγνοήσει.

Κωδικός εμπορεύματος
Πληκτρολογείστε εδώ τον κωδικό εμπορεύματος για κάθε εμπόρευμα που πρόκειται να
καταχωριστεί στο δελτίο του αιτήματος. Σημείωση: οι στήλες που συνοδεύονται από το γράμμα <
M> συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Πληκτρολογείστε εδώ την περιγραφή για κάθε εμπόρευμα ανά σειρά.

Ποσότητα των εμπορευμάτων
Πληκτρολογείστε την ποσότητα στη στήλη «Ποσότητα εμπορευμάτων» και επιλέξτε από μια λίστα
διαθέσιμων τιμών στη στήλη «Μονάδα μέτρησης».

Αξία των Εμπορευμάτων
Πληκτρολογείστε εδώ την αξία για κάθε διασαφιζόμενο εμπόρευμα.
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Στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής
Πληκτρολογείστε εδώ τα στοιχεία για κάθε εμπόρευμα. Σημείωση: οι στήλες που συνοδεύονται
από το γράμμα < O > συμπληρώνονται προαιρετικά.

Ισοδύναμα εμπορεύματα
Εάν υπάρχουν ισοδύναμα εμπορεύματα ανά διασαφιζόμενο εμπόρευμα, συμπληρώστε τις τρεις
στήλες. Η συμπλήρωση των ισοδύναμων εμπορευμάτων είναι προαιρετική.
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8.5. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στη σελίδα Καταχώριση INF, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί ενέργειας «Τηλεφόρτωση
υποδείγματος» από την ενότητα «Μεταποιημένα προϊόντα που καλύπτονται από το INF».
Κάνοντας κλικ στο κουμπί, ένα υπόδειγμα αρχείου excel τηλεφορτώνεται στον σταθμό εργασίας
του χρήστη. Το υπόδειγμα περιέχει ορισμένες στατικές στήλες και φύλλα που βοηθούν τον
χρήστη να πραγματοποιήσει πολλαπλή αναφόρτωση προϊόντων στο αίτημα INF.
Το υπόδειγμα αρχείου excel παρατίθεται στη συνέχεια:

Σημαντική σημείωση: Το υπόδειγμα αρχείου excel περιέχει τέσσερα διαφορετικά φύλλα: Το
πρώτο φύλλο περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σωστή συμπλήρωση του αρχείου.
Το δεύτερο φύλλο περιέχει το κυρίως υπόδειγμα όπως φαίνεται παραπάνω, το τρίτο φύλλο
περιέχει το κουμπί λειτουργίας για τη μετατροπή του υποδείγματος excel σε αρχείο CSV που είναι
το αποδεκτό μορφότυπο από την εφαρμογή για αναφόρτωση στην εφαρμογή INF-SP. Τέλος, το
τέταρτο φύλλο περιέχει όλα τα δεδομένα αναφοράς που χρησιμοποιούνται από το υπόδειγμα και
ο χρήστης μπορεί να το αγνοήσει.

Κωδικός εμπορεύματος
Πληκτρολογείστε εδώ τον κωδικό εμπορεύματος για κάθε προϊόν που πρόκειται να καταχωριστεί
στο δελτίο του αιτήματος. Σημείωση: οι στήλες που συνοδεύονται από το γράμμα < M>
συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

Περιγραφή των μεταποιημένων προϊόντων
Πληκτρολογείστε εδώ την περιγραφή για κάθε προϊόν ανά σειρά.

Ποσότητα των μεταποιημένων προϊόντων
Πληκτρολογείστε την ποσότητα στη στήλη «Ποσότητα εμπορευμάτων» και επιλέξτε από μια λίστα
διαθέσιμων τιμών στη στήλη «Μονάδα μέτρησης».
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Αξία των μεταποιημένων προϊόντων
Πληκτρολογείστε εδώ την αξία για κάθε διασαφιζόμενο προϊόν και επιλέξτε από μια λίστα
διαθέσιμων τιμών στη στήλη «Νόμισμα».

Στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής
Πληκτρολογείστε εδώ τα στοιχεία για κάθε προϊόν. Σημείωση: οι στήλες που συνοδεύονται από
το γράμμα < O > συμπληρώνονται προαιρετικά.
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9. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕΛΙΔΩΝ INF
Ο χρήστης μπορεί μέσω του Μενού πλοήγησης να επιλέξει την καρτέλα Τα δελτία INF μου ή
Αναζήτηση INF προκειμένου να αναζητήσει και να ανοίξει ένα δελτίο INF ώστε να το
επεξεργαστεί.
Ένα ανοιγμένο δελτίο INF περιλαμβάνει τις τρεις ακόλουθες καρτέλες:
• Πληροφορίες INF
• Δεδομένα κατάστασης
• Ειδοποιήσεις
Μέσω των τριών αυτών καρτελών, ο χρήστης μπορεί να δει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με
το δελτίο INF, τα συλλογικά δεδομένα του INF και τα διάφορα στάδια της επεξεργασίας του καθώς
και τις ειδοποιήσεις που συνδέονται με το INF.
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9.1. ΠΡΟΒΟΛΗ INF - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INF
Όταν ο χρήστης δημιουργεί ένα δελτίο INF ή κάνει κλικ σε συγκεκριμένο δελτίο INF από τη σελίδα
Τα δελτία INF μου, εμφανίζεται η σελίδα προβολής INF (καρτέλα «Πληροφορίες INF»).
Όλες οι οθόνες προβολής INF παρέχουν τις ακόλουθες γενικές λειτουργίες:
1. Για λογαριασμό
2. Τροποποίηση
3. Ακύρωση
4. Εκτύπωση PDF
5. Προβολή αιτήματος

Για λογαριασμό
Κάντε κλικ στο κουμπί για να καταχωρίσετε το τελωνείο που θα ενεργεί για λογαριασμό
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Η αλλαγή τελωνείου ισχύει μόνο για την παρούσα οθόνη, δηλαδή εάν ο χρήστης περιηγηθεί σε
άλλη οθόνη, τότε ο χρήστης θα ενεργεί ως το συνδεδεμένο τελωνείο.

Τροποποίηση
Κάντε κλικ στο κουμπί για Τροποποίηση του INF.

Ακύρωση
Κάντε κλικ στο κουμπί για να περιηγηθείτε στην οθόνη Ακύρωση. Το κουμπί εμφανίζεται μόνον
όταν το συνδεδεμένο τελωνείο είναι το τελωνείο ελέγχου.

Εκτύπωση PDF
Κάντε κλικ στο κουμπί για να εκτυπώσετε τη σελίδα προβολής σε μορφή PDF.

Προβολή Αιτήματος
Κάντε κλικ στο κουμπί για να ανοίξετε το βοηθητικό παράθυρο Προβολή προϊόντος INF.

Προβολή εμπορεύματος/-ων INF
Κάντε κλικ στο εικονίδιο ματιού για να ανοίξετε το βοηθητικό παράθυρο Προβολή εμπορευμάτων
που καλύπτονται από το INF.

Προβολή μεταποιημένου προϊόντος/-ων INF
Κάντε κλικ στο εικονίδιο ματιού για να ανοίξετε το βοηθητικό παράθυρο Προβολή μεταποιημένων
προϊόντων που καλύπτονται από το INF.
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9.2. ΠΡΟΒΟΛΗ INF - ΚΑΡΤΕΛΑ «ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ »
Από τη σελίδα Προβολή πληροφοριών INF ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την καρτέλα «Δεδομένα
κατάστασης» στην οποία εμφανίζεται επισκόπηση όλων των επιτρεπόμενων (ανάλογα με το
είδος άδειας) διαδικασιών για το δελτίο INF.
Π.χ., στην περίπτωση του καθεστώτος IP EX/IM, η εφαρμογή εμφανίζει τον κατάλογο των
ακόλουθων διαδικασιών:
1. Διαδικασία παραλαβής
2. Πληροφορίες σε συνέχεια αιτήματος προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων
3. Πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις
4. Πληροφορίες σχετικά με τις ακυρώσεις
5. Διαδικασία στο τελωνείο υπαγωγής
6. Διαδικασία στο τελωνείο εξαγωγής
7. Διαδικασία στο τελωνείο εξόδου

Για κάθε διαδικασία, ο χρήστης θα μπορεί να εκτελεί ορισμένες ενέργειες με βάση τις άδειες του
συνδεδεμένου τελωνείου.
Π.χ., αν το συνδεδεμένο τελωνείο είναι διαφορετικό από το τελωνείο που πραγματοποίησε την
υπαγωγή, ο χρήστης θα μπορεί να εκτελεί μόνο την ενέργεια «Προβολή» (βλέπε στιγμιότυπο
οθόνης κατωτέρω):
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Οι στήλες της αμέσως προηγούμενης εικόνας είναι οι εξής:
1. MRN (αριθμός αναφοράς διακίνησης)
2. Είδος διασάφησης
3. Αριθμός αναφοράς αρμόδιου Τελωνείου
4. Κωδικός ζητούμενου καθεστώτος
5. Κωδικός προηγούμενου καθεστώτος
6. Μενού ενεργειών (ενέργεια «Προβολή»)
Οι ανωτέρω στήλες εξηγούνται κάθε μία ξεχωριστά στην αρίθμηση/στα σχόλια κάτω από την
ενότητα «Διαδικασία στο Τελωνείο Υπαγωγής».

Κατάσταση INF
Εδώ ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει την τρέχουσα κατάσταση του δελτίου INF.

Για λογαριασμό
Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο ο χρήστης
συμπληρώνει το τελωνείο που θα ενεργεί ως άλλο τελωνείο. Το αναδυόμενο παράθυρο
εμφανίζεται ως εξής:

Εδώ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το τετραγωνίδιο προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι ενεργεί για
λογαριασμό άλλου τελωνείου και στη συνέχεια να συμπληρώσει το τελωνείο στο οποίο επιθυμεί
να δώσει άδεια ώστε να ενεργεί για λογαριασμό του. Επιπροσθέτως, ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιεί τρία κουμπιά ενεργειών. Πρόκειται για τα εξής:
• Έξοδος (επιλέξτε για να εξέλθετε της τρέχουσας διαδικασίας)
• Επαναφορά (επιλέξτε για να επαναφέρετε τις πληροφορίες που έχουν καταχωρισθεί στο
παράθυρο)
• Συνέχεια (επιλέξτε για να συνεχίσετε την ενέργεια)

Υπαγωγή των εμπορευμάτων
Επιλέξτε το κουμπί για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία υπαγωγής των εμπορευμάτων για το
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συγκεκριμένο δελτίο INF.

Εξαγωγή
Επιλέξτε το κουμπί για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εξαγωγής για το συγκεκριμένο δελτίο INF.

Έξοδος
Επιλέξτε το κουμπί για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία εξόδου για το συγκεκριμένο δελτίο INF.

Τροποποίηση
Επιλέξτε το κουμπί για να τροποποιήσετε τις τρέχουσες πληροφορίες INF.

Εκτύπωση PDF
Επιλέξτε το κουμπί για να εκτυπώσετε την τρέχουσα σελίδα σε μορφότυπο PDF.

Προβολή αιτήματος
Επιλέξτε το κουμπί για να δείτε το αίτημα INF για το συγκεκριμένο δελτίο INF.

Διαδικασία παραλαβής
Σε αυτή την ενότητα ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την
παραλαβή του INF από το σύστημα INF-SP.

Κατάσταση
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει την κατάσταση του INF κατά την παραλαβή του INF.

Τελωνείο ελέγχου
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει το τελωνείο που ενεργούσε ως τελωνείο ελέγχου κατά την
παραλαβή του INF.

Αριθμός αναφοράς υποβολής
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τον αριθμό SRN του INF.

Ημερομηνία υποβολής αιτήματος INF
Η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος INF στην εφαρμογή INF-SP.
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Μη αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης
Εάν το τελωνείο ελέγχου έχει λάβει μη αυτοματοποιημένη απόφαση να κάνει δεκτό τον αριθμό
άδειας για το αίτημα INF και να προχωρήσει στη δημιουργία του INF, η σημαία είναι
ενεργοποιημένη.

Πληροφορίες σε συνέχεια αιτήματος προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων
Εάν έχει υποβληθεί αίτημα προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων από το τελωνείο ελέγχου,
π.χ. ορισμένων τεχνικών πληροφοριών σχετικά με το INF, τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις
Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται τροποποιήσεις που επήλθαν στο INF για κάθε σειρά. Ο χρήστης
μπορεί να δει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σε σχέση με την τροποποίηση.

MRN
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τον MRN (αριθμό αναφοράς διακίνησης) για τη συγκεκριμένη
τροποποίηση.

Ημερομηνία τροποποίησης
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει την πραγματική ημερομηνία της τροποποίησης.

Αιτιολογία της τροποποίησης του INF
Εδώ εμφανίζεται γραπτή αιτιολόγηση σε σχέση με την τροποποίηση.

Αρμόδιο τελωνείο
Εάν το CCO (αρμόδιο τελωνείο) προχωρήσει σε τροποποίηση επί του INF, το τελωνείο
εμφανίζεται εδώ.

Ρόλος Τελωνείου
Εδώ, ο χρήστης μπορεί να δει με ποιον ρόλο πραγματοποίησε την τροποποίηση το τελωνείο.

Τύπος διαδικασίας
Σε αυτή τη στήλη ο χρήστης μπορεί να δει τον τύπο διαδικασίας για την εν λόγω τροποποίηση.

Πληροφορίες σχετικά με τις ακυρώσεις
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει πληροφορίες ακύρωσης που αφορούν το INF.
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Ημερομηνία ακύρωσης
Εδώ θα αναγράφεται η πραγματική ημερομηνία ακύρωσης.

Τελωνείο ελέγχου
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει το τελωνείο ελέγχου που προχώρησε στην ακύρωση.

Αιτιολογία της ακύρωσης
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει την αιτιολογία της ακύρωσης όπως συμπληρώθηκε από το
τελωνείο ελέγχου.

Διαδικασία στο τελωνείο υπαγωγής
Κάθε διαδικασία υπαγωγής σε σχέση με το INF εμφανίζεται εδώ.

MRN (αριθμός αναφοράς διακίνησης)
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τον αριθμό MRN για τη συγκεκριμένη διαδικασία υπαγωγής.

Είδος διασάφησης
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει το είδος διασάφησης για την υπαγωγή.

Αριθμός αναφοράς αρμόδιου τελωνείου
Ο χρήστης μπορεί να δει εδώ τον αριθμό του τελωνείου που πραγματοποίησε τη διαδικασία
υπαγωγής.

Κωδικός ζητούμενου καθεστώτος
Εδώ εμφανίζεται ο κωδικός που καθορίστηκε στη διαδικασία υπαγωγής.

Κωδικός προηγούμενου καθεστώτος
Εδώ εμφανίζεται ο κωδικός που καθορίστηκε στη διαδικασία υπαγωγής.

Μενού ενεργειών
Κάνοντας κλικ επάνω στο βέλος, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει «Προβολή» ή «Τροποποίηση» της
διαδικασίας υπαγωγής. Η δεύτερη δυνατότητα παρέχεται όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος με
το ίδιο τελωνείο που πραγματοποίησε αρχικά την υπαγωγή.
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Διαδικασία στο τελωνείο εξαγωγής
Κάθε διαδικασία εξαγωγής σε σχέση με το INF εμφανίζεται εδώ.

MRN (αριθμός αναφοράς διακίνησης)
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τον αριθμό MRN για τη συγκεκριμένη διαδικασία εξαγωγής.

Αριθμός αναφοράς αρμόδιου τελωνείου
Ο χρήστης μπορεί να δει εδώ τον αριθμό του τελωνείου που πραγματοποίησε τη διαδικασία
υπαγωγής.

Ημερομηνία διασάφησης
Η ημερομηνία διασάφησης της διαδικασίας εξαγωγής.

Τελευταία ημερομηνία υπαγωγής των μη ενωσιακών εμπορευμάτων, τα οποία
αντικαθίστανται από ισοδύναμα εμπορεύματα, σε καθεστώς IP
Η τελευταία ημερομηνία υπαγωγής των μη ενωσιακών εμπορευμάτων.

Αποτέλεσμα εξόδου
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει το αποτέλεσμα εξόδου στην περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση
της εξόδου μέσα από το τελωνείο εξαγωγής.

Μενού ενεργειών
Κάνοντας κλικ επάνω στο βέλος, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει «Προβολή» ή «Τροποποίηση» της
διαδικασίας εξαγωγής. Η δεύτερη δυνατότητα παρέχεται όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος με το
ίδιο τελωνείο που πραγματοποίησε αρχικά την εξαγωγή.

Διαδικασία στο τελωνείο εξόδου
Εάν πραγματοποιήθηκε διαδικασία εξόδου σε σχέση με το INF, θα εμφανίζεται εδώ.

MRN (αριθμός αναφοράς διακίνησης)
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τον αριθμό MRN για τη συγκεκριμένη διαδικασία εξόδου.

Αριθμός αναφοράς αρμόδιου τελωνείου
Ο χρήστης μπορεί να δει εδώ τον αριθμό του τελωνείου που διενήργησε τη διαδικασία εξόδου.
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Ημερομηνία εξόδου
Εάν έχει πραγματοποιηθεί έξοδος, εδώ εμφανίζεται η ημερομηνία εξόδου.

Ημερομηνία διακοπής εξόδου
Σε περίπτωση μη εξόδου, εμφανίζεται εδώ η ημερομηνία διακοπής εξόδου.

Κωδικός αποτελέσματος ελέγχου
Εδώ εμφανίζεται ο κωδικός αποτελέσματος ελέγχου που καταχωρίστηκε κατά τη διαδικασία
εξόδου.

Κατάσταση τελωνειακών σφραγίδων
Εδώ εμφανίζεται η κατάσταση των τελωνειακών σφραγίδων εφόσον έχει καθοριστεί στη
διαδικασία εξόδου.

Διενέργεια εξόδου από
Εδώ εμφανίζεται το τελωνείο που διενήργησε τη διαδικασία εξόδου.

Αποτέλεσμα εξόδου
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει το πραγματικό αποτέλεσμα εξόδου σύμφωνα με τις ακόλουθες
τιμές:
• Κενό
• Μη έξοδος
• Έξοδος

Μενού ενεργειών
Όταν υπάρχει εγγραφή για διαδικασία εξόδου στην ενότητα, ο χρήστης θα μπορεί να δει εδώ ένα
μενού ενεργειών παρεμφερές με εκείνο των προηγούμενων ενοτήτων. Από εδώ, ο χρήστης θα
μπορεί να επιλέξει «Προβολή» της συγκεκριμένης διαδικασίας εξόδου.
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9.3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Όταν ο χρήστης επιλέγει τη σελίδα Προβολή αιτήματος INF (ή κάνει κλικ σε συγκεκριμένη
ειδοποίηση από τη σελίδα Οι Ειδοποιήσεις μου) τότε εμφανίζεται η σελίδα προβολή ειδοποίησης:

Εκτύπωση PDF
Κάντε κλικ στο κουμπί για να εκτυπώσετε τη σελίδα προβολής σε μορφή PDF.

Προβολή INF
Κάντε κλικ στο κουμπί για ανακατεύθυνση στη σελίδα Προβολή INF.

Επαναφόρτωση
Κάντε κλικ για ανανέωση των αποτελεσμάτων στην καρτέλα «Ειδοποιήσεις».

Εξαγωγή δεδομένων
Επιλέξτε το κουμπί για εξαγωγή σε αρχείο CSV των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις
ειδοποιήσεις. Το αρχείο τηλεφορτώνεται αυτόματα στον σταθμό εργασίας σας.
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9.4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όταν ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Εργασίες» στη σελίδα Προβολή αιτήματος INF (ή κάνει
κλικ σε συγκεκριμένη εργασία από τη σελίδα Οι εργασίες μου) σε περίπτωση ανάθεσης εργασίας
(για το συγκεκριμένο αίτημα INF) στο συνδεδεμένο τελωνείο,
εμφανίζεται νέα σελίδα UI η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή της εργασίας και τις απαιτούμενες
ενέργειες.
Π.χ., για ένα αίτημα INF σε κατάσταση «Αιτήματος προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων»,
εμφανίζεται στον χρήστη η ακόλουθη σελίδα προβολής εργασίας:

Ένδειξη παροχής στοιχείων INF
Επιλέξτε το κουμπί επιλογής «Ναι» εάν ως τελωνειακός υπάλληλος επιθυμείτε να επιβεβαιώσετε
ότι τα στοιχεία για το αίτημα INF έχουν πράγματι αποσταλεί από τον κάτοχο της άδειας. Επιλέξτε
το κουμπί «Όχι» εάν ο κάτοχος της άδειας δεν έχει προσκομίσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν.

Ακύρωση
Κάντε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση» για να εξέλθετε από τη σελίδα εργασίας.

Συνέχεια
Κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» για να επιβεβαιώσετε την απόφαση σχετικά με την παροχή των
στοιχείων.

Δημιουργία του αιτήματος για λογαριασμό του κατόχου της άδειας
Δείχνει ότι το αίτημα INF δημιουργήθηκε από τελωνειακό υπάλληλο για λογαριασμό του κατόχου
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της άδειας.

Αιτιολογία για τη μη παροχή στοιχείων INF
Εάν δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία από τον κάτοχο της άδειας και, ως εκ τούτου, επιλέγεται η
ένδειξη «Όχι», πρέπει να παρέχεται σχετική αιτιολόγηση.
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9.5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ INF
Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο ματιού μέσα από την καρτέλα Προβολή INF Πληροφορίες INF στον πίνακα «Εμπορεύματα που καλύπτονται από το INF», τότε εμφανίζεται
αναδυόμενο παράθυρο για προβολή των διασαφιζόμενων εμπορευμάτων για το παρόν INF.
Το παράθυρο παρατίθεται κατωτέρω και όλα τα στοιχεία του παρουσιάζονται σε μορφή μόνο για
ανάγνωση.

Κωδικός εμπορεύματος
Ο κωδικός ΣΟ του συγκεκριμένου διασαφιζόμενου εμπορεύματος.

Περιγραφή των εμπορευμάτων
Η περιγραφή του συγκεκριμένου εμπορεύματος που παρέχεται από τον τελωνειακό υπάλληλο ή
ανακτάται από την εφαρμογή INF-SP.

Ποσότητα των εμπορευμάτων
Η ποσότητα των διασαφιζόμενων εμπορευμάτων για τον συγκεκριμένο κωδικό ΣΟ.

Αξία των Εμπορευμάτων
Η αξία για τη συγκεκριμένη ποσότητα εμπορευμάτων.

Μονάδα μέτρησης
Η μονάδα μέτρησης που επέλεξε ο τελωνειακός υπάλληλος.

Νόμισμα
Το νόμισμα για την αξία των εμπορευμάτων που επέλεξε ο τελωνειακός υπάλληλος. Η
προεπιλεγμένη τιμή που παρέχεται από την εφαρμογή είναι το ευρώ (EUR).
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9.6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ INF
Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο ματιού μέσα από την καρτέλα Προβολή INF Πληροφορίες INF στον πίνακα «Επεξεργασμένα προϊόντα που καλύπτονται από το INF», τότε
εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο για προβολή των διασαφιζόμενων προϊόντων για το παρόν
INF.
Το παράθυρο παρατίθεται κατωτέρω και όλα τα στοιχεία του παρουσιάζονται σε μορφή μόνο για
ανάγνωση.

Κωδικός εμπορεύματος
Ο κωδικός ΣΟ του διασαφιζόμενου προϊόντος.

Περιγραφή των προϊόντων
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει την περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος.

Ποσότητα των προϊόντων
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τη διασαφιζόμενη ποσότητα για το συγκεκριμένο προϊόν.

Αξία των προϊόντων
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει την αξία του συγκεκριμένου προϊόντος και για τη συγκεκριμένη
ποσότητα.

Μονάδα μέτρησης
Η μονάδα που επέλεξε ο τελωνειακός υπάλληλος.

Νόμισμα
Το νόμισμα για την αξία του προϊόντος/-ων που επέλεξε ο τελωνειακός υπάλληλος. Η
προεπιλεγμένη τιμή που παρέχεται από την εφαρμογή είναι το ευρώ (EUR).
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9.7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ INF - ΔΕΔΟΜΕΝΑ INF
Όταν ο χρήστης επιλέγει από το Μενού πλοήγησης την καρτέλα Καταχώριση αιτήματος INF
(τμήμα A) ή κάνει κλικ σε συγκεκριμένο INF από τη σελίδα Τα δελτία INF μου, τότε το αίτημα INF
ανοίγει απευθείας στην καρτέλα «Δεδομένα INF» όπως φαίνεται παρακάτω:

Κατάσταση αιτήματος INF
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει την κατάσταση του αιτήματος INF.

Καρτέλα «Δεδομένα INF»
Επιλέγοντας την καρτέλα «Δεδομένα INF», ο χρήστης μπορεί να δει βασικές πληροφορίες
σχετικά με το αίτημα INF.

Χρήστης/Ημερομηνία
Εδώ φαίνεται ποιος ήταν ο συνδεδεμένος χρήστης που υπέβαλε το αίτημα INF και πότε.
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Τελωνείο ελέγχου
Εδώ φαίνεται το τελωνείο που είναι υπεύθυνο για το αίτημα INF.

Ένδειξη αριθμού άδειας/διασάφησης
Η πληροφορία παρέχεται σε μορφή μόνο για ανάγνωση και υποδεικνύει εάν ο κατωτέρω αριθμός
αποτελεί αριθμό άδειας ή διασάφησης.

Αριθμός άδειας/διασάφησης
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τον καταχωρισμένο αριθμό σε μορφή μόνο για ανάγνωση.

Στοιχεία αναγνώρισης κατόχου (EORI)
Εδώ εμφανίζεται ο αριθμός EORI του κατόχου της άδειας σε μορφή μόνο για ανάγνωση.

Ημερομηνία υποβολής
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος σε μορφή μόνο για
ανάγνωση.

Είδος άδειας
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει το είδος άδειας του αιτήματος INF σε μορφή μόνο για ανάγνωση.

Στοιχεία αναγνώρισης αντιπροσώπου (EORI)
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τον αριθμό EORI του αντιπροσώπου σε μορφή μόνο για ανάγνωση.

Διεύθυνση κατόχου (EORI) (ομάδα δεδομένων)
Κάτω από τη συγκεκριμένη ομάδα πληροφοριών ο χρήστης μπορεί να δει σε μορφή μόνο για
ανάγνωση όλες τις βασικές πληροφορίες για τον κάτοχο της άδειας.

Διεύθυνση αντιπροσώπου (ομάδα δεδομένων)
Κάτω από τη συγκεκριμένη ομάδα δεδομένων ο χρήστης μπορεί να δει σε μορφή μόνο για
ανάγνωση όλες τις βασικές πληροφορίες για τον αντιπρόσωπο.

Γενικές παρατηρήσεις
Εδώ εμφανίζονται οι γενικές παρατηρήσεις που έχουν ενδεχομένως καταχωρισθεί στο αίτημα
INF.
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Ένδειξη στο πλαίσιο του άρθρου 86 παράγραφος 3
Σε περίπτωση γέννεσης τελωνειακής οφειλής για το αίτημα INF βάσει του άρθρου 86
παράγραφος 3, το τετραγωνίδιο σημειώνεται από τον υποβάλλοντα το αίτημα INF.

Ένδειξη προκαταβολικής εξαγωγής
Εάν το είδος άδειας αφορά IP EX/IM, το τετραγωνίδιο σημειώνεται από την εφαρμογή και το
εξαρτώμενο πεδίο «Προθεσμία» εμφανίζεται στον χρήστη με δυνατότητα επεξεργασίας προς
συμπλήρωση.

Εμπορεύματα που καλύπτονται από το INF
Η ενότητα παρουσιάζει τα εμπορεύματα που έχουν διασαφιστεί στο πλαίσιο του αιτήματος INF.

Μεταποιημένα προϊόντα που καλύπτονται από το INF
Η ενότητα παρουσιάζει τα προϊόντα που έχουν διασαφιστεί στο πλαίσιο του αιτήματος INF.

Προβολή εμπορεύματος/-ων
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ματιού ο χρήστης μπορεί να δει το αναδυόμενο παράθυρο που
περιέχει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το/τα διασαφιζόμενο/-α εμπόρευμα/-τα.

Προβολή προϊόντος/-ων
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ματιού ο χρήστης μπορεί να δει το αναδυόμενο παράθυρο που
περιέχει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το/τα διασαφιζόμενο/-α προϊόν/-τα.

Δημιουργία του αιτήματος για λογαριασμό του κατόχου της άδειας
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει σε μορφή μόνο για ανάγνωση ότι το αίτημα INF δημιουργήθηκε για
λογαριασμό του κατόχου της άδειας, όχι όμως από τον ίδιο.

Εκτύπωση PDF
Επιλέξτε το κουμπί για να εκτυπώσετε την τρέχουσα σελίδα σε μορφότυπο PDF.

Προβολή INF
Επιλέξτε το κουμπί για να δείτε το δελτίο INF που δημιουργήθηκε με το συγκεκριμένο αίτημα INF.
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9.8. ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ INF - ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Όταν ο χρήστης επιλέγει από το Μενού πλοήγησης τη σελίδα Τα δελτία INF μου και επιλέγει ένα
συγκεκριμένο αίτημα INF, το αίτημα αυτό ανοίγει και ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στην καρτέλα
«Δεδομένα κατάστασης» όπως φαίνεται παρακάτω:

Κατάσταση αιτήματος INF
Ο χρήστης μπορεί να δει ανά πάσα στιγμή σε κάθε καρτέλα την κατάσταση του αιτήματος INF.

Καρτέλα «Δεδομένα κατάστασης»
O χρήστης οδηγείται στην καρτέλα «Δεδομένα
συγκεντρωτικές πληροφορίες.

κατάστασης»

όπου

αποθηκεύονται

Διαδικασία παραλαβής
Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την παραλαβή του
αιτήματος INF από την εφαρμογή.

Πληροφορίες σε συνέχεια αιτήματος προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων
Εδώ εμφανίζονται συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί σε σχέση με το αίτημα INF.

Δημιουργία του αιτήματος για λογαριασμό του κατόχου της άδειας
Εάν το αίτημα INF υποβλήθηκε για λογαριασμό του κατόχου της άδειας, το συγκεκριμένο κουμπί
σε μορφή μόνο για ανάγνωση εμφανίζεται σε γκρίζο φόντο.
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Εκτύπωση PDF
Επιλέξτε το κουμπί για να εκτυπώσετε την τρέχουσα σελίδα σε μορφότυπο PDF.

Προβολή INF
Επιλέξτε το κουμπί για ανακατεύθυνση στην καρτέλα Προβολή - Πληροφορίες INF του INF που
δημιουργήθηκε βάσει του συγκεκριμένου αιτήματος INF.
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10. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
Στο επάνω δεξιό μέρος της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο εικονίδιο κεφαλής για
να εμφανιστούν οι επιλογές του αναπτυσσόμενου μενού:

Βοήθεια στο διαδίκτυο
Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στον οδηγό «Βοήθεια στο διαδίκτυο» της εφαρμογής INF-SP.

Συνδεδεμένος πάροχος
Ο χρήστης έχει συνδεθεί από την πλατφόρμα διαχείρισης πρόσβασης UUMDS.

Συνδεδεμένο τελωνείο
Εμφανίζεται o κωδικός τελωνείου από το οποίο είναι συνδεδεμένος ο χρήστης.

Αλλαγή τελωνείου
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για μετάβαση στη σελίδα Σύνδεση τελωνείου.

Αποσύνδεση
Κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποσυνδεθείτε και να μεταβείτε στη σελίδα «Σύνδεση
χρήστη».
Τέλος εγγράφου
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