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1. MUITINĖS ĮSTAIGOS PRISIJUNGIMAS
Kad suvedęs prisijungimo duomenis naudotojas galėtų naudotis INF-SP programa, šiame ekrane jis turi
pasirinkti, kurios muitinės įstaigos vardu prisijungs:

Muitinės įstaigos kodas
Čia įveskite muitinės įstaigos kodą. Programoje renkant tekstą (įrašius pirmąjį skaitmenį) suveikia
automatinio užbaigimo funkcija (atidaromas išskleidžiamasis sąrašas su galimomis vertėmis).

Mygtukas „Pasirinkti muitinės įstaigą“
Norėdami tęsti prisijungimą, spustelėkite mygtuką „Pasirinkti muitinės įstaigą“.
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2. NARŠYMO MENIU
Kairėje programos ekrano pusėje rodomas šis nuorodų meniu. Į norimą puslapį naudotojas gali nusikelti
spustelėjęs atitinkamą nuorodą.

Nuoroda „Suvestinė“
Spustelėkite šią nuorodą norėdami atverti ekraną „Suvestinė“.
Nuoroda „Mano INF“
Spustelėkite šią nuorodą norėdami atverti ekraną „Mano INF“.
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Nuoroda „Ieškoti INF“
Spustelėkite šią nuorodą norėdami atverti ekraną „Ieškoti INF“.
Nuoroda „Mano INF prašymas“
Spustelėkite šią nuorodą norėdami atverti ekraną „Mano INF prašymai“.
Nuoroda „Mano užduotys“
Spustelėkite šią nuorodą norėdami atverti ekraną „Mano užduotys“.
Nuoroda „Mano pranešimai“
Spustelėkite šią nuorodą norėdami atverti ekraną „Mano pranešimai“.
Nuoroda „Įterpti INF prašymą (A skirsnis)“
Spustelėkite šią nuorodą norėdami atverti ekraną „Įterpti INF prašymą (A skirsnis)“.
Nuoroda „Įterpti INF prašymą (B skirsnis)“
Spustelėkite šią nuorodą norėdami atverti ekraną „Įterpti INF prašymą (B skirsnis)“.
Nuoroda „Įterpti INF“
Spustelėkite šią nuorodą norėdami atverti ekraną „Įterpti INF“.
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3. INF ADMINISTRAVIMAS
Naršymo meniu naudotojas gali pasirinkti arba kortelę „Mano INF“, arba „Ieškoti INF“, kad surastų tą INF
lakštą, kurį ketina administruoti ir (arba) keisti.
Kortelėje „Mano INF“ yra rezultatų tinklelis su visais muitinės įstaigos pateiktais INF lakštais.
Kortelė „Ieškoti INF“ leidžia muitinės pareigūnui susirasti vieną ar daugiau INF lakštų ir juos peržiūrėti
rezultatų tinklelio formatu.
Naudodamasis bet kuriuo iš šių naršymo būdų naudotojas gali administruoti INF lakštą, kuriam programoje
yra suteiktas INF numeris.
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3.1. PANAIKINTI INF
Naudotojas gali spustelėti mygtuką „Panaikinti“, kuris yra ekrane „Peržiūrėti INF“, kad galėtų tęsti INF
panaikinimą:

INF panaikinimo žyma
Pažymėkite sprendimą dėl INF panaikinimo šioje akutėje (privalomas laukelis). Jei sprendimas yra „NE“,
tolesnis skirsnis bus paslėptas.

INF panaikinimo pagrindimas
Įrašykite pagrindžiamąją informaciją, susijusią su INF panaikinimu.

Kalba
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite kalbą, kuria įvestas tekstas pagrindimo laukelyje.

Mygtukas „Atšaukti“
Pasirinkite „Atšaukti“ norėdami atšaukti panaikinimą.

Mygtukas „Tęsti“
Pasirinkite „Tęsti“ norėdami užbaigti panaikinimo procesą.
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3.2. PAKEISTI INF
Norėdamas pakeisti INF, naudotojas gali spustelėti veiksmo mygtuką „Pakeisti“, esantį ekrane „Peržiūrėti
INF“:
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Bendrosios pastabos
Atliekant pakeitimą, bendrųjų pastabų sritis yra redaguojama, taigi ją galima pakeisti.

Pridėti prekę
Jei norima deklaruoti papildomą (-as) prekę (-es), atliekant pakeitimą galima pasirinkti veiksmo mygtuką
„Pridėti“.

Mygtukas „Redaguoti“
Spustelėkite mygtuką „Redaguoti“ norėdami pakeisti esamą prekės įrašą.

Šalinti
Spustelėkite mygtuką „Šalinti“ norėdami pašalinti esamą prekės įrašą iš INF.

Pridėti produktą
Jei norima deklaruoti papildomą (-us) produktą (-us), atliekant pakeitimą galima pasirinkti veiksmo mygtuką
„Pridėti“.

Mygtukas „Redaguoti“
Spustelėkite mygtuką „Redaguoti“ norėdami pakeisti esamą perdirbtojo produkto įrašą.

Mygtukas „Šalinti“
Spustelėkite mygtuką „Šalinti“ norėdami pašalinti esamą produkto įrašą iš INF.

Atšaukti
Spustelėkite veiksmo mygtuką „Atšaukti“ norėdami nutraukti pakeitimo procesą.
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Pakeisti
Spustelėkite šį mygtuką norėdami pakeisti INF. Pasirinkus mygtuką „Pakeisti“, atsivers iškylantysis langas.
Jame galėsite įrašyti pakeitimo pagrindimą (privalomas laukelis).
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4. INF APDOROJIMAS
Muitinės pareigūnas administruoja ir atlieka tam tikrus INF apdorojimo veiksmus. Šie veiksmai gali būti
atliekami pačiame INF lakšte, kai jam yra suteiktas INF numeris.
Atsižvelgiant į tai, kokios rūšies yra INF leidimas, pvz., IP IM/EX, šioje programoje naudotojas gali inicijuoti
atitinkamą procesą.
Apskritai, priklausomai nuo leidimo rūšies, atliekant veiksmus su INF programoje galima pasirinkti iš šių
mygtukų:

IP IM/EX
Įforminti prekes > Su produktais susijusią procedūrą pripažinti įvykdyta > Išvežti

IP EX/IM
Eksportuoti > Išvežti > Įforminti prekes

OP IM/EX
Išleisti > Įforminti prekes > Išvežti
OP EX/IM
Įforminti prekes > Išvežti > Išleisti
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4.1. ĮFORMINTI PREKES
Puslapyje „INF rodinys. INF informacija“ spustelėjus mygtuką „Įforminti prekes“, programoje atsiveria
langas. Jame naudotojas gali tęsti prekių įforminimo procesą.
Pavyzdžiui, kai INF rūšis yra: IP IM/EX, atsivers šis puslapis:
1 veiksmas

2 veiksmas
IP EX/IM atveju iš pradžių atsivers toks ekranas:

Čia naudotojas, naudodamas datos parinkiklį, kaip matyti pirmiau pateiktame naudotojo sąsajos ekrane,
turi pasirinkti įforminimo terminą ir tam, kad galėtų tęsti arba atšaukti įforminimo procesą, gali pasirinkti
„Tęsti“ arba „Atšaukti“.

3 veiksmas
Naudotojas gali įterpti datą ir pasirinkti, ar nori tęsti INF apdorojimą:
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Čia naudotojas, naudodamas datos parinkiklį, turi pasirinkti faktinę įforminimo datą ir pažymėti akutę „Taip“
arba „Ne“, taip nurodydamas, ar nori tęsti INF apdorojimo procesą. Atlikęs šiuos veiksmus naudotojas
turėtų pasirinkti „Tęsti“ arba „Atšaukti“ įforminimo procesą.
Naudotojui 3-iajame veiksme pasirinkus „Tęsti“, jam atsiveria 1-ojo veiksmo naudotojo sąsajos puslapis. Jį
užpildęs naudotojas gali tęsti veiksmą ir užbaigti įforminimo procesą.

MRN – Muitinės deklaracijos numeris
Čia įrašykite šios konkrečios įforminimo procedūros pagrindinį registracijos numerį.

Deklaracijos rūšis
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite atitinkamą deklaracijos rūšį.

Prašomos įforminti procedūros kodas
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite vieną iš verčių.

Ankstesnės procedūros kodas
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite vieną iš verčių.

Atšaukti
Pasirinkite „Atšaukti“ norėdami nutraukti įforminimo procesą.

Tęsti
Pasirinkite „Tęsti“ norėdami tęsti veiksmą ir užbaigti įforminimo procesą.

Pridėti ne Sąjungos prekes, kurioms įforminama laikinojo įvežimo perdirbti procedūra (IP)
Pasirinkite veiksmo mygtuką „Pridėti“ norėdami užpildyti formą „Ne Sąjungos prekės, kurioms įforminama
laikinojo įvežimo perdirbti procedūra“.
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Muitinės deklaracijos dėl laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įforminimo priėmimo data
Naudodamiesi datos parinkikliu pasirinkite datą, atitinkančią įforminimo priėmimo datą.

Procedūros pripažinimo įvykdyta terminas
Naudodamiesi datos parinkikliu pasirinkite tiksliausią procedūros pripažinimo įvykdyta terminą.
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4.1.1. NE SĄJUNGOS PREKĖS , KURIOMS ĮFORMINAMA LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪRA
Ekrane „Įforminti prekę“ spustelėjus mygtuką „Pridėti prekę“, atsiveria šis modalinis langas. Jame
naudotojas gali įvesti naują ne Sąjungos prekę:

Ekvivalentiškų prekių žyma
Modaliniame lange aktyvinkite mygtuką rodyti / paslėpti skirsnį „Ekvivalentiškos prekės“.

Ekvivalentiškoms prekėms priskiriamas prekės kodas
Įterpkite ekvivalentiškai prekei priskiriamą prekės kodą. Šis laukelis rodomas tada, kai yra
aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“ (privalomas laukelis).

Ekvivalentiškų prekių prekinė kokybė ir techninės charakteristikos
Įterpkite aprašymą „Ekvivalentiškų prekių prekinė kokybė ir techninės charakteristikos“. Šis
laukelis rodomas tada, kai yra aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“ (privalomas laukelis).

Kalba
Pasirinkite prekinės kokybės ir techninių charakteristikų aprašymo kalbą. Išskleidžiamasis meniu
atsiveria tada, kai yra aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“ (privalomas laukelis).

Prekių identifikavimo duomenys
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Iškleidžiamajame meniu pasirinkite „Prekių identifikavimo duomenys“. Išskleidžiamasis meniu
atsiveria tada, kai yra aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“ (privalomas laukelis).

Antidempingas
Jei ekvivalentiškai prekei taikytina antidempingo nuostata, langelį pažymėkite varnele arba
panaikinkite pažymėjimą, jei ta nuostata netaikytina. Šis žymimasis langelis rodomas tada, kai yra
aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“.

Prekės kodas
Įterpkite prekei (-ėms) priskiriamą prekės kodą (privalomas laukelis).

Prekių aprašymas
Įterpkite prekių aprašymą (privalomas laukelis).

Kalba
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite prekių aprašymo kalbą (privalomas laukelis).

Prekių kiekis
Įterpkite prekių kiekį (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Prekių vertė
Įterpkite prekių vertę (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Matavimo vienetas
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodyto prekių kiekio matavimo vienetą (privalomas
laukelis).

Valiuta
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodytos prekių vertės valiutą.

Atšaukti
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atšaukti prieš tai įvestą prekę.

Išsaugoti
Spustelėkite šį mygtuką norėdami išsaugoti įvestą prekę.
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4.2. SU PRODUKTU (-AIS) SUSIJUSIOS PROCEDŪROS PRIPAŽINIMAS ĮVYKDYTA
Naudotojo sąsajos puslapyje „INF rodinys. INF informacija“ spustelėjus mygtuką „Su produktu
susijusios procedūros pripažinimas įvykdyta“, atsiveria šis puslapis, kuriame muitinės pareigūnas
gali įterpti procedūros pripažinimo įvykdyta deklaracijos dieną:
1 veiksmas

Savo sprendimą dėl INF apdorojimo nurodykite pažymėdami akutę „Taip“ arba „Ne“ (žr. toliau
pateikiamą paveikslėlį):
2 veiksmas

Pažymėjęs teigiamą variantą („Taip“), naudotojas turėtų pasirinkti „Tęsti“, užpildyti toliau
pateikiamą formą ir nurodyti bent vieną produktą puslapyje „Perdirbtieji produktai, kuriuos
planuojama gauti įforminus laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą“.
Jei naudotojui reikia nurodyti „Nepakitusios būklės prekes“ arba „Tarpinius produktus“, jis turėtų
varnele pažymėti atitinkamą žymimąjį langelį, kaip matyti toliau pateikiamoje formoje.
Atlikęs šiuos veiksmus naudotojas turėtų pasirinkti „Tęsti“ arba „Atšaukti“ procedūros
pripažinimo įvykdyta procesą.
3 veiksmas
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Procedūros pripažinimo įvykdyta deklaracijos diena
Naudodamiesi datos parinkikliu pasirinkite faktinę procedūros pripažinimo įvykdyta dieną.

Atšaukti
Pasirinkite „Atšaukti“ norėdami nutraukti procedūros pripažinimo įvykdyta procesą.

Tęsti
Pasirinkite veiksmo mygtuką „Tęsti“ norėdami tęsti veiksmą ir užbaigti procedūros pripažinimo
įvykdyta procesą.
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4.2.1. PERDIRBTIEJI PRODUKTAI, KURIUOS PLANUOJAMA GAUTI ĮFORMINUS LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI
PROCEDŪRĄ

Tinklelyje „Perdirbtieji produktai, kuriuos planuojama gauti įforminus laikinojo įvežimo perdirbti
procedūrą“ spustelėjus veiksmo mygtuką „Pridėti“, atsiveria šis langas. Jame naudotojas gali
įvesti naują produktą:

Prekės kodas
Įterpkite produktui (-ams) priskiriamą prekės kodą (privalomas laukelis).

Produktų aprašymas
Čia pateikite konkretaus produkto aprašymą (privalomas laukelis).

Kalba
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite aprašymo teksto kalbą (neprivalomas laukelis).

Produktų kiekis
Įterpkite produkto kiekį (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Produktų vertė
Įterpkite produkto vertę (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Matavimo vienetas
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodyto produkto (-ų) kiekio matavimo vienetą (privalomas
laukelis).

Valiuta
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodytos produkto (-ų) vertės valiutą. Šioje programoje
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numatytoji vertė nurodoma eurais.
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4.2.2. NEPAKITUSIOS BŪKLĖS PREKĖS
Jei naudotojas vykdo INF procedūros pripažinimo įvykdyta procesą ir varnele pažymi, kaip matyti
toliau pateikiamame paveikslėlyje, žymimąjį langelį „Nepakitusios būklės prekės“, atsiveria
papildomas tinklelis.
Tai matyti toliau pateikiamame paveikslėlyje:

Nepakitusios būklės prekių žyma
Jei norite deklaruoti nepakitusios būklės prekes, vykdydami procedūros pripažinimo įvykdyta
procesą atitinkamą žymimąjį langelį pažymėkite varnele. Tai padarius, atsivers naujas tinklelis
„Nepakitusios būklės prekės“.

Redaguoti nepakitusios būklės prekes
Pasirinkite „Redaguoti“ norėdami redaguoti esamą prekių įrašą.

Pašalinti nepakitusios būklės prekes
Pasirinkite „Šalinti“ norėdami ištrinti esamą prekių įrašą.

Pridėti nepakitusios būklės prekes
Pasirinkite „Pridėti“ norėdami pridėti naują prekių įrašą.

Atšaukti
Pasirinkite „Atšaukti“ norėdami nutraukti procedūros pripažinimo įvykdyta procesą.
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Tęsti
Pasirinkite „Tęsti“ norėdami užbaigti procedūros pripažinimo įvykdyta procesą.
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4.2.3. TARPINIAI PRODUKTAI
Jei naudotojas vykdo INF procedūros pripažinimo įvykdyta procesą ir varnele pažymi, kaip matyti
toliau pateikiamame paveikslėlyje, žymimąjį langelį „Tarpinių produktų žyma“, atsiveria
papildomas tinklelis.
Tai matyti toliau pateikiamame paveikslėlyje:

Tarpinių produktų žyma
Jei norite deklaruoti tarpinius produktus, vykdydami procedūros pripažinimo įvykdyta procesą
atitinkamą žymimąjį langelį pažymėkite varnele. Tai padarius, atsivers naujas tinklelis „Tarpiniai
produktai“.

Pridėti tarpinius produktus
Pasirinkite mygtuką „Pridėti“ norėdami pridėti naują įrašą apie tarpinius produktus.

Procesą galima tęsti
Pasirinkite „Taip“ norėdami tęsti procedūros pripažinimo įvykdyta procesą. Pasirinkite „Ne“
norėdami sustabdyti procedūros pripažinimo įvykdyta procesą. Jei pasirenkamas variantas „Ne“,
veiksmo mygtukas „Tęsti“ pasidaro neaktyvus, taigi lieka vienintelis variantas – pasirinkti atšaukti
procedūros pripažinimo įvykdyta procedūrą.

Atšaukti
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Pasirinkite „Atšaukti“ norėdami nutraukti procedūros pripažinimo įvykdyta procedūrą.

Tęsti
Pasirinkite „Tęsti“ norėdami užbaigti procedūros pripažinimo įvykdyta procedūrą.

Data: 2020-01-23
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4.3. EKSPORTAS
Naudotojo sąsajos puslapyje „INF rodinys. INF informacija“ spustelėjus mygtuką „Eksportas“,
atsiveria šis langas. Jame naudotojas gali vykdyti eksporto procesą:

MRN (Muitinės deklaracijos numeris)
Čia įterpkite konkrečiam eksporto procesui skirtą gabenimo numerį (privalomas laukelis).

Pridėti perdirbtuosius produktus, kuriems taikomas išankstinis eksportas
Pasirinkite įterpti įrašą apie perdirbtąjį produktą, kuriam taikytina išankstinio eksporto procedūra.

Eksporto deklaracija pagal laikinojo įvežimo perdirbti EX/IM procedūrą priimta
Naudodamiesi datos parinkikliu pasirinkite eksporto deklaracijos datą (privalomas laukelis).

Pridėti prekes, kurioms gali būti įforminama laikinojo įvežimo perdirbti procedūra
Pasirinkite įterpti įrašą apie prekes, kurioms turi būti įforminama laikinojo įvežimo perdirbti
procedūra.

Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įforminimo ne Sąjungos prekėms,
keičiamoms ekvivalentiškomis prekėmis, terminas
Naudodamiesi datos parinkikliu pasirinkite įforminimo terminą (privalomas laukelis).

Atšaukti
Spustelėkite norėdami atšaukti visą eksporto procesą.

Tęsti
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Spustelėkite norėdami tęsti eksporto procesą.

Data: 2020-01-23
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4.3.1. PERDIRBTIEJI PRODUKTAI, KURIEMS TAIKOMAS IŠANKSTINIS EKSPORTAS
Tinklelyje „Perdirbtieji produktai, kuriems taikomas išankstinis eksportas“ spustelėjus mygtuką
„Pridėti“, atsiveria šis langas. Jame naudotojas gali įvesti naują produktą:

Produkto prekės kodas
Įterpkite produktui (-ams) priskiriamą prekės kodą (privalomas laukelis).

Produktų aprašymas
Čia pateikite konkretaus produkto aprašymą (privalomas laukelis).

Kalba
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite aprašymo teksto kalbą (neprivalomas laukelis).

Produktų kiekis
Įterpkite produkto kiekį (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Produktų vertė
Įterpkite produkto vertę (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Matavimo vienetas
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodyto produkto (-ų) kiekio matavimo vienetą (privalomas
laukelis).

Valiuta
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodytos produkto (-ų) vertės valiutą. Šioje programoje
numatytoji vertė nurodoma eurais.
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Išsaugoti
Spustelėkite šį mygtuką norėdami išsaugoti įvestą produktą.

Atšaukti
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atšaukti įvestą produktą.

Data: 2020-01-23
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4.3.2. PREKĖS, KURIOMS GALI BŪTI ĮFORMINAMA LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪRA
Tinklelyje „Prekės, kurioms gali būti įforminama laikinojo įvežimo perdirbti procedūra“ spustelėjus
mygtuką „Pridėti“, atsiveria šis langas. Jame naudotojas gali įvesti naują prekę:

Ekvivalentiškų prekių žyma
Modaliniame lange aktyvinkite mygtuką rodyti / paslėpti skirsnį „Ekvivalentiškos prekės“.

Ekvivalentiškoms prekėms priskiriamas prekės kodas
Įterpkite ekvivalentiškai prekei priskiriamą prekės kodą. Šis laukelis rodomas tada, kai yra
aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“ (privalomas laukelis).

Ekvivalentiškų prekių prekinė kokybė ir techninės charakteristikos
Įterpkite aprašymą „Ekvivalentiškų prekių prekinė kokybė ir techninės charakteristikos“. Šis
laukelis rodomas tada, kai yra aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“ (privalomas laukelis).

Kalba
Pasirinkite prekinės kokybės ir techninių charakteristikų aprašymo kalbą. Išskleidžiamasis meniu
atsiveria tada, kai yra aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“ (privalomas laukelis).

Prekių identifikavimo duomenys
Iškleidžiamajame meniu pasirinkite „Prekių identifikavimo duomenys“. Išskleidžiamasis meniu
atsiveria tada, kai yra aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“ (privalomas laukelis).
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Antidempingas
Jei ekvivalentiškai prekei taikytina antidempingo nuostata, langelį pažymėkite varnele arba
panaikinkite pažymėjimą, jei ta nuostata netaikytina. Šis žymimasis langelis rodomas tada, kai yra
aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“.

Prekėms priskiriamas prekės kodas
Įterpkite prekei (-ėms) priskiriamą prekės kodą (privalomas laukelis).

Prekių aprašymas
Įterpkite prekei (-ėms) priskiriamą prekės kodą (privalomas laukelis).

Prekių kiekis
Įterpkite prekių kiekį (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Prekių vertė
Įterpkite prekių vertę (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Matavimo vienetas
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodyto prekių kiekio matavimo vienetą (privalomas
laukelis).

Valiuta
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodytos prekių vertės valiutą.

Atšaukti
Pasirinkite „Atšaukti“ norėdami atšaukti procesą.

Išsaugoti
Pasirinkite „Išsaugoti“ norėdami užbaigti ir išsaugoti įrašą.
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4.4. IŠVEŽIMO REZULTATO UŽREGISTRAVIMAS
Naudotojo sąsajos puslapyje „INF rodinys. INF informacija“ spustelėjus mygtuką „Išvežimas“,
atsiveria šis langas. Jame muitinės pareigūnas gali vykdyti išvežimo procesą:

Deklaracijos numeris (MRN)
Pagrindinis registracijos numeris nurodomas išskleidžiamajame laukelyje, kuriame naudotojas
pasirenka iš visų galimų MRN numerių, susijusių su išvežimu. Vienam išvežimo rezultatui galima
pasirinkti vieną vertę.

Kontrolės rezultato kodas
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite kontrolės rezultato kodą.

Išvežimo data
Naudodamiesi datos parinkikliu pasirinkite faktinę išvežimo datą, skirtą konkrečiam MRN
numeriui.

Išvežimo sustabdymo data
Naudodamiesi datos parinkikliu pasirinkite išvežimo sustabdymo datą. Datą nurodyti
neprivaloma.

Plombų būklė
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite plombų būklę.

Mygtukas „Atšaukti“
Pasirinkus funkcinį mygtuką „Atšaukti“, atšaukiamas visas procesas.

Mygtukas „Tęsti“

Data: 2020-01-23
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Pasirinkus funkcinį mygtuką „Tęsti“, išvežimo rezultato registravimas bus baigtas ir įrašytas į INF.

Data: 2020-01-23
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4.5. IŠLEIDIMAS
Naudotojo sąsajos puslapyje „INF rodinys. INF informacija“ spustelėjus veiksmo mygtuką
„Išleidimas“, programoje atsiveria puslapis. Jame naudotojas gali inicijuoti išleidimo procesą.
Jei INF leidimo rūšis yra OP EX/IM, naudotojas visų pirma turi pasirinkti faktinę produktų
reimporto datą, kaip matyti toliau pateikiamame paveikslėlyje.
Pirmasis veiksmas

Pasirinkus veiksmo mygtuką „Tęsti“, programa nukelia į kitą naudotojo sąsajos puslapį, kuriame
naudotojas turi įvesti išleidimo procesui vykdyti reikalingą informaciją, kaip matyti toliau
pateikiamame paveikslėlyje.
Antrasis veiksmas

Čia naudotojas turėtų užpildyti šiuos privalomus laukelius (jie pažymėti raudona žvaigždute):
• MRN: išleidimo procedūros muitinės deklaracijos numeris.
• Deklaracijos rūšis: čia naudotojas gali išskleidžiamajame meniu pasirinkti vertę.
• Prašomos įforminti procedūros kodas: čia naudotojas gali išskleidžiamajame meniu
pasirinkti vertę, kaip matyti toliau pateikiamame paveikslėlyje:
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• Ankstesnės procedūros kodas: čia naudotojas gali išskleidžiamajame meniu pasirinkti vertę,
kaip matyti toliau pateikiamame paveikslėlyje:

Tai atlikęs ir norėdamas pridėti produktą (-us), naudotojas turėtų pasirinkti veiksmo mygtuką
„Pridėti“, esantį dešinėje naudotojo sąsajos puslapio, priklausančio tinkleliui Perdirbtieji
produktai, kurie gali būti reimportuojami pagal laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą, pusėje.
Atlikęs šį veiksmą naudotojas turėtų pasirinkti „Atšaukti“ arba „Tęsti“ išleidimo procesą.
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4.5.1. PERDIRBTIEJI PRODUKTAI, KURIE GALI BŪTI REIMPORTUOJAMI PAGAL LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI
PROCEDŪRĄ

Prekės kodas
Čia įveskite produkto KN kodą.

Produktų aprašymas

Čia įveskite konkretaus produkto aprašymą.

Produktų kiekis

Čia įveskite konkretaus produkto kiekį.

Produktų vertė

Čia įveskite produktų kiekio vertę.
Matavimo vienetas

Iš esamo verčių sąrašo pasirinkite tinkamą vienetą.
Valiuta

Iš esamo verčių sąrašo pasirinkite tinkamą valiutą. Numatytoji vertė nurodoma eurais.
Atšaukti

Pasirinkite „Atšaukti“ norėdami nutraukti procedūrą.

Išsaugoti
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Pasirinkite „Išsaugoti“ norėdami išsaugoti produkto įrašą.

5. SUVESTINĖ
Sėkmingai prisijungus arba spustelėjus atitinkamą Meniu nuorodą, naudotojui atsiveria
suvestinės ekranas:

Paskutinių užduočių sąrašas
Užduočių sąrašas, sugeneruotas prisijungusiai muitinės įstaigai. Norėdamas atsidaryti konkretų
„Užduočių rodinio“ ekraną, naudotojas turėtų pasirinkti kurią nors vieną užduotį.

Neseniai apdorotų INF sąrašas
Prisijungusios muitinės įstaigos apdorotų INF sąrašas. Norėdamas atsidaryti konkretų „INF
rodinio“ ekraną, naudotojas turėtų pasirinkti kurį nors vieną INF.

Paskutinių pranešimų sąrašas
Pranešimų sąrašas, sugeneruotas prisijungusiai muitinės įstaigai. Norėdamas atsidaryti konkretų
„Pranešimų rodinio“ ekraną, naudotojas turėtų pasirinkti kurį nors vieną pranešimą.
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5.1. MANO INF
Spustelėjus nuorodą „Mano INF“, kuri rodoma Meniu, programa atveria prisijungusios muitinės
įstaigos įkeltų INF apžvalgą (lentelės pavidalu, su puslapių žymėjimo ir (arba) rūšiavimo
galimybe, kaip parodoma toliau).
Šalia kiekvieno INF ekrane rodomi šie parametrai:
1. Leidimo numeris
2. Leidimo rūšis
3. Parengimo data
4. Leidimo turėtojo EORI kodas
5. Leidimo turėtojo pavadinimas
6. INF numeris
7. Būsena
8. Apdorojimo data
Norėdamas atsidaryti konkretų „INF rodinio“ puslapį, naudotojas gali pasirinkti kurį nors INF
(lentelės eilutė).

Rūšiavimas
Spustelėkite šį mygtuką norėdami kiekvienoje eilutėje išrūšiuoti paieškos rezultatus.

Įkelti iš naujo
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atnaujinti paieškos rezultatus.

Mygtukas „Eksportuoti duomenis“
Spustelėkite mygtuką „Eksportuoti duomenis“ norėdami paieškos rezultatus eksportuoti CSV failo
formatu, ir jie bus automatiškai išsaugoti jūsų kompiuteryje. Eksportuotame faile bus pirmieji 100
rezultatų.

Leidimo turėtojo EORI kodas
Leidimo turėtojo EORI kodas matomas šiame stulpelyje.
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Leidimo turėtojo pavadinimas
Leidimo turėtojo pavadinimas matomas šiame stulpelyje.

INF numeris
INF lakštui suteiktas INF numeris matomas šiame stulpelyje. Kiekviena eilutė atitinka INF.

Būsena
INF būsena matoma šiame stulpelyje.

Apdorojimo data
Jeigu INF buvo apdorojamas, šiame stulpelyje bus matoma apdorojimo data.
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5.2. IEŠKOTI INF
Spustelėjus nuorodą „Ieškoti INF“, kuri rodoma Meniu, programa atveria visų INF apžvalgą
(lentelės pavidalu, su puslapių žymėjimo ir (arba) rūšiavimo galimybe, kaip parodoma toliau).
Norėdamas atsidaryti konkretų „INF rodinio“ puslapį, naudotojas gali pasirinkti kurį nors INF
(lentelės eilutė).

Naudotojas gali atlikti paiešką pasinaudodamas specialiais filtravimo kriterijais; tam reikia
nurodyti atitinkamą vertę teksto laukelyje, esančiame po konkrečiu INF parametru (stulpelis).
Kaip parodyta ekrano kopijoje, galimi paieškos filtrų kriterijai yra šie:
1. Leidimo / deklaracijos numeris
2. Leidimo rūšis
3. Parengimo data
4. Leidimo turėtojo EORI kodas
5. Leidimo turėtojo pavadinimas
6. INF numeris
7. Būsena
8. Apdorojimo data
Pavyzdžiui,
jei
stulpelyje
„INF
numeris“
naudotojas
įrašytų
„IP
IM/EX041FRIPOFR12251-2017-XYZW42“, programa turėtų pateikti tą INF, kuris atitinka
paskutinį kriterijų (žr. toliau pateikiamą ekrano kopiją).
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Leidimo / deklaracijos numeris
Teksto laukelyje galima įrašyti norimo rasti leidimo arba deklaracijos numerį.

Leidimo rūšis
Išskleidžiamajame meniu pateikiamos INF-SP sistemoje esančių leidimų rūšys; rezultatus galima
filtruoti pasirenkant atitinkamą.

Parengimo data
Pasinaudojant datos parinkikliu galima pasirinkti konkrečią datą ir pagal šią datą filtruoti paieškos
rezultatus.

Rūšiavimas
Pasinaudojant aukštyn ar žemyn nukreiptomis rodyklėmis paieškos rezultatus galima filtruoti
didėjančia ar mažėjančia tvarka.

Rezultatų skaičiaus pasirinkimas
Pasirinkite iš kelių rezultatų, kad ekrane matytumėte jų mažiau arba daugiau.

Mygtukas „Atkurti filtrus“
Galima atkurti naudotojo sąsajos puslapyje pasirinktus paieškos kriterijus.

Leidimo turėtojo pavadinimas
Čia naudotojas gali matyti rezultatus arba atlikti paiešką pagal leidimo turėtojo pavadinimą.

INF numeris
Čia naudotojas gali matyti rezultatus arba atlikti paiešką pagal INF numerį.

Būsena
Čia naudotojas gali matyti rezultatus arba juos filtruoti pagal INF būseną.
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Įkelti iš naujo
Spustelėkite šį mygtuką norėdami iš naujo įkelti paieškos rezultatus.

Eksportuoti duomenis
Spustelėkite šį mygtuką norėdami eksportuoti paieškos rezultatus CSV failo formatu.

Data: 2020-01-23
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5.3. MANO INF PRAŠYMAI
Spustelėjus nuorodą „Mano INF prašymai“, kuri rodoma Meniu, programa atveria prisijungusios
muitinės įstaigos parengtų INF prašymų apžvalgą (lentelės pavidalu, su puslapių žymėjimo ir
(arba) rūšiavimo galimybe, kaip parodoma toliau).
Norėdamas atsidaryti konkretų INF prašymo puslapį, naudotojas gali pasirinkti kurį nors INF
prašymą (lentelės eilutė).

Pavyzdžiui, jei stulpelyje „Pateikimo numeris“ naudotojas įrašytų „19AT000000000001“,
programa turėtų pateikti tą INF prašymą, kuris atitinka šį kriterijų (žr. toliau pateikiamą ekrano
kopiją):

Kaip parodyta pirmiau pateiktoje ekrano kopijoje, stulpeliai / paieškos kriterijai yra šie:
1. Gavimo data / laikas
2. Prašymo rūšis
3. Pateikimo numeris
4. Leidimo / deklaracijos numeris
5. Leidimo rūšis
6. Leidimo turėtojo EORI kodas
7. Leidimo turėtojo pavadinimas
8. INF prašymo būsena
Stulpeliai išsamiai paaiškinti pirmojo naudotojo sąsajos puslapio numeracijoje / anotacijoje; jų
aprašymą taip pat galima matyti apačioje.

Gavimo data / laikas
Čia rodoma data ir laikas, kada INF prašymas buvo gautas INF-SO programoje.
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Prašymo rūšis
Prašymo rūšis (INF prašymo A arba B skirsnis).

Pateikimo numeris
Šiame stulpelyje rodomas šio INF prašymo pateikimo numeris.

Leidimo / deklaracijos numeris
Šiame stulpelyje rodomas leidimo / deklaracijos numeris, suteiktas INF lakštui pagal šį INF
prašymą.

Leidimo rūšis
Šiame stulpelyje naudotojas gali išskleidžiamajame meniu pasirinkti leidimo rūšį ir pagal ją filtruoti
rezultatus.

Leidimo turėtojo EORI kodas
Šiame stulpelyje rodomas leidimo turėtojo EORI kodas; jame naudotojas gali atlikti paiešką pagal
konkretų EORI kodą.

Leidimo turėtojo pavadinimas
Šiame stulpelyje rodomas leidimo turėtojo pavadinimas; jame naudotojas gali atlikti paiešką pagal
konkretų pavadinimą.

INF prašymo būsena
Šiame stulpelyje rodoma konkretaus esamo INF prašymo būsena. Naudotojas gali
išskleidžiamajame meniu pasirinkti būsenos vertę, pagal kurią bus atliekama paieška.

Įkelti iš naujo
Spustelėkite šį mygtuką norėdami iš naujo įkelti paieškos rezultatus.

Eksportuoti duomenis
Spustelėkite šį mygtuką norėdami eksportuoti paieškos rezultatus CSV failo formatu į savo
kompiuterį.

Atkurti filtrus
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atkurti esamus paieškos kriterijus.
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5.4. MANO UŽDUOTYS
Spustelėjus nuorodą „Mano užduotys“, kuri rodoma Meniu, programa atveria prisijungusiai
muitinės įstaigai skirtų užduočių apžvalgą (lentelės pavidalu, su puslapių žymėjimo ir (arba)
rūšiavimo galimybe, kaip parodoma toliau).
Norėdamas atsidaryti konkretų „Peržiūrėti užduotį“ puslapį, naudotojas gali pasirinkti kurią nors
užduotį (lentelės eilutė).

Pavyzdžiui, jei stulpelyje „INF numeris arba SRN“ naudotojas įrašytų „18AT000000000031“,
programa turėtų pateikti tą užduotį, kuri yra susijusi su įvestu SRN (žr. toliau pateikiamą ekrano
kopiją):

Kaip parodyta pirmiau pateiktoje ekrano kopijoje, stulpeliai / paieškos kriterijai yra šie:
1. Parengimo data
2. INF numeris arba SRN
3. Leidimo numeris
4. Leidimo rūšis
5. Užduoties rūšis
6. Užduotis atlikta
Stulpeliai išsamiai paaiškinti pirmojo naudotojo sąsajos puslapio numeracijoje / anotacijoje; jų
aprašymą taip pat galima matyti apačioje.

Parengimo data
Užduoties parengimo data.
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INF numeris arba SRN
Šiame stulpelyje rodomas INF numeris (jei gautas) arba SRN.

Leidimo numeris
Šiame stulpelyje rodomas kiekvienos užduoties leidimo numeris. Naudotojas gali atlikti paiešką
pagal konkretų leidimo numerį.

Leidimo rūšis
Naudotojas gali išskleidžiamajame meniu pasirinkti konkrečią leidimo rūšį, pagal kurią bus
atliekama paieška.

Užduoties rūšis
Naudotojas gali išskleidžiamajame meniu pasirinkti konkrečią užduoties rūšį, pagal kurią bus
atliekama paieška.

Užduotis atlikta
Naudotojas gali pasirinkti atliktą arba neatliktą užduotį.

Įkelti iš naujo
Spustelėkite šį mygtuką norėdami iš naujo įkelti paieškos rezultatus.

Eksportuoti duomenis
Spustelėkite šį mygtuką norėdami eksportuoti paieškos rezultatus CSV failo formatu į savo
kompiuterį.

Atkurti filtrus
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atkurti esamus paieškos kriterijus.
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5.5. MANO PRANEŠIMAI
Spustelėjus nuorodą „Mano pranešimai“, kuri rodoma Meniu, programa atveria prisijungusiai
muitinės įstaigai skirtų pranešimų apžvalgą (lentelės pavidalu, su puslapių žymėjimo ir (arba)
rūšiavimo galimybe, kaip parodyta toliau).
Norėdamas atsidaryti konkretų „Peržiūrėti pranešimą“ puslapį, naudotojas gali pasirinkti kurį nors
pranešimą (lentelės eilutė).

Pavyzdžiui, jei stulpelyje „INF numeris arba SRN“ naudotojas įrašytų „18AT000000000031“,
programa turėtų pateikti pranešimų, susijusių su įvestu SRN, sąrašą (žr. toliau pateikiamą ekrano
kopiją):

Kaip parodyta ekrano kopijoje, galimi paieškos filtrų kriterijai yra šie:
1. Parengimo data
2. INF numeris arba SRN
3. Leidimo numeris
4. Pranešimo rūšis
Stulpeliai išsamiai paaiškinti pirmojo naudotojo sąsajos puslapio numeracijoje / anotacijoje; jų
aprašymą taip pat galima matyti apačioje.
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Parengimo data
Pranešimo parengimo data.

Prašymo rūšis
Prašymo rūšis, atitinkanti šį INF prašymą.

INF numeris arba SRN
Šiame stulpelyje rodomas INF numeris (jei gautas) arba SRN.

Leidimo numeris
Šiame stulpelyje rodomas kiekvienos užduoties leidimo numeris. Naudotojas gali atlikti paiešką
pagal konkretų leidimo numerį.

Leidimo rūšis
Naudotojas gali išskleidžiamajame meniu pasirinkti konkrečią leidimo rūšį, pagal kurią bus
atliekama paieška.

Pranešimo rūšis
Šiame stulpelyje rodoma pranešimo rūšis. Naudotojas gali išskleidžiamajame meniu pasirinkti
vertę, pagal kurią bus filtruojama paieška.

Įkelti iš naujo
Spustelėkite šį mygtuką norėdami iš naujo įkelti paieškos rezultatus.

Eksportuoti duomenis
Spustelėkite šį mygtuką norėdami eksportuoti paieškos rezultatus CSV failo formatu į savo
kompiuterį.

Atkurti filtrus
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atkurti esamus paieškos kriterijus.
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6. ĮTERPTI INF PRAŠYMĄ (A SKIRSNIS)
Norėdamas įterpti „INF prašymą (A skirsnis)“, naudotojas turėtų spustelėti nuorodą „Įterpti INF
prašymą (A skirsnis)“, kuri rodoma Meniu, ir užpildyti toliau pateikiamą formą:

Formos kalba
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite kalbą, kuria bus pildoma INF prašymo forma.

Prižiūrinčioji muitinės įstaiga
Esama muitinės įstaiga, kuri inicijuoja INF parengimo prašymą. (Nekeičiamasis laukelis).

Leidimo numeris ARBA deklaracijos numeris
Pažymėdami akutę pasirinkite, ar numeris, kurį įvedate toliau, yra leidimo numeris, ar deklaracijos
numeris.
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Leidimo / deklaracijos numeris
Įveskite numerį, atitinkantį pasirinktą pirmiau pateiktos akutės žymą.

Turėtojo identifikavimo duomenys (EORI)
Įvedus leidimo numerį, sistema pagal jį automatiškai pateiks preliminarią turėtojo informaciją. Jei
išorinėje muitinės sprendimų tvarkymo sistemoje (CDMS) leidimo numerio rasti nepavyktų, EORI
informaciją reikėtų įvesti rankiniu būdu.

Turėtojo adresas (EORI) (duomenų grupė)
Įvedus leidimo numerį, sistema pagal jį automatiškai pateiks preliminarią turėtojo informaciją. Jei
išorinėje muitinės sprendimų tvarkymo sistemoje (CDMS) leidimo numerio rasti nepavyks,
informaciją reikėtų įvesti rankiniu būdu.

Pateikimo data
Naudodamiesi datos parinkikliu pasirinkite faktinę INF prašymo pateikimo datą.

Leidimo rūšis
Įvedus leidimo numerį, sistema arba automatiškai pateiks preliminarią vertę, arba pateiks kelias
vertes paties naudotojo pasirinkimui. Pastaruoju atveju vertę pasirinkite išskleidžiamajame
meniu.

Atstovo identifikavimo duomenys (EORI)
Įvedus leidimo numerį, sistema pagal jį automatiškai pateiks preliminarią atstovo informaciją. Jei
išorinėje muitinės sprendimų tvarkymo sistemoje (CDMS) leidimo numerio rasti nepavyktų, EORI
informaciją reikėtų įvesti rankiniu būdu.
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Atstovo adresas
Įvedus leidimo numerį, sistema pagal jį automatiškai pateiks preliminarią atstovo informaciją. Jei
išorinėje muitinės sprendimų tvarkymo sistemoje (CDMS) leidimo numerio rasti nepavyktų, EORI
informaciją reikėtų įvesti rankiniu būdu.

Bendrosios pastabos
Laisvos formos teksto laukelis (neprivalomas)

Prekės, kurioms taikomas INF
Lentelėje pateikiamas sukurtų INF prekių sąrašas. Sukūrus INF prekę (spustelėjus mygtuką
„Pridėti“ ir užpildžius modalinį langą „Pridėti prekę, kuriai taikomas INF“), naujai sukurta prekė
bus rodoma šiame skirsnyje:

Naudotojas galės „Redaguoti“ arba „Šalinti“ deklaruotą INF prekę.

Mygtukas „Prekių kiekiai“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami peržiūrėti ataskaitą, kurioje pateikiami visi turimi prekių kodai ir
jų atitinkami likę kiekiai pagal formoje nurodytą leidimo numerį.

Mygtukas „Nusiųsti CSV failą“
Spustelėkite šį veiksmo mygtuką norėdami nusiųsti CSV failą, kuris yra išsaugotas jūsų
kompiuteryje. Šis CSV failas turėtų būti prekių šablonas, kad sistema jį atpažintų.

Mygtukas „Atsisiųsti šabloną“
Spustelėkite šį veiksmo mygtuką norėdami atsisiųsti vienkarčio kelių prekių duomenų siuntimo
šabloną. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas „Excel“ failas.

Mygtukas „Pridėti prekių“
Spustelėkite šį veiksmo mygtuką norėdami pridėti vieną prekę. Spustelėjus šį mygtuką atsiveria
iškylantysis langas „Pridėti prekių, kurioms taikomas INF“.

Perdirbtieji produktai, kuriems taikomas INF
Lentelėje pateikiamas sukurtų INF produktų sąrašas. Sukūrus INF produktą (spustelėjus mygtuką
„Pridėti“ ir užpildžius modalinį langą „Pridėti perdirbtąjį produktą, kuriam taikomas INF“), naujai
sukurtas produktas bus rodomas šiame skirsnyje:
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Naudotojas galės „Redaguoti“ arba „Šalinti“ deklaruotą INF produktą.

Mygtukas „Pateikti“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami tęsti darbą su INF prašymu.

Atšaukti
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atšaukti visus formoje esančius įrašus.

Data: 2020-01-23

54
6.1. PRIDĖTI PREKIŲ , KURIOMS TAIKOMAS INF
Spustelėjus mygtuką „Pridėti“, esantį ekrane „Įterpti INF prašymą (A skirsnis)“, atsiveria šis
iškylantysis langas. Jame naudotojas gali nurodyti ir deklaruoti prekes:

Ekvivalentiškų prekių žyma
Iškylančiajame lange, jei reikia, aktyvinkite mygtuką rodyti / paslėpti skirsnį „Ekvivalentiškos
prekės“.

Ekvivalentiškoms prekėms priskiriamas prekės kodas
Įterpkite ekvivalentiškai prekei priskiriamą prekės kodą. Šis laukelis rodomas tada, kai yra
aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“ (privalomas laukelis).

Prekinė kokybė ir techninės charakteristikos
Įterpkite aprašymą „Ekvivalentiškų prekių prekinė kokybė ir techninės charakteristikos“. Šis
laukelis rodomas tada, kai yra aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“ (privalomas laukelis).
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Prekių identifikavimo duomenys
Iškleidžiamajame meniu iš pateikiamų verčių pasirinkite „Prekių identifikavimo duomenys“.
Išskleidžiamasis meniu atsiveria tada, kai yra aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“
(privalomas laukelis).

Antidempingas
Jei ekvivalentiškai prekei taikytina antidempingo nuostata, langelį pažymėkite varnele arba
panaikinkite pažymėjimą, jei ta nuostata netaikytina. Šis žymimasis langelis rodomas tada, kai yra
aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“.

Prekės kodas
Įterpkite prekei priskiriamą prekės kodą (privalomas laukelis). Programoje renkant tekstą (įrašius
pirmąjį skaitmenį) suveikia automatinio užbaigimo funkcija (t. y. atidaromas išskleidžiamasis
sąrašas su galimomis vertėmis).

Prekių aprašymas
Įterpkite prekių aprašymą (privalomas laukelis). Programoje renkant tekstą (įrašius tris simbolius)
suveikia automatinio užbaigimo funkcija (t. y. atidaromas išskleidžiamasis sąrašas su galimomis
vertėmis).

Prekių kiekis
Įterpkite prekių kiekį (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Matavimo vienetas
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodyto prekių kiekio matavimo vienetą (privalomas
laukelis).

Prekių vertė
Įterpkite prekių vertę (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Valiuta
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite valiutą. Šioje sistemoje numatytoji vertė nurodoma eurais.
Prekių vertė

Prekybos politikos priemonių taikymui reikalingi duomenys
Keliose teksto laukelio eilutėse pateikite prekybos politikos priemonių taikymui reikalingus
duomenis.
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Mygtukas „Atšaukti“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atšaukti visą įrašą.

Mygtukas „Išsaugoti“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami išsaugoti įvestą INF prekę. Deklaruota INF prekė bus rodoma
ekrane „Įterpti INF prašymą (A skirsnis)“, kuris yra skirsnyje „INF prekės“.
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6.2. PRIDĖTI PERDIRBTŲJŲ PRODUKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS INF
Spustelėjus mygtuką „Pridėti INF produktą“, esantį ekrane „Įterpti INF prašymą (A skirsnis)“,
atsiveria šis modalinis langas. Jame naudotojas gali sukurti INF produktą:

Prekės kodas
Čia įterpkite prekės kodą (privalomas laukelis). Programoje renkant tekstą (įrašius pirmąjį
skaitmenį) suveikia automatinio užbaigimo funkcija (t. y. atidaromas išskleidžiamasis sąrašas su
galimomis vertėmis).

Prekių aprašymas
Čia įterpkite prekių aprašymą (privalomas laukelis).

Prekių kiekis
Čia įterpkite prekių kiekį (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Prekių vertė
Čia įterpkite prekių vertę (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Matavimo vienetas
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodyto Prekių kiekio matavimo vienetą (privalomas
laukelis).

Valiuta
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodytos Prekių vertės (kita valiuta) valiutą. Šioje sistemoje
numatytoji vertė nurodoma eurais.
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Prekybos politikos priemonių taikymui reikalingi duomenys
Čia esančiose keliose teksto laukelio eilutėse pateikite prekybos politikos priemonių taikymui
reikalingus duomenis.

Mygtukas „Atšaukti“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atšaukti įrašą.

Mygtukas „Išsaugoti“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami išsaugoti įvestą INF produktą. Sukurtas INF produktas bus
rodomas ekrane „Įterpti INF prašymą (A skirsnis)“, kuris yra skirsnyje „INF produktai“.
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6.3. LIKĘ PREKIŲ KIEKIAI PAGAL LEIDIMĄ
Rengdamas INF prašymą ir norėdamas aprašyti prekes, naudotojas gali pasirinkti veiksmo
mygtuką „Prekių kiekiai“, kuris matomas ekrane „Įterpti INF prašymą (A skirsnis)“.
Spustelėjus šį mygtuką, programoje atsiveria iškylantysis langas. Jame ataskaitos formatu
pateikiami visi likę kiekiai, priskiriami kiekvienam prekės kodui pagal atitinkamą leidimą.
Šis iškylantysis langas atrodo taip:

Prekės kodas
Išorinėje muitinės sprendimų tvarkymo sistemoje (CDMS) pagal šį leidimo numerį surastas KN
kodas.

Likęs kiekis
Čia matomas likęs kiekis, priskiriamas kiekvienam konkrečiam prekės kodui, kurį galima
deklaruoti INF prašyme, ir jo matavimo vienetas.

Uždaryti
Spustelėkite šį veiksmo mygtuką norėdami uždaryti iškylantįjį langą.
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6.4. VIENKARTIS KELIŲ PREKIŲ DUOMENŲ SIUNTIMAS
Atsidaręs puslapį „Įterpti INF prašymą (A skirsnis)“, tinklelyje „Prekės, kurioms taikomas INF“
naudotojas gali pasirinkti veiksmo mygtuką „Atsisiųsti šabloną“.
Spustelėjus šį mygtuką šablonas („Excel“ failas) atsiųsdinamas į naudotojo kompiuterį. Šabloną
sudaro keli statiniai stulpeliai ir lakštai, padedantys naudotojui atlikti vienkartį kelių prekių
duomenų siuntimą į INF prašymą.
„Excel“ failo šablonas atrodo taip:

Svarbi pastaba. „Excel“ failo šabloną sudaro keturi skirtingi lakštai. Pirmajame lakšte pateikiama
svarbi informacija apie tai, kaip teisingai užpildyti šabloną. Antrajame lakšte pateikiamas pats
šablonas (parodytas pirmiau). Trečiajame lakšte pateikiamas funkcinis mygtukas; jį spustelėjus
„Excel“ failą galima konvertuoti į CSF failą, kurio formatas yra atpažįstamas programoje INF-SP ir
kurį galima į ją nusiųsti. Ketvirtajame lakšte pateikiami visi šablone naudojami atskaitos
duomenys; naudotojas šiuo lakštu gali ir nesinaudoti.

Prekės kodas
Čia įrašykite kiekvienos prekės, kuri bus įvedama į prašymo formą, prekės kodą. Pastaba.
Stulpelius, šalia kurių pažymėta raidė „M“, būtina užpildyti.

Prekių aprašymas
Vienoje eilutėje pateikite vienos prekės aprašymą.

Prekių kiekis
Stulpelyje „Prekių kiekis“ įrašykite kiekį, o stulpelyje „Matavimo vienetas“ iš esamo verčių sąrašo
pasirinkite reikiamą.

Prekių vertė
Čia įrašykite kiekvienos deklaruotos prekės vertę.
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Prekybos politikos priemonių taikymui reikalingi duomenys
Čia įrašykite bet kokius su kiekviena preke susijusius duomenis. Pastaba. Stulpelių, šalia kurių
pažymėta raidė „O“, pildyti nebūtina.

Ekvivalentiškos prekės
Jei kiekvienai deklaruotai prekei esama ekvivalentiškų prekių, užpildykite šiuos tris stulpelius.
Ekvivalentiškų prekių pildyti nebūtina.
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6.5. VIENKARTIS KELIŲ PRODUKTŲ DUOMENŲ SIUNTIMAS
Atsidaręs puslapį „Įterpti INF prašymą (A skirsnis)“, tinklelyje „Produktai, kuriems taikomas INF“
naudotojas gali pasirinkti veiksmo mygtuką „Atsisiųsti šabloną“.
Spustelėjus šį mygtuką šablonas („Excel“ failas) atsiųsdinamas į naudotojo kompiuterį. Šabloną
sudaro keli statiniai stulpeliai ir lakštai, padedantys naudotojui atlikti vienkartį kelių produktų
duomenų siuntimą į INF prašymą.
„Excel“ failo šablonas atrodo taip:

Svarbi pastaba. „Excel“ failo šabloną sudaro keturi skirtingi lakštai. Pirmajame lakšte pateikiama
svarbi informacija apie tai, kaip teisingai užpildyti šabloną. Antrajame lakšte pateikiamas pats
šablonas (parodytas pirmiau). Trečiajame lakšte pateikiamas funkcinis mygtukas; jį spustelėjus
„Excel“ failą galima konvertuoti į CSF failą, kurio formatas yra atpažįstamas programoje INF-SP ir
kurį galima į ją nusiųsti. Ketvirtajame lakšte pateikiami visi šablone naudojami atskaitos
duomenys; naudotojas šiuo lakštu gali ir nesinaudoti.

Prekės kodas
Čia įrašykite kiekvieno produkto, kuris bus įvedamas į prašymo formą, prekės kodą. Pastaba.
Stulpelius, šalia kurių pažymėta raidė „M“, būtina užpildyti.

Perdirbtųjų produktų aprašymas
Vienoje eilutėje pateikite vieno produkto aprašymą.

Perdirbtųjų produktų kiekis
Stulpelyje „Prekių kiekis“ įrašykite kiekį, o stulpelyje „Matavimo vienetas“ iš esamo verčių sąrašo
pasirinkite reikiamą.
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Perdirbtųjų produktų vertė
Čia įrašykite kiekvieno deklaruoto produkto vertę, o stulpelyje „Valiuta“ iš esamo verčių sąrašo
pasirinkite reikiamą.

Prekybos politikos priemonių taikymui reikalingi duomenys
Čia įrašykite bet kokius su kiekvienu produktu susijusius duomenis. Pastaba. Stulpelių, šalia
kurių pažymėta raidė „O“, pildyti nebūtina.
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7. ĮTERPTI INF PRAŠYMĄ (B SKIRSNIS)
Norėdamas įterpti „INF prašymą (B skirsnis)“, naudotojas turėtų spustelėti nuorodą „Įterpti INF
prašymą (B skirsnis)“, kuri rodoma Meniu, ir užpildyti toliau pateikiamą formą:

Prašymo rūšis
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite prašymo rūšį (privalomas laukelis).

Prižiūrinčioji muitinės įstaiga
Įrašykite prižiūrinčiąją muitinės įstaigą (privalomas laukelis). Programoje renkant tekstą (įrašius
tris simbolius) suveikia automatinio užbaigimo funkcija (t. y. atidaromas išskleidžiamasis sąrašas
su galimomis vertėmis).

Leidimo numeris
Įrašykite leidimo numerį (privalomas laukelis)

INF pateikimo data
Pasirinkite INF pateikimo datą (privalomas laukelis).

Atsakinga muitinės įstaiga
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Nekeičiamasis laukelis, kuriame nurodyta atsakinga muitinės įstaiga.

Leidimo rūšis
Nekeičiamasis laukelis, kuriame nurodyta leidimo rūšis.

Mygtukas „Išsaugoti“
Spustelėkite mygtuką „Išsaugoti“ norėdami išsaugoti INF prašymą (B skirsnis).

Mygtukas „Atšaukti“
Spustelėkite mygtuką „Atšaukti“ norėdami atšaukti anksčiau įvestus INF prašymo (B skirsnis)
duomenis.

Bendrųjų pastabų aprašymas
Pateikite bendrųjų pastabų aprašymą.

Bendrųjų pastabų kalba
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite prieš tai pateikto bendrųjų pastabų aprašymo kalbą.

Prekės ar produktai
Iškleidžiamajame meniu pasirinkite, ar bus kuriama prekė, ar produktas.

Nuorodos numeris
Įrašykite pagrindinį registracijos numerį (privalomas laukelis).

Mygtukas „Pridėti“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami sukurti INF prekę arba produktą. INF prekių modalinis langas
paaiškintas skirsnyje „Prekė, dėl kurios pateiktas INF prašymas“. INF produktų modalinis langas
paaiškintas skirsnyje „Perdirbtasis produktas, dėl kurio pateiktas INF prašymas“.
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7.1. PREKĖ, DĖL KURIOS PATEIKTAS INF PRAŠYMAS
Spustelėjus mygtuką „Pridėti INF prekę“, esantį ekrane „Įterpti INF prašymą (B skirsnis)“,
atsiveria šis modalinis langas. Jame naudotojas gali sukurti INF prekę:

Prekės kodas
Įterpkite prekės kodą (privalomas laukelis). Programoje renkant tekstą (įrašius pirmąjį skaitmenį)
suveikia automatinio užbaigimo funkcija (t. y. atidaromas išskleidžiamasis sąrašas su galimomis
vertėmis).

Prekių aprašymas
Įterpkite prekių aprašymą (privalomas laukelis).

Prekių kiekis
Čia įterpkite prekių kiekį (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Prekių vertė
Čia įterpkite prekių vertę (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Matavimo vienetas
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodyto prekių kiekio matavimo vienetą (privalomas
laukelis).

Valiuta
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodytos prekių vertės valiutą. Šioje sistemoje numatytoji
valiuta yra euras.
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Atšaukti
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atšaukti INF prekę.

Išsaugoti
Spustelėkite šį mygtuką norėdami išsaugoti INF prekę.
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7.2. PERDIRBTIEJI PRODUKTAI, DĖL KURIŲ PATEIKTAS INF PRAŠYMAS
Spustelėjus mygtuką „Pridėti INF produktą“, esantį ekrane „Įterpti INF prašymą (B skirsnis)“,
atsiveria šis modalinis langas. Jame naudotojas gali sukurti INF produktą:

Prekės kodas
Čia įterpkite prekės kodą (privalomas laukelis). Programoje renkant tekstą (įrašius pirmąjį
skaitmenį) suveikia automatinio užbaigimo funkcija (atidaromas išskleidžiamasis sąrašas su
galimomis vertėmis).

Prekių aprašymas
Čia įterpkite prekių aprašymą (privalomas laukelis).

Prekių kiekis
Čia įterpkite prekių kiekį (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Matavimo vienetas
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodyto prekių kiekio matavimo vienetą (privalomas
laukelis).

Prekių vertė
Čia įterpkite prekių vertę (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Valiuta
Išskleidžiamajame meniu iš verčių sąrašo pasirinkite valiutą. Šioje programoje numatytoji vertė
nurodoma eurais, bet ją galima redaguoti.
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Atšaukti
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atšaukti prieš tai įvestus produkto duomenis.

Išsaugoti
Spustelėkite šį mygtuką norėdami išsaugoti INF produktą.
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7.3. LIKĘ PREKIŲ KIEKIAI PAGAL LEIDIMĄ
Rengdamas INF prašymą ir norėdamas aprašyti prekes, naudotojas gali pasirinkti veiksmo
mygtuką „Prekių kiekiai“, kuris matomas ekrane „Įterpti INF prašymą (A skirsnis)“.
Spustelėjus šį mygtuką, programoje atsiveria iškylantysis langas. Jame ataskaitos formatu
pateikiami visi likę kiekiai, priskiriami kiekvienam prekės kodui pagal atitinkamą leidimą.
Šis iškylantysis langas atrodo taip:

Prekės kodas
Išorinėje muitinės sprendimų tvarkymo sistemoje (CDMS) pagal šį leidimo numerį surastas KN
kodas.

Likęs kiekis
Čia matomas likęs kiekis, priskiriamas kiekvienam konkrečiam prekės kodui, kurį galima
deklaruoti INF prašyme, ir jo matavimo vienetas.

Uždaryti
Spustelėkite šį veiksmo mygtuką norėdami uždaryti iškylantįjį langą.
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7.4. VIENKARTIS KELIŲ PREKIŲ DUOMENŲ SIUNTIMAS
Atsidaręs puslapį „Įterpti INF prašymą (B skirsnis)“, tinklelyje „Prekės, kurioms taikomas INF“
naudotojas gali pasirinkti veiksmo mygtuką „Atsisiųsti šabloną“.
Spustelėjus šį mygtuką šablonas („Excel“ failas) atsiųsdinamas į naudotojo kompiuterį. Šabloną
sudaro keli statiniai stulpeliai ir lakštai, padedantys naudotojui atlikti vienkartį kelių prekių
duomenų siuntimą į INF prašymą.
„Excel“ failo šablonas atrodo taip:

Svarbi pastaba. „Excel“ failo šabloną sudaro keturi skirtingi lakštai. Pirmajame lakšte pateikiama
svarbi informacija apie tai, kaip teisingai užpildyti šabloną. Antrajame lakšte pateikiamas pats
šablonas (parodytas pirmiau). Trečiajame lakšte pateikiamas funkcinis mygtukas; jį spustelėjus
„Excel“ failą galima konvertuoti į CSF failą, kurio formatas yra atpažįstamas programoje INF-SP ir
kurį galima į ją nusiųsti. Ketvirtajame lakšte pateikiami visi šablone naudojami atskaitos
duomenys; naudotojas šiuo lakštu gali ir nesinaudoti.

Prekės kodas
Čia įrašykite kiekvienos prekės, kuri bus įvedama į prašymo formą, prekės kodą. Pastaba.
Stulpelius, šalia kurių pažymėta raidė „M“, būtina užpildyti.

Prekių aprašymas
Vienoje eilutėje pateikite vienos prekės aprašymą.

Prekių kiekis
Stulpelyje „Prekių kiekis“ įrašykite kiekį, o stulpelyje „Matavimo vienetas“ iš esamo verčių sąrašo
pasirinkite reikiamą.

Prekių vertė
Čia įrašykite kiekvienos deklaruotos prekės vertę.
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Prekybos politikos priemonių taikymui reikalingi duomenys
Čia įrašykite bet kokius su kiekviena preke susijusius duomenis. Pastaba. Stulpelių, šalia kurių
pažymėta raidė „O“, pildyti nebūtina.

Ekvivalentiškos prekės
Jei kiekvienai deklaruotai prekei esama ekvivalentiškų prekių, užpildykite šiuos tris stulpelius.
Ekvivalentiškų prekių pildyti nebūtina.
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7.5. VIENKARTIS KELIŲ PRODUKTŲ DUOMENŲ SIUNTIMAS
Atsidaręs puslapį „Įterpti INF prašymą (B skirsnis)“, tinklelyje „Perdirbtieji produktai, kuriems
taikomas INF“ naudotojas gali pasirinkti veiksmo mygtuką „Atsisiųsti šabloną“.
Spustelėjus šį mygtuką šablonas („Excel“ failas) atsiųsdinamas į naudotojo kompiuterį. Šabloną
sudaro keli statiniai stulpeliai ir lakštai, padedantys naudotojui atlikti vienkartį kelių produktų
duomenų siuntimą į INF prašymą.
„Excel“ failo šablonas atrodo taip:

Svarbi pastaba. „Excel“ failo šabloną sudaro keturi skirtingi lakštai. Pirmajame lakšte pateikiama
svarbi informacija apie tai, kaip teisingai užpildyti šabloną. Antrajame lakšte pateikiamas pats
šablonas (parodytas pirmiau). Trečiajame lakšte pateikiamas funkcinis mygtukas; jį spustelėjus
„Excel“ failą galima konvertuoti į CSF failą, kurio formatas yra atpažįstamas programoje INF-SP ir
kurį galima į ją nusiųsti. Ketvirtajame lakšte pateikiami visi šablone naudojami atskaitos
duomenys; naudotojas šiuo lakštu gali ir nesinaudoti.

Prekės kodas
Čia įrašykite kiekvieno produkto, kuris bus įvedamas į prašymo formą, prekės kodą. Pastaba.
Stulpelius, šalia kurių pažymėta raidė „M“, būtina užpildyti.

Perdirbtųjų produktų aprašymas
Vienoje eilutėje pateikite vieno produkto aprašymą.

Perdirbtųjų produktų kiekis
Stulpelyje „Prekių kiekis“ įrašykite kiekį, o stulpelyje „Matavimo vienetas“ iš esamo verčių sąrašo
pasirinkite reikiamą.
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Perdirbtųjų produktų vertė
Čia įrašykite kiekvieno deklaruoto produkto vertę, o stulpelyje „Valiuta“ iš esamo verčių sąrašo
pasirinkite reikiamą.

Prekybos politikos priemonių taikymui reikalingi duomenys
Čia įrašykite bet kokius su kiekvienu produktu susijusius duomenis. Pastaba. Stulpelių, šalia
kurių pažymėta raidė „O“, pildyti nebūtina.
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8. ĮTERPTI INF
Norėdamas įterpti „INF“, naudotojas turėtų spustelėti nuorodą „Įterpti INF“, kuri rodoma Naršymo
meniu, ir užpildyti toliau pateikiamą formą:

Formos kalba
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite kalbą, kuria bus pildoma INF forma.

Prižiūrinčioji muitinės įstaiga
Įrašykite prižiūrinčiąją muitinės įstaigą (privalomas laukelis). Programoje renkant tekstą (įrašius
tris simbolius) suveikia automatinio užbaigimo funkcija (t. y. atidaromas išskleidžiamasis sąrašas
su galimomis vertėmis).

Leidimo / deklaracijos numerio akutė
Pažymėdami akutę pasirinkite, ar numeris, kurį įvedate toliau, yra leidimo numeris, ar deklaracijos
numeris.

Leidimo / deklaracijos numeris
Priklausomai nuo to, kaip pažymėjote akutę, čia įrašykite numerį.
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Turėtojo identifikavimo duomenys (EORI)
Įvedus leidimo numerį, sistema pagal jį automatiškai pateiks preliminarią turėtojo informaciją. Jei
išorinėje muitinės sprendimų tvarkymo sistemoje (CDMS) leidimo numerio rasti nepavyktų, EORI
informaciją reikėtų įvesti rankiniu būdu.

Turėtojo pavadinimas
Jei duomenis vedate ranka, čia įrašykite turėtojo pavadinimą (privalomas laukelis).

Gatvė ir namo numeris
Jei duomenis vedate ranka, čia įrašykite turėtojo gatvę ir namo numerį (privalomas laukelis).

Turėtojo šalis
Jei duomenis vedate ranka, čia įrašykite turėtojo šalį (privalomas laukelis).

Turėtojo pašto kodas
Jei duomenis vedate ranka, čia įrašykite turėtojo pašto kodą (privalomas laukelis).

Turėtojo miestas
Jei duomenis vedate ranka, čia įrašykite turėtojo miestą (privalomas laukelis).

Pateikimo data
Naudodamiesi datos parinkikliu pasirinkite faktinę INF pateikimo datą.

Atstovo identifikavimo duomenys (EORI)
Įvedus leidimo numerį, sistema pagal jį automatiškai pateiks preliminarią atstovo informaciją, jei
tik jis yra išorinėje klientų duomenų tvarkymo paslaugų sistemoje (CRS). Jei atstovo informacijos
rasti nepavyks, naudotojas turėtų šią informaciją įvesti ranka.

Atstovo pavadinimas
Jei duomenis vedate ranka, čia įrašykite atstovo pavadinimą

Atstovo gatvė ir namo numeris
Jei duomenis vedate ranka, čia įrašykite atstovo gatvę ir namo numerį.

Atstovo šalis
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Jei duomenis vedate ranka, iškleidžiamajame meniu pasirinkite atstovo šalį.

Atstovo pašto kodas
Jei duomenis vedate ranka, čia įrašykite atstovo pašto kodą

Atstovo miestas
Jei duomenis vedate ranka, čia įrašykite atstovo miestą.

Bendrosios pastabos
Pateikite bendrųjų pastabų aprašymą (privalomas laukelis).

Išankstinio eksporto žyma
Langelio žymėjimas (pažymėta varnele ar nepažymėta) priklauso nuo INF leidimo rūšies ir vertės
pagal išorinės muitinės sprendimų tvarkymo sistemos (CDMS) duomenis. Jei žymimasis langelis
pažymimas varnele, naudotojui tampa matomas priklausomasis laukelis „Terminas“.

Prekės, kurioms taikomas INF
Lentelėje pateikiamas sukurtų INF prekių sąrašas. Sukūrus INF prekę (spustelėjus mygtuką
„Pridėti“ ir užpildžius modalinį langą „Pridėti prekę, kuriai taikomas INF“), naujai sukurta prekė
bus rodoma šiame skirsnyje:

Įrašas gali būti pakeistas spustelėjus mygtukus „Redaguoti“ arba „Šalinti“ deklaruotą INF prekę.

Perdirbtieji produktai, kuriems taikomas INF
Lentelėje pateikiamas sukurtų INF produktų sąrašas. Sukūrus INF produktą (spustelėjus mygtuką
„Pridėti INF produktą“ ir užpildžius modalinį langą „Pridėti perdirbtąjį produktą, kuriam taikomas
INF“), naujai sukurtas produktas bus rodomas šiame skirsnyje:

Įrašas gali būti pakeistas spustelėjus mygtukus „Redaguoti“ arba „Šalinti“ deklaruotą INF
produktą.

Mygtukas „Pateikti“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami pateikti įvestą INF. INF yra išsaugomas programoje ir
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atveriamas „Peržiūrėti INF“ ekranas.

Mygtukas „Atšaukti“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atšaukti prieš tai įvestus INF duomenis.

Mygtukas „Prekių kiekiai“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami peržiūrėti ataskaitą, kurioje pateikiami visi turimi prekių kodai ir
jų atitinkami likę kiekiai pagal formoje nurodytą leidimo numerį.

Mygtukas „Nusiųsti CSV failą“
Spustelėkite šį veiksmo mygtuką norėdami nusiųsti CSV failą, kuris yra išsaugotas jūsų
kompiuteryje. Šis CSV failas turėtų būti prekių šablonas, kad sistema jį atpažintų.

Mygtukas „Atsisiųsti šabloną“
Spustelėkite šį veiksmo mygtuką norėdami atsisiųsti vienkarčio kelių prekių duomenų siuntimo
šabloną. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas „Excel“ failas.

Mygtukas „Pridėti“
Spustelėkite šį veiksmo mygtuką norėdami pridėti vieną prekę. Spustelėjus šį mygtuką atsiveria
iškylantysis langas „Pridėti prekių, kurioms taikomas INF“.

Mygtukas „Atsisiųsti šabloną“
Spustelėkite šį veiksmo mygtuką norėdami atsisiųsti vienkarčio kelių produktų duomenų siuntimo
šabloną. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas „Excel“ failas.

Mygtukas „Nusiųsti CSV failą“
Spustelėkite šį veiksmo mygtuką norėdami nusiųsti CSV failą, kuris yra išsaugotas jūsų
kompiuteryje. Šis CSV failas turėtų būti prekių šablonas, kad sistema jį atpažintų.

Mygtukas „Pridėti“
Spustelėkite šį veiksmo mygtuką norėdami pridėti vieną produktą. Spustelėjus šį mygtuką
atsiveria iškylantysis langas „Pridėti perdirbtąjį produktą, kuriam taikomas INF“.
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8.1. PRIDĖTI PREKIŲ , KURIOMS TAIKOMAS INF
Spustelėjus mygtuką „Pridėti“, esantį ekrane „Įterpti INF“, atsiveria šis iškylantysis langas. Jame
naudotojas gali nurodyti ir deklaruoti prekes:

Ekvivalentiškų prekių žyma
Iškylančiajame lange, jei reikia, aktyvinkite mygtuką rodyti / paslėpti skirsnį „Ekvivalentiškos
prekės“.

Ekvivalentiškoms prekėms priskiriamas prekės kodas
Įterpkite ekvivalentiškai prekei priskiriamą prekės kodą. Šis laukelis rodomas tada, kai yra
aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“ (privalomas laukelis).

Prekinė kokybė ir techninės charakteristikos
Įterpkite aprašymą „Ekvivalentiškų prekių prekinė kokybė ir techninės charakteristikos“. Šis
laukelis rodomas tada, kai yra aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“ (privalomas laukelis).
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Prekių identifikavimo duomenys
Iškleidžiamajame meniu iš pateikiamų verčių pasirinkite „Prekių identifikavimo duomenys“.
Išskleidžiamasis meniu atsiveria tada, kai yra aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“
(privalomas laukelis).

Antidempingas
Jei ekvivalentiškai prekei taikytina antidempingo nuostata, langelį pažymėkite varnele arba
panaikinkite pažymėjimą, jei ta nuostata netaikytina. Šis žymimasis langelis rodomas tada, kai yra
aktyvinama „Ekvivalentiškų prekių žyma“.

Prekės kodas
Įterpkite prekei priskiriamą prekės kodą (privalomas laukelis). Programoje renkant tekstą (įrašius
pirmąjį skaitmenį) suveikia automatinio užbaigimo funkcija (t. y. atidaromas išskleidžiamasis
sąrašas su galimomis vertėmis).

Prekių aprašymas
Įterpkite prekių aprašymą (privalomas laukelis). Programoje renkant tekstą (įrašius tris simbolius)
suveikia automatinio užbaigimo funkcija (t. y. atidaromas išskleidžiamasis sąrašas su galimomis
vertėmis).

Prekių kiekis
Įterpkite prekių kiekį (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Matavimo vienetas
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodyto prekių kiekio matavimo vienetą (privalomas
laukelis).

Prekių vertė
Įterpkite prekių vertę (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Valiuta
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite valiutą. Šioje sistemoje numatytoji vertė nurodoma eurais.
Prekių vertė

Prekybos politikos priemonių taikymui reikalingi duomenys
Keliose teksto laukelio eilutėse pateikite prekybos politikos priemonių taikymui reikalingus
duomenis.
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Mygtukas „Atšaukti“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atšaukti visą įrašą.

Mygtukas „Išsaugoti“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami išsaugoti įvestą INF prekę. Deklaruota INF prekė bus rodoma
ekrane „Įterpti INF“, kuris yra skirsnyje „INF prekės“.
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8.2. PRIDĖTI PERDIRBTĄJĮ PRODUKTĄ, KURIAM TAIKOMAS INF
Spustelėjus mygtuką „Pridėti INF produktą“, esantį ekrane „Įterpti INF“, atsiveria šis modalinis
langas. Jame naudotojas gali deklaruoti INF produktą:

Prekės kodas
Čia įterpkite prekės kodą (privalomas laukelis). Programoje renkant tekstą (įrašius pirmąjį
skaitmenį) suveikia automatinio užbaigimo funkcija (t. y. atidaromas išskleidžiamasis sąrašas su
galimomis vertėmis).

Prekių aprašymas
Čia įterpkite prekių aprašymą (privalomas laukelis).

Prekių kiekis
Čia įterpkite prekių kiekį (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Prekių vertė
Čia įterpkite prekių vertę (skaitinė reikšmė – privalomas laukelis).

Matavimo vienetas
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodyto Prekių kiekio matavimo vienetą (privalomas
laukelis).

Valiuta
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite nurodytos Prekių vertės (kita valiuta) valiutą. Šioje sistemoje
numatytoji vertė nurodoma eurais.
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Prekybos politikos priemonių taikymui reikalingi duomenys
Čia esančiose keliose teksto laukelio eilutėse pateikite prekybos politikos priemonių taikymui
reikalingus duomenis.

Mygtukas „Atšaukti“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atšaukti įrašą.

Mygtukas „Išsaugoti“
Spustelėkite šį mygtuką norėdami išsaugoti įvestą INF produktą. Sukurtas INF produktas bus
rodomas ekrane „Įterpti INF“, kuris yra skirsnyje „INF produktai“.
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8.3. LIKĘ PREKIŲ KIEKIAI PAGAL LEIDIMĄ
Rengdamas INF prašymą ir norėdamas aprašyti prekes, naudotojas gali pasirinkti veiksmo
mygtuką „Prekių kiekiai“, kuris matomas ekrane „Įterpti INF prašymą (A skirsnis)“.
Spustelėjus šį mygtuką, programoje atsiveria iškylantysis langas. Jame ataskaitos formatu
pateikiami visi likę kiekiai, priskiriami kiekvienam prekės kodui pagal atitinkamą leidimą.
Šis iškylantysis langas atrodo taip:

Prekės kodas
Išorinėje muitinės sprendimų tvarkymo sistemoje (CDMS) pagal šį leidimo numerį surastas KN
kodas.

Likęs kiekis
Čia matomas likęs kiekis, priskiriamas kiekvienam konkrečiam prekės kodui, kurį galima
deklaruoti INF prašyme, ir jo matavimo vienetas.

Uždaryti
Spustelėkite šį veiksmo mygtuką norėdami uždaryti iškylantįjį langą.
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8.4. VIENKARTIS KELIŲ PREKIŲ DUOMENŲ SIUNTIMAS
Atsidaręs puslapį „Įterpti INF“, tinklelyje „Prekės, kurioms taikomas INF“ naudotojas gali pasirinkti
veiksmo mygtuką „Atsisiųsti šabloną“.
Spustelėjus šį mygtuką šablonas („Excel“ failas) atsiųsdinamas į naudotojo kompiuterį. Šabloną
sudaro keli statiniai stulpeliai ir lakštai, padedantys naudotojui atlikti vienkartį kelių prekių
duomenų siuntimą į INF prašymą.
„Excel“ failo šablonas atrodo taip:

Svarbi pastaba. „Excel“ failo šabloną sudaro keturi skirtingi lakštai. Pirmajame lakšte pateikiama
svarbi informacija apie tai, kaip teisingai užpildyti šabloną. Antrajame lakšte pateikiamas pats
šablonas (parodytas pirmiau). Trečiajame lakšte pateikiamas funkcinis mygtukas; jį spustelėjus
„Excel“ failą galima konvertuoti į CSF failą, kurio formatas yra atpažįstamas programoje INF-SP ir
kurį galima į ją nusiųsti. Ketvirtajame lakšte pateikiami visi šablone naudojami atskaitos
duomenys; naudotojas šiuo lakštu gali ir nesinaudoti.

Prekės kodas
Čia įrašykite kiekvienos prekės, kuri bus įvedama į prašymo formą, prekės kodą. Pastaba.
Stulpelius, šalia kurių pažymėta raidė „M“, būtina užpildyti.

Prekių aprašymas
Vienoje eilutėje pateikite vienos prekės aprašymą.

Prekių kiekis
Stulpelyje „Prekių kiekis“ įrašykite kiekį, o stulpelyje „Matavimo vienetas“ iš esamo verčių sąrašo
pasirinkite reikiamą.

Prekių vertė
Čia įrašykite kiekvienos deklaruotos prekės vertę.
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Prekybos politikos priemonių taikymui reikalingi duomenys
Čia įrašykite bet kokius su kiekviena preke susijusius duomenis. Pastaba. Stulpelių, šalia kurių
pažymėta raidė „O“, pildyti nebūtina.

Ekvivalentiškos prekės
Jei kiekvienai deklaruotai prekei esama ekvivalentiškų prekių, užpildykite šiuos tris stulpelius.
Ekvivalentiškų prekių pildyti nebūtina.
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8.5. VIENKARTIS KELIŲ PRODUKTŲ DUOMENŲ SIUNTIMAS
Atsidaręs puslapį „Įterpti INF“, tinklelyje „Perdirbtieji produktai, kuriems taikomas INF“ naudotojas
gali pasirinkti veiksmo mygtuką „Atsisiųsti šabloną“.
Spustelėjus šį mygtuką šablonas („Excel“ failas) atsiųsdinamas į naudotojo kompiuterį. Šabloną
sudaro keli statiniai stulpeliai ir lakštai, padedantys naudotojui atlikti vienkartį kelių produktų
duomenų siuntimą į INF prašymą.
„Excel“ failo šablonas atrodo taip:

Svarbi pastaba. „Excel“ failo šabloną sudaro keturi skirtingi lakštai. Pirmajame lakšte pateikiama
svarbi informacija apie tai, kaip teisingai užpildyti šabloną. Antrajame lakšte pateikiamas pats
šablonas (parodytas pirmiau). Trečiajame lakšte pateikiamas funkcinis mygtukas; jį spustelėjus
„Excel“ failą galima konvertuoti į CSF failą, kurio formatas yra atpažįstamas programoje INF-SP ir
kurį galima į ją nusiųsti. Ketvirtajame lakšte pateikiami visi šablone naudojami atskaitos
duomenys; naudotojas šiuo lakštu gali ir nesinaudoti.

Prekės kodas
Čia įrašykite kiekvieno produkto, kuris bus įvedamas į prašymo formą, prekės kodą. Pastaba.
Stulpelius, šalia kurių pažymėta raidė „M“, būtina užpildyti.

Perdirbtųjų produktų aprašymas
Vienoje eilutėje pateikite vieno produkto aprašymą.

Perdirbtųjų produktų kiekis
Stulpelyje „Prekių kiekis“ įrašykite kiekį, o stulpelyje „Matavimo vienetas“ iš esamo verčių sąrašo
pasirinkite reikiamą.
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Perdirbtųjų produktų vertė
Čia įrašykite kiekvieno deklaruoto produkto vertę, o stulpelyje „Valiuta“ iš esamo verčių sąrašo
pasirinkite reikiamą.

Prekybos politikos priemonių taikymui reikalingi duomenys
Čia įrašykite bet kokius su kiekvienu produktu susijusius duomenis. Pastaba. Stulpelių, šalia
kurių pažymėta raidė „O“, pildyti nebūtina.
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9. PUSLAPIAI „PERŽIŪRĖTI INF“
Naršymo meniu naudotojas gali pasirinkti arba kortelę „Mano INF“, arba „Ieškoti INF“, kad
surastų ir atsidarytų tą INF, su kuriuo ketina dirbti.
Atidarytąjį INF sudaro šios trys kortelės:
• INF informacija
• Būsenos duomenys
• Pranešimai
Šiose trijose kortelėse naudotojas gali peržiūrėti svarbiausią INF informaciją, bendrus INF
duomenis ir įvairius jų apdorojimo veiksmus bei pranešimus, susijusius su INF.
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9.1. INF RODINYS. INF INFORMACIJA
Naudotojui sukūrus INF arba puslapyje „Mano INF“ spustelėjus konkretų INF, rodomas puslapis
„Peržiūrėti INF“ (kortelė „INF informacija“).
Visuose „INF rodinio“ ekranuose veikia šios dauginės funkcijos:
1. Veikti kieno nors vardu
2. Pakeisti
3. Panaikinti
4. Spausdinti PDF
5. Peržiūrėti prašymą

Veikti kieno nors vardu
Spustelėkite šį mygtuką norėdami įvesti muitinės įstaigą, veikiančią [...] vardu.
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Pakeisti muitinės įstaigą galima tik šiame ekrane, t. y. jei naudotojas bus nukeltas į kitą ekraną, jis
veiks kaip prisijungusioji muitinės įstaiga.

Pakeisti
Spustelėkite šį mygtuką norėdami Pakeisti INF.

Panaikinti
Spustelėkite šį mygtuką norėdami nusikelti į ekraną „Panaikinti“. Šis mygtukas matomas tik kai
prisijungusioji muitinės įstaiga yra kartu ir prižiūrinčioji muitinės įstaiga.

Spausdinti PDF
Spustelėkite šį mygtuką norėdami išsispausdinti peržiūros puslapį PDF formatu.

Peržiūrėti prašymą
Spustelėkite šį mygtuką norėdami atsidaryti modalinį langą „Peržiūrėti INF produktą“.

Peržiūrėti INF prekę (-es)
Spustelėkite akies piktogramą norėdami atsidaryti modalinį langą „Peržiūrėti prekes, kurioms
taikomas INF“.

Peržiūrėti INF perdirbtąjį (-uosius) produktą (-us)
Spustelėkite akies piktogramą norėdami atsidaryti modalinį langą „Peržiūrėti perdirbtuosius
produktus, kuriems taikomas INF“.
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9.2. INF RODINYS. KORTELĖ „BŪSENOS DUOMENYS“
Puslapyje „Peržiūrėti INF informaciją“ naudotojas gali pasirinkti kortelę „Būsenos duomenys“,
kurioje pateikiama visų leidžiamų (atsižvelgiant į leidimo rūšį) INF procesų apžvalga.
Pavyzdžiui, IP EX/IM atveju programoje pateikiamas šių procesų sąrašas:
1. Gavimo procesas
2. Informacija apie prašymą pateikti papildomos informacijos
3. Informacija apie pakeitimus
4. Informacija apie panaikinimus
5. Apdorojimas įforminimo muitinės įstaigoje
6. Apdorojimas eksporto muitinės įstaigoje
7. Apdorojimas išvežimo muitinės įstaigoje

Atsižvelgiant į prisijungusiosios muitinės įstaigos leidimus, naudotojui gali būti leidžiama per bet
kurį procesą atlikti tam tikrus veiksmus.
Pavyzdžiui, jei prisijungusioji muitinės įstaiga yra ne ta muitinės įstaiga, kurioje atliktas
įforminimas, tuomet naudotojas galės atlikti tik peržiūros veiksmą (žr. tolesnę ekrano kopiją):
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Pirmiau pateiktame paveikslėlyje yra šie stulpeliai:
1. MRN (pagrindinis registracijos numeris)
2. Deklaracijos rūšis
3. Kompetentingos muitinės įstaigos numeris
4. Prašomos įforminti procedūros kodas
5. Ankstesnės procedūros kodas
6. Veiksmų meniu (veiksmas „Peržiūrėti“)
Stulpeliai išsamiai paaiškinti numeracijoje / anotacijoje toliau esančiame tinklelyje „Apdoroti
įforminimo muitinės įstaigoje“.

INF būsena
Čia naudotojas gali bet kada peržiūrėti esamą INF būseną.

Veikti kieno nors vardu
Spustelėjus šį mygtuką programoje atsivers iškylantysis langas. Jame naudotojas galės įvesti
muitinės įstaigą, veiksiančią kitos muitinės įstaigos vardu. Atsivers šis iškylantysis langas:

Jame naudotojas gali pažymėti varnele žymimąjį langelį ir taip patvirtinti, kad veikia kitos muitinės
įstaigos vardu; naudotojas taip pat gali nurodyti, kuriai muitinės įstaigai suteikiamas leidimas
veikti jo vardu. Be to, naudotojas gali naudotis trimis veiksmo mygtukais. Veiksmo mygtukai:
• Išeiti (pasirinkite norėdami išeiti iš esamo proceso).
• Nustatyti iš naujo (pasirinkite norėdami atkurti šiame lange pateikiamą informaciją).
• Tęsti (pasirinkite norėdami tęsti veiksmą).

Įforminti prekes
Spustelėkite šį mygtuką norėdami inicijuoti prekių įforminimo procedūrą pagal šį INF.

Eksportas
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Spustelėkite šį mygtuką norėdami inicijuoti eksporto proceso procedūrą pagal šį INF.

Išvežimas
Spustelėkite šį mygtuką norėdami inicijuoti išvežimo proceso procedūrą pagal šį INF.

Pakeisti
Spustelėkite šį mygtuką norėdami pakeisti esamą INF informaciją.

Spausdinti PDF
Spustelėkite šį mygtuką norėdami išsispausdinti esamą puslapį PDF formatu.

Peržiūrėti prašymą
Spustelėkite šį mygtuką norėdami peržiūrėti šio INF lakšto INF prašymą.

Gavimo procesas
Naudotojas gali po šiuo tinkleliu matyti visą informaciją, susijusią su INF gavimu iš INF-SP
sistemos.

Būsena
Čia naudotojas gali matyti INF būseną INF gavimo metu.

Prižiūrinčioji muitinės įstaiga
Čia naudotojas gali matyti, kuri muitinės įstaiga atliko prižiūrinčiosios muitinės įstaigos funkciją,
kai INF buvo gautas.

Pateikimo numeris
Čia naudotojas gali matyti INF SRN numerį.

INF prašymo pateikimo data
Data, kurią INF prašymas buvo pateiktas INF-SP programoje.

Sprendimas fiksuotas rankiniu būdu
Jei prižiūrinčioji muitinės įstaiga rankiniu būdu fiksuoja sprendimą priimti leidimo numerį INF
prašymui ir tęsti INF rengimo procesą, langelis pažymimas varnele.
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Informacija apie prašymą pateikti papildomos informacijos
Jei prižiūrinčioji muitinės įstaiga yra paprašiusi pateikti papildomos informacijos, pavyzdžiui,
nurodyti atitinkamus duomenis, čia bus matoma tam tikra techninė informacija, susijusi su INF.

Informacija apie pakeitimus
Bet koks pakeitimas, padarytas INF, bus matomas atitinkamoje šio tinklelio eilutėje. Bus matoma
išsami su pakeitimu susijusi informacija.

MRN
Čia naudotojas gali matyti konkretų MRN (pagrindinį registracijos numerį), susijusį su konkrečiu
pakeitimu.

Pakeitimo data
Čia naudotojas gali matyti faktinę pakeitimo datą.

INF pakeitimo pagrindimas
Čia bus matomas bet koks pateiktas pagrindimas, susijęs su pakeitimu.

Kompetentinga muitinės įstaiga
Jei kompetentinga muitinės įstaiga padarė INF pakeitimą, čia bus matomi jos rekvizitai.

Muitinės įstaigos funkcija
Čia naudotojas gali matyti, kokią funkciją vykdant padarytas pakeitimas.

Proceso rūšis
Šiame stulpelyje naudotojas gali matyti šio pakeitimo proceso rūšį.

Informacija apie panaikinimus
Čia naudotojas gali matyti bet kokią INF panaikinimo informaciją.

Panaikinimo data
Čia įrašoma faktinė panaikinimo data.
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Prižiūrinčioji muitinės įstaiga
Čia naudotojas gali matyti, kuri prižiūrinčioji muitinės įstaiga atliko panaikinimą.

Panaikinimo pagrindimas
Čia naudotojas gali matyti prižiūrinčiosios muitinės įstaigos pateiktą panaikinimo pagrindimą.

Apdoroti įforminimo muitinės įstaigoje
Čia bus rodomas bet koks įforminimo procesas, susijęs su INF.

MRN (pagrindinis registracijos numeris)
Čia naudotojas gali matyti konkretaus įforminimo proceso MRN.

Deklaracijos rūšis
Čia naudotojas gali matyti įforminimo deklaracijos rūšį.

Kompetentingos muitinės įstaigos numeris
Čia naudotojas gali matyti įforminimo procesą vykdžiusios muitinės įstaigos numerį.

Prašomos įforminti procedūros kodas
Čia matomas įforminimo procese naudojamas kodas.

Ankstesnės procedūros kodas
Čia matomas įforminimo procese naudojamas kodas.

Veiksmų meniu
Spustelėdamas rodyklę naudotojas gali „Peržiūrėti“ arba „Pakeisti“ įforminimo procesą.
Pastarasis veiksmas bus galimas, jei naudotojas bus prisijungęs tos pačios muitinės įstaigos, kuri
atliko pirminį įforminimą, vardu.

Apdoroti eksporto muitinės įstaigoje
Čia bus rodomas bet koks eksporto procesas, susijęs su INF.

MRN (pagrindinis registracijos numeris)
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Čia naudotojas gali matyti konkretaus eksporto proceso MRN.

Kompetentingos muitinės įstaigos numeris
Čia naudotojas gali matyti įforminimo procesą vykdžiusios muitinės įstaigos numerį.

Deklaracijos data
Eksporto proceso deklaracijos data.

Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įforminimo ne Sąjungos prekėms,
keičiamoms ekvivalentiškomis prekėmis, terminas
Ne Sąjungos prekių įforminimo terminas.

Išvežimo rezultatas
Čia naudotojas gali matyti išvežimo rezultatą, jei išvežimo patvirtinimą atliko eksporto muitinės
įstaiga.

Veiksmų meniu
Spustelėdamas rodyklę naudotojas gali „Peržiūrėti“ arba „Pakeisti“ eksporto procesą. Pastarasis
veiksmas bus galimas, jei naudotojas bus prisijungęs tos pačios muitinės įstaigos, kurioje atliktas
pirminis eksportas, vardu.

Apdoroti išvežimo muitinės įstaigoje
Čia bus rodomas bet koks išvežimo procesas, susijęs su INF.

MRN (pagrindinis registracijos numeris)
Čia naudotojas gali matyti konkretaus išvežimo proceso MRN.

Kompetentingos muitinės įstaigos numeris
Čia naudotojas gali matyti išvežimo procesą vykdžiusios muitinės įstaigos numerį.

Išvežimo data
Čia bus rodoma išvežimo data, jei išvežimas atliktas.

Išvežimo sustabdymo data
Jei išvežimas neatliktas, čia bus matoma išvežimo sustabdymo data.
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Kontrolės rezultato kodas
Čia bus matomas išvežimo proceso metu įvestas kontrolės rezultato kodas.

Plombų būklė
Jei išvežimo procese plombų būklė buvo apibrėžta, ji bus matoma čia.

Išvežimą atliko
Čia bus rodoma, kuri muitinės įstaiga atliko išvežimo procesą.

Išvežimo rezultatas
Čia naudotojas galės matyti faktinį išvežimo rezultatą. Čia gali būti rodomos šios vertės:
• Tuščias
• Išvežimas neatliktas
• Išvežimas

Veiksmų meniu
Kai tinklelyje yra išvežimo proceso įrašas, čia naudotojas gali matyti panašių veiksmo meniu
mygtuką, kaip ankstesniuose tinkleliuose. Iš ten naudotojas gali „Peržiūrėti“ konkretų išvežimo
procesą.
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9.3. PRANEŠIMŲ RODINYS
Naudotojui pasirinkus puslapį „Peržiūrėti INF prašymą“ (arba spustelėjus konkretų pranešimą iš
puslapio „Mano pranešimai“), rodomas puslapis „Peržiūrėti pranešimą“:

Spausdinti PDF
Spustelėkite šį mygtuką norėdami išsispausdinti peržiūros puslapį PDF formatu.

Peržiūrėti INF
Spustelėkite šį mygtuką norėdami nusikelti į puslapį „INF rodinys“.

Įkelti iš naujo
Spustelėkite norėdami atnaujinti pranešimų kortelės rezultatus.

Eksportuoti duomenis
Spustelėkite šį mygtuką norėdami eksportuoti pranešimų rezultatus CSV failo formatu. Failas yra
automatiškai atsiųsdinamas į jūsų kompiuterį.
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9.4. UŽDUOČIŲ RODINYS
Naudotojui pasirinkus kortelę „Užduotys“ puslapyje „Peržiūrėti INF prašymą“ (arba spustelėjus
konkrečią užduotį puslapyje „Mano užduotys“), jei užduotis (konkrečiam INF prašymui)
paskiriama prisijungusiajai muitinės įstaigai,
atveriamas naujas naudotojo sąsajos puslapis, kuriame pateikiamas užduoties aprašymas ir
reikalingi veiksmai.
Pavyzdžiui, jei INF prašymo būsena yra „Paprašyta pateikti papildomos informacijos“, naudotojui
rodomas šis „Užduočių rodinio“ puslapis:

INF duomenų pateikimo žyma
Jei norite kaip muitinės pareigūnas patvirtinti, kad leidimo turėtojas tikrai išsiuntė INF prašymui
reikalingus duomenis, pažymėkite akutę „Taip“. Jei prašomų duomenų leidimo turėtojas
nepateikė, pažymėkite akutę „Ne“.

Atšaukti
Spustelėkite mygtuką „Atšaukti“ norėdami išeiti iš užduoties puslapio.

Tęsti
Spustelėkite mygtuką „Tęsti“ norėdami tęsti sprendimo dėl duomenų pateikimo veiksmą.

Prašymas parengtas leidimo turėtojo vardu
Čia rodoma, kad INF prašymą leidimo turėtojo vardu parengė muitinės pareigūnas.
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INF duomenų nepateikimo pagrindimas
Jei leidimo turėtojas nepateikė duomenų ir tada pažymima akutė „Ne“, turėtų būti pateikiamas
pagrindimas.

Data: 2020-01-23

103
9.5. PERŽIŪRĖTI PREKES , KURIOMS TAIKOMAS INF
Lentelėje „Prekės, kurioms taikomas INF“, kuri yra kortelėje „INF rodinys. INF informacija“,
naudotojui spustelėjus akies piktogramą, atsiveria iškylantysis langas. Jame galima matyti
prekes, deklaruotas pagal šį INF.
Šis langas parodytas toliau; visi jo elementai yra nekeičiami:

Prekės kodas
Konkrečios deklaruotos prekės KN kodas.

Prekių aprašymas
Konkrečios prekės aprašymas, pateiktas muitinės pareigūno arba sugeneruotas programoje
INF-SP.

Prekių kiekis
Šiuo KN kodu deklaruotų prekių kiekis.

Prekių vertė
Konkretaus prekių kiekio vertė.

Matavimo vienetas
Muitinės pareigūno parinktas matavimo vienetas.

Valiuta
Muitinės pareigūno parinkta prekių vertės nustatymo valiuta. Šioje programoje numatytoji vertė
nurodoma eurais.
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9.6. PERŽIŪRĖTI PERDIRBTUOSIUS PRODUKTUS, KURIEMS TAIKOMAS INF
Lentelėje „Perdirbtieji produktai, kuriems taikomas INF“, kuri yra kortelėje „INF rodinys. INF
informacija“, naudotojui spustelėjus akies piktogramą, atsiveria iškylantysis langas. Jame galima
matyti produktus, deklaruotus pagal šį INF.
Šis langas parodytas toliau; visi jo elementai yra nekeičiami:

Prekės kodas
Deklaruoto produkto KN kodas.

Produktų aprašymas
Čia naudotojas gali matyti konkretaus produkto aprašymą.

Produktų kiekis
Čia naudotojas gali matyti konkretaus produkto deklaruotą kiekį.

Produktų vertė
Čia naudotojas gali matyti konkretaus produkto ir konkretaus jo kiekio vertę.

Matavimo vienetas
Muitinės pareigūno parinktas vienetas.

Valiuta
Muitinės pareigūno parinkta produkto (-ų) vertės nustatymo valiuta. Šioje programoje numatytoji
vertė nurodoma eurais.

Data: 2020-01-23

105
9.7. PERŽIŪRĖTI INF PRAŠYMĄ. INF DUOMENYS
Naršymo meniu naudotojui pasirinkus kortelę „Įterpti INF prašymą (A skirsnis)“ arba spustelėjus
konkretų INF puslapyje „Mano INF“, INF prašymas atidaromas tiesiogiai INF duomenų kortelėje,
kaip matyti toliau:

INF prašymo būsena
Čia naudotojas gali matyti INF prašymo būseną.

INF duomenų kortelė
Spustelėjęs kortelę „INF duomenys“ naudotojas gali matyti pagrindinę / svarbiausią INF prašymo
informaciją.

Naudotojas / Data
Čia galima matyti, kuris prisijungęs naudotojas atliko INF prašymo veiksmus ir kada.
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Prižiūrinčioji muitinės įstaiga
Čia galima matyti, kuri muitinės įstaiga yra atsakinga už INF prašymą.

Leidimo / deklaracijos numerio žyma
Čia informacija pateikiama nekeičiamu formatu ir nurodoma, ar toliau esantis numeris yra leidimo
numeris ar deklaracijos numeris.

Leidimo / deklaracijos numeris
Čia nekeičiamu formatu nurodytas numeris.

Turėtojo identifikavimo duomenys (EORI)
Čia nekeičiamu formatu nurodytas leidimo turėtojo EORI kodas.

Pateikimo data
Čia nekeičiamu formatu nurodyta prašymo pateikimo data.

Leidimo rūšis
Čia nekeičiamu formatu nurodyta INF prašymo leidimo rūšis.

Atstovo identifikavimo duomenys (EORI)
Čia nekeičiamu formatu nurodytas atstovo EORI kodas.

Turėtojo adresas (EORI) (duomenų grupė)
Po šia informacijos duomenų grupe nekeičiamu formatu pateikta visa svarbi leidimo turėtojo
informacija.

Atstovo adresas (duomenų grupė)
Po šia informacijos duomenų grupe nekeičiamu formatu pateikta visa svarbi atstovo informacija.

Bendrosios pastabos
Jei INF prašyme įrašyta bendrųjų pastabų, jos bus matomos čia.

86 straipsnio 3 dalies žyma
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Jei yra nustatyta skola muitinei pagal 86 straipsnio 3 dalį, susijusi su INF prašymu, šį žymimąjį
langelį pažymi varnele tas asmuo, kuris inicijuoja INF prašymą.

Išankstinio eksporto žyma
Jei leidimo rūšis yra IP EX/IM, šį žymimąjį langelį pažymi varnele pati programa; naudotojas galės
matyti ir redaguoti priklausomąjį laukelį „Terminas“.

Prekės, kurioms taikomas INF
Šiame tinklelyje matyti prekės, kurios buvo deklaruotos teikiant INF prašymą.

Perdirbtieji produktai, kuriems taikomas INF
Šiame tinklelyje matyti produktai, kurie buvo deklaruoti teikiant INF prašymą.

Peržiūrėti prekę (-es)
Spustelėjus akies piktogramą naudotojui atsivers iškylantysis langas. Jame bus pateikta visa
informacija, susijusi su deklaruota (-omis) preke (-ėmis).

Peržiūrėti produktą (-us)
Spustelėjus akies piktogramą naudotojui atsivers iškylantysis langas. Jame bus pateikta visa
informacija, susijusi su deklaruotu (-ais) produktu (-ais).

Prašymas parengtas leidimo turėtojo vardu
Čia nekeičiamu formatu nurodyta, kad INF prašymas yra parengtas ne paties leidimo turėtojo, o jo
vardu.

Spausdinti PDF
Spustelėkite šį mygtuką norėdami išsispausdinti esamą puslapį PDF formatu.

Peržiūrėti INF
Spustelėkite šį mygtuką norėdami peržiūrėti INF lakštą, parengtą pagal šį INF prašymą.
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9.8. PERŽIŪRĖTI INF PRAŠYMĄ. BŪSENOS DUOMENYS
Naršymo meniu pasirinkus puslapį „Mano INF“ ir spustelėjus konkretų INF prašymą, atsiveria šis
langas. Jame naudotojas gali spustelėti duomenų būsenos kortelę, kaip parodoma toliau:

INF prašymo būsena
Naudotojas gali visada bet kurioje kortelėje matyti INF prašymo būseną.

Būsenos duomenų kortelė
Naudotojas yra nukeliamas į būsenos duomenų kortelę, kurioje saugoma suvestinė informacija.

Gavimo procesas
Čia naudotojas gali matyti visą informaciją, susijusią su INF prašymo gavimu šioje programoje.

Informacija apie prašymą pateikti papildomos informacijos
Visą papildomą informaciją, kurios buvo prašyta dėl INF prašymo, galima matyti čia.

Prašymas parengtas leidimo turėtojo vardu
Jei INF prašymas buvo parengtas leidimo turėtojo vardu, bus matyti šis nekeičiamo formato
neaktyvus (kaip pavaizduota) mygtukas.
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Spausdinti PDF
Spustelėkite šį mygtuką norėdami išsispausdinti esamą puslapį PDF formatu.

Peržiūrėti INF
Spustelėkite šį mygtuką norėdami nusikelti į INF lakšto, kuris parengtas pagal šį INF prašymą,
kortelę „Rodinys. INF informacija“.
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10. ATSIJUNGIMAS
Spustelėjęs galvos piktogramą viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, naudotojas gali atsidaryti
išskleidžiamąjį meniu.

Pagalba internetu
Spustelėkite, jei norite būti nukreipti į programos INF-SP pagalbos internetu vadovą.

Prisijungęs teikėjas
Naudotojas prisijungė iš UUMDS prieigos valdymo platformos.

Prisijungusi muitinės įstaiga
Čia galima matyti muitinės įstaigos kodą, su kuriuo naudotojas prisijungė.

Pakeisti muitinės įstaigą
Spustelėkite šią nuorodą norėdami nusikelti į Muitinės įstaigos prisijungimo puslapį.

Atsijungimas
Spustelėkite šią nuorodą norėdami atsijungti ir nusikelti į naudotojo prisijungimo puslapį.

Dokumento pabaiga
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