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1. LOGOWANIE PRZEZ URZĘDY CELNE
Po zalogowaniu użytkownik może otworzyć aplikację INF-SP, wybierając urząd celny, do którego chce się
zalogować, w poniższym oknie:

Kod urzędu celnego
W tym miejscu należy wpisać kod urzędu celnego. Aplikacja ma funkcję autouzupełniania (pojawia się
rozwijana lista z proponowanymi wartościami) w trakcie pisania (po wpisaniu pierwszej cyfry).

Przycisk „Wybierz urząd”
Aby się zalogować, kliknij przycisk „Wybierz urząd”.

Data: 23.01.2020
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2. MENU NAWIGACJI
Po lewej stronie ekranu aplikacji znajduje się następujące menu z linkami. Użytkownik może przejść do
danej strony, klikając odpowiedni link.

Link do ekranu „Pulpit”
Kliknięcie linku powoduje przekierowanie do ekranu „Pulpit”.
Link do ekranu „Moje INF”
Kliknięcie linku powoduje przekierowanie do ekranu „Moje INF”.
Link do ekranu „Wyszukaj INF”

Data: 23.01.2020
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Kliknięcie linku powoduje przekierowanie do ekranu „Wyszukaj INF”.

Link do ekranu „Moje wnioski o INF”
Kliknięcie linku powoduje przekierowanie do ekranu „Moje wnioski o INF”.
Link do ekranu „Moje zadania”
Kliknięcie linku powoduje przekierowanie do ekranu „Moje zadania”.
Link do ekranu „Moje powiadomienia”
Kliknięcie linku powoduje przekierowanie do ekranu „Moje powiadomienia”.
Link do ekranu „Wprowadź wniosek o INF (sekcja A)”
Kliknięcie linku powoduje przekierowanie do ekranu „Wprowadź wniosek o INF (sekcja A)”.
Link do ekranu „Wprowadź wniosek o INF (sekcja B)”
Kliknięcie linku powoduje przekierowanie do ekranu „Wprowadź wniosek o INF (sekcja B)”.
Link do ekranu „Wprowadź INF”
Kliknięcie linku powoduje przekierowanie do ekranu „Wprowadź INF”.
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3. ZARZĄDZANIE INF
W menu nawigacji użytkownik może wybrać zakładkę „Moje INF” albo „Wyszukaj INF”, aby wyszukać INF,
którym chce zarządzać lub który chce zmienić.
Zakładka „Moje INF” zawiera tabelę wyników, w której figurują wszystkie INF wprowadzone przez urząd
celny.
Dzięki zakładce „Wyszukaj INF” funkcjonariusz celny może zaś odszukać jeden lub więcej INF i wyświetlić
je w tabeli wyników.
Obie metody nawigacji umożliwiają użytkownikowi zarządzanie INF, któremu aplikacja nadała numer INF.

Data: 23.01.2020
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3.1. ANULOWANIE INF
Aby anulować INF, użytkownik może kliknąć przycisk „Anuluj” na ekranie „Wyświetl INF”:

Przycisk opcji „Anulować INF?”
Aby podjąć decyzję o anulowaniu INF, kliknij ten przycisk opcji (pole obowiązkowe). Jeżeli wybrana
zostanie opcja „NIE”, pole tabeli znajdujące się poniżej zostanie ukryte.

Uzasadnienie anulowania INF
Wpisz informacje uzasadniające anulowanie INF.

Język
Z menu rozwijanego wybierz język, w którym sporządzono informacje wpisane w polu tekstowym
przewidzianym na uzasadnienie.

Przycisk „Anuluj”
Aby zrezygnować z procesu anulowania, kliknij przycisk „Anuluj”.

Przycisk „Dalej”
Aby ukończyć proces anulowania, kliknij przycisk „Dalej”.
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3.2. ZMIEŃ INF
Aby dokonać zmiany INF, użytkownik może kliknąć przycisk funkcyjny „Zmień” na ekranie „Wyświetl INF”:

Uwagi ogólne

Data: 23.01.2020
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Pole na uwagi ogólne jest edytowalne i można je zmieniać w ramach procesu zmiany INF.

Dodaj towar
Podczas zmiany INF można zgłosić dodatkowy towar lub dodatkowe towary, klikając przycisk funkcyjny
„Dodaj”.

Przycisk „Edytuj”
Aby zmienić istniejący wpis dotyczący towaru, kliknij przycisk „Edytuj”.

Usuń
Aby usunąć z INF istniejący wpis dotyczący towaru, kliknij przycisk „Usuń”.

Dodaj produkt
Podczas zmiany INF można zgłosić dodatkowy produkt lub dodatkowe produkty, klikając przycisk funkcyjny
„Dodaj”.

Przycisk „Edytuj”
Aby zmienić istniejący wpis dotyczący produktu przetworzonego, kliknij przycisk „Edytuj”.

Przycisk „Usuń”
Aby usunąć z INF istniejący wpis dotyczący produktu, kliknij przycisk „Usuń”.

Anuluj
Aby przerwać proces zmiany, kliknij przycisk funkcyjny „Anuluj”.

Data: 23.01.2020
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Zmień
Aby kontynuować zmianę INF, kliknij przycisk „Zmień”. Po kliknięciu przycisku „Zmień” pojawi się okno
podręczne, w którym należy wpisać uzasadnienie zmiany (pole obowiązkowe).

Data: 23.01.2020
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4. PRZETWARZANIE INF
Funkcjonariusz celny zarządza INF i wykonuje określone czynności w ramach jego przetwarzania.
Czynności te można przeprowadzić w przypadku INF, który otrzymał numer INF.
W zależności od rodzaju pozwolenia w INF, np. UCz IM/EX, aplikacja pozwala użytkownikowi na
rozpoczęcie właściwego procesu.
Zasadniczo aplikacja – w zależności od rodzaju pozwolenia – oferuje następujące funkcje w odniesieniu do
INF:

UCz IM/EX
Obejmij towary > Zamknij procedurę dla produktów > Wyprowadzenie

UCz EX/IM
Wywóz > Wyprowadzenie > Obejmij towary

UB IM/EX
Dopuszczenie do obrotu > Obejmij towary > Wyprowadzenie
UB EX/IM
Obejmij towary > Wyprowadzenie > Dopuszczenie do obrotu

Data: 23.01.2020
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4.1. OBEJMIJ TOWARY
Jeżeli użytkownik kliknie przycisk „Obejmij towary” w zakładce „Wyświetl INF” – „Informacje INF”,
w aplikacji wyświetli się okno, w którym użytkownik będzie mógł kontynuować obejmowanie towarów.
Przykładowo w przypadku INF z rodzaju: UCz IM/EX wyświetli się następująca strona:
Krok 1:

Krok 2:
Natomiast w przypadku UCz EX/IM w pierwszej kolejności wyświetli się następujący ekran:

Na tym ekranie użytkownik musi wybrać ostatnią datę objęcia towarów za pomocą selektora daty (tak jak
na zrzucie ekranu interfejsu powyżej) i kliknąć „Dalej” albo „Anuluj” w zależności od tego, czy chce
kontynuować proces objęcia.

Krok 3:
Użytkownik może wpisać datę i wybrać, czy chce kontynuować przetwarzanie INF:

Data: 23.01.2020
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Na tym etapie użytkownik musi wybrać rzeczywistą datę objęcia towarów za pomocą selektora daty,
a następnie wybrać opcję „Tak” albo „Nie” za pomocą odpowiednich przycisków opcji, w zależności od
tego, czy chce kontynuować przetwarzanie INF. Następnie użytkownik musi kliknąć „Dalej” albo „Anuluj”
w zależności od tego, czy chce kontynuować proces objęcia.
Jeżeli użytkownik wybierze w kroku 3 opcję „Dalej”, wówczas wyświetli się strona interfejsu wskazana
w kroku 1, na której użytkownik musi wypełnić odpowiednie pola, by ukończyć proces objęcia.

MRN – numer ewidencyjny zgłoszenia celnego
W tym polu wpisz numer ewidencyjny (MRN) właściwy dla wybranej procedury objęcia.

Rodzaj zgłoszenia
Wybierz właściwy rodzaj zgłoszenia z menu rozwijanego.

Kod wnioskowanej procedury
Wybierz wartość z menu rozwijanego.

Kod poprzedniej procedury
Wybierz wartość z menu rozwijanego.

Anuluj
Aby anulować proces objęcia, kliknij przycisk „Anuluj”.

Dalej
Aby kontynuować i ukończyć proces objęcia, kliknij przycisk „Dalej”.

Dodaj pozycje towarów nieunijnych objęte procedurą UCz
Aby uzupełnić formularz „Pozycje towarów nieunijnych objęte procedurą UCz”, kliknij przycisk funkcyjny
„Dodaj”.

Data: 23.01.2020
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Data przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą UCz
Wybierz z selektora daty datę przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie.

Ostateczny dzień na zamknięcie
Wybierz z selektora daty datę, która jest najbardziej zbliżona do ostatecznego dnia na zamknięcie .

Data: 23.01.2020
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4.1.1. POZYCJE TOWARÓW NIEUNIJNYCH OBJĘTE PROCEDURĄ UCZ
Kiedy użytkownik kliknie przycisk „Dodaj towar” na ekranie „Obejmij towar”, uruchomi się następujący tryb,
dzięki któremu będzie mógł wprowadzić towar nieunijny:

Wskazanie towarów ekwiwalentnych
Za pomocą tego przełącznika możesz wyświetlić/ukryć sekcję „Towary ekwiwalentne” w ramach
tego trybu.

Kod towaru ekwiwalentnego
Wprowadź kod towaru ekwiwalentnego. Pole to jest widoczne, jeżeli zaznaczono opcję
wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Jakość handlowa i parametry techniczne towarów ekwiwalentnych
Wprowadź opis „jakości handlowej i parametrów technicznych” towarów ekwiwalentnych. Pole to
jest widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Język
Wybierz język opisu jakości handlowej i parametrów technicznych. Menu rozwijane jest
widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Data: 23.01.2020
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Identyfikacja towarów
Wybierz opcję „Identyfikacja towarów” z pozycji w menu rozwijanym. Menu rozwijane jest
widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Cło antydumpingowe
Zaznacz lub odznacz to pole, aby określić, czy dany towar ekwiwalentny podlega cłu
antydumpingowemu. Pole wyboru jest widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów
ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Kod towaru
Wpisz kod towaru lub kody towarów (pole obowiązkowe).

Opis towarów
Wprowadź opis towarów (pole obowiązkowe).

Język
Wybierz język opisu towarów z menu rozwijanego (pole obowiązkowe).

Ilość towarów
Wprowadź ilość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Wartość towarów
Wprowadź wartość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Jednostka miary
Wybierz jednostkę miary wprowadzonej ilości towarów z menu rozwijanego (pole obowiązkowe).

Waluta
Wybierz z menu rozwijanego walutę, w której określono wartość towarów.

Anuluj
Aby anulować wprowadzony towar, kliknij przycisk „Anuluj”.

Data: 23.01.2020
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Zapisz
Aby zapisać wprowadzony towar, kliknij przycisk „Zapisz”.

Data: 23.01.2020
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4.2. ZAMKNIJ PROCEDURĘ DLA PRODUKTÓW
Po kliknięciu przycisku „Zamknij procedurę dla produktów” na ekranie „Wyświetl INF” –
„Informacje INF” na stronie interfejsu otworzy się następująca strona, na której funkcjonariusz
celny może wprowadzić datę przyjęcia zgłoszenia celnego o zamknięcie:
Krok 1:

Następnie określ, czy chcesz kontynuować przetwarzanie INF, wybierając „Tak” albo „Nie” za
pomocą przycisku opcji (zob. ilustracja poniżej):
Krok 2:

Jeżeli wybrano „Tak”, należy kliknąć przycisk „Dalej” i wypełnić wyświetlony poniżej formularz,
określając przynajmniej jeden produkt przetworzony planowany do uzyskania w ramach
procedury UCz.
Jeżeli chce się wskazać „Towary w stanie niezmienionym” lub „Produkty pośrednie”, należy
zaznaczyć właściwe pole wyboru tak jak na formularzu wskazanym poniżej.
Następnie należy kliknąć przycisk „Dalej” albo „Anuluj”, aby kontynuować lub anulować proces
zamknięcia.
Krok 3:

Data: 23.01.2020
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Data przyjęcia zgłoszenia celnego o zamknięcie
Wybierz z selektora daty rzeczywistą datę zamknięcia.

Anuluj
Aby anulować proces zamknięcia, kliknij przycisk „Anuluj”.

Dalej
Aby kontynuować i ukończyć proces zamknięcia, kliknij przycisk funkcyjny „Dalej”.

Data: 23.01.2020
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4.2.1. PRODUKTY PRZETWORZONE PLANOWANE DO UZYSKANIA W RAMACH PROCEDURY UCZ
Kiedy użytkownik kliknie przycisk funkcyjny „Dodaj” w tabeli produktów przetworzonych
planowanych do uzyskania w ramach procedury UCz, otworzy się następujące okno, w którym
można wprowadzić produkt:

Kod towaru
Wprowadź kod towaru dla produktu lub produktów (pole obowiązkowe).

Opis produktów
Wprowadź opis danego produktu (pole obowiązkowe).

Język
Wybierz język opisu z menu rozwijanego (opcjonalnie).

Ilość produktów
Wprowadź ilość produktów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Wartość produktów
Wprowadź wartość produktów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Jednostka miary
Wybierz jednostkę miary
obowiązkowe).

wprowadzonej

ilości

produktów

z menu

rozwijanego

(pole

Waluta
Wybierz z menu rozwijanego walutę, w której określono wartość produktu lub produktów.
Domyślną wartością w aplikacji jest euro.

Data: 23.01.2020
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4.2.2. TOWARY W STANIE NIEZMIENIONYM
Jeżeli użytkownik jest w trakcie procedury zamknięcia INF i kliknie pole wyboru „Towary w stanie
niezmienionym” (tak jak na ilustracji poniżej), wyświetli się dodatkowa tabela.
Tak jak na ilustracji poniżej:

Wskazanie towarów w stanie niezmienionym
Zaznacz to pole wyboru w trakcie procedury zamknięcia, jeżeli chcesz zgłosić towary w stanie
niezmienionym. Po kliknięciu tego pola pojawi się nowa tabela pod tytułem „Towary w stanie
niezmienionym”.

Edytuj towary w stanie niezmienionym
Aby zmienić istniejący wpis dotyczący towarów, wybierz przycisk „Edytuj”.

Usuń towary w stanie niezmienionym
Aby usunąć istniejący wpis dotyczący towarów, kliknij przycisk „Usuń”.

Dodaj towary w stanie niezmienionym
Aby dodać nowy wpis dotyczący towaru, kliknij przycisk „Dodaj”.

Anuluj
Aby anulować proces zamknięcia, kliknij przycisk „Anuluj”.

Dalej

Data: 23.01.2020
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Aby ukończyć proces zamknięcia, kliknij przycisk „Dalej”.
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4.2.3. PRODUKTY POŚREDNIE
Jeżeli użytkownik jest w trakcie procedury zamknięcia INF i kliknie pole wyboru „Wskazanie
produktów pośrednich” (tak jak na ilustracji poniżej), wyświetli się dodatkowa tabela.
Tak jak na ilustracji poniżej:

Wskazanie produktów pośrednich
Zaznacz to pole wyboru w trakcie procedury zamknięcia, jeżeli chcesz zgłosić produkty
pośrednie. Po kliknięciu tego pola pojawi się nowa tabela pod tytułem „Produkty pośrednie”.

Dodaj produkty pośrednie
Aby dodać nowy wpis dotyczący produktów pośrednich, kliknij przycisk „Dodaj”.

Można kontynuować proces
Jeżeli chcesz kontynuować proces zamknięcia, kliknij przycisk „Tak”. Aby zatrzymać proces
zamknięcia, kliknij przycisk „Nie”. Jeżeli wybierzesz „Nie”, przycisk funkcyjny „Dalej” zmieni kolor
na szary, a jedyną dostępną opcją będzie anulowanie procesu zamknięcia.

Anuluj
Aby anulować proces zamknięcia, kliknij przycisk „Anuluj”.

Data: 23.01.2020
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Dalej
Aby ukończyć proces zamknięcia, kliknij przycisk „Dalej”.

Data: 23.01.2020
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4.3. WYWÓZ
Po kliknięciu przycisku „Wywóz” na ekranie „Wyświetl INF” – „Informacje INF” na stronie interfejsu
otworzy się następujące okno, w którym użytkownik może przystąpić do procedury wywozu:

MRN (numer ewidencyjny zgłoszenia celnego)
Wpisz w tym miejscu numer MRN dla danej procedury wywozu (pole obowiązkowe).

Dodaj produkty przetworzone objęte uprzednim wywozem
Kliknij ten przycisk, aby dodać produkt przetworzony podlegający uprzedniemu wywozowi.

Zgłoszenie wywozowe w ramach UCz EX/IM zostało przyjęte
Wybierz z selektora daty datę przyjęcia zgłoszenia wywozowego (pole obowiązkowe).

Dodaj pozycje towarowe, które można objąć procedurą UCz
Kliknij ten przycisk, aby wprowadzić towary do objęcia procedurą uszlachetniania czynnego.

Ostatni dzień na objęcie towarów nieunijnych, które zostały zastąpione towarami
ekwiwalentnymi, procedurą uszlachetniania czynnego
Wybierz z selektora daty ostatnią datę objęcia (pole obowiązkowe).

Anuluj
Kliknij ten przycisk, aby anulować całą procedurę wywozu.

Przetwarzaj
Kliknij ten przycisk, aby kontynuować procedurę wywozu.

Data: 23.01.2020
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4.3.1. PRODUKTY PRZETWORZONE OBJĘTE UPRZEDNIM WYWOZEM
Kiedy użytkownik kliknie przycisk „Dodaj” w tabeli produktów przetworzonych objętych
uprzednim wywozem, otworzy się następujące okno, w którym można wprowadzić produkt:

Kod towaru dla produktu
Wprowadź kod towaru dla produktu lub produktów (pole obowiązkowe).

Opis produktów
Wprowadź opis danego produktu (pole obowiązkowe).

Język
Wybierz język opisu z menu rozwijanego (opcjonalnie).

Jakość produktów
Wprowadź ilość produktów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Wartość produktów
Wprowadź wartość produktów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Jednostka miary
Wybierz jednostkę miary
obowiązkowe).

wprowadzonej

ilości

produktów

z menu

rozwijanego

(pole

Waluta
Wybierz z menu rozwijanego walutę, w której określono wartość produktu lub produktów.
Domyślną wartością w aplikacji jest euro.

Data: 23.01.2020
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Zapisz
Aby zapisać wprowadzony produkt, kliknij przycisk „Zapisz”.

Anuluj
Aby anulować wprowadzony produkt, kliknij przycisk „Anuluj”.

Data: 23.01.2020
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4.3.2. POZYCJE TOWAROWE , KTÓRE MOŻNA OBJĄĆ PROCEDURĄ UCZ
Kiedy użytkownik kliknie przycisk „Dodaj” w tabeli pozycji towarowych, które można objąć
procedurą UCz, otworzy się następujące okno, w którym można wprowadzić towar.

Wskazanie towarów ekwiwalentnych
Za pomocą tego przełącznika możesz wyświetlić/ukryć sekcję „Towary ekwiwalentne” w ramach
tego trybu.

Kod towaru ekwiwalentnego
Wprowadź kod towaru ekwiwalentnego. Pole to jest widoczne, jeżeli zaznaczono opcję
wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Jakość handlowa i parametry techniczne towarów ekwiwalentnych
Wprowadź opis „jakości handlowej i parametrów technicznych” towarów ekwiwalentnych. Pole to
jest widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Język
Wybierz język opisu jakości handlowej i parametrów technicznych. Menu rozwijane jest
widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Identyfikacja towarów
Wybierz opcję „Identyfikacja towarów” z pozycji w menu rozwijanym. Menu rozwijane jest
widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).
Data: 23.01.2020

31

Cło antydumpingowe
Zaznacz lub odznacz to pole, aby określić, czy dany towar ekwiwalentny podlega cłu
antydumpingowemu. Pole wyboru jest widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów
ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Kod towaru
Wpisz kod towaru lub kody towarów (pole obowiązkowe).

Opis towarów
Wpisz kod towaru lub kody towarów (pole obowiązkowe).

Ilość towarów
Wprowadź ilość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Wartość towarów
Wprowadź wartość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Jednostka miary
Wybierz jednostkę miary wprowadzonej ilości towarów z menu rozwijanego (pole obowiązkowe).

Waluta
Wybierz z menu rozwijanego walutę, w której określono wartość towarów.

Anuluj
Aby anulować procedurę, kliknij przycisk „Anuluj”.

Zapisz
Aby ukończyć i zapisać wpis, kliknij przycisk „Zapisz”.

Data: 23.01.2020
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4.4. WPROWADŹ WYNIKI KONTROLI W URZĘDZIE WYPROWADZENIA
Po kliknięciu przez użytkownika przycisku „Wyprowadzenie” na ekranie „Wyświetl INF” –
„Informacje INF” na stronie interfejsu otworzy się następujące okno, w którym funkcjonariusz
celny może rozpocząć procedurę wyprowadzenia:

Numer ewidencyjny zgłoszenia celnego (MRN)
Pole „Numer ewidencyjny (MRN)” jest rozwijanym menu, w którym spośród wszystkich
dostępnych numerów MRN można wybrać numery planowane do procedury wyprowadzenia. Do
każdego wyniku kontroli w urzędzie wyprowadzenia można przypisać jedną wartość.

Kod wyniku kontroli
Wybierz kod wyniku kontroli z menu rozwijanego.

Data wyprowadzenia
Za pomocą selektora daty wybierz rzeczywistą datę wyprowadzenia dla danego numeru
ewidencyjnego (MRN).

Data wstrzymania wyprowadzenia
Za pomocą selektora daty wybierz datę wstrzymania wyprowadzenia. Wprowadzenie tej daty jest
nieobowiązkowe.

Stan zamknięć
Wybierz stan zamknięć z menu rozwijanego.

Przycisk „Anuluj”
Kliknięcie przycisku funkcyjnego „Anuluj” powoduje anulowanie całej procedury.

Data: 23.01.2020
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Przycisk „Dalej”
Kliknięcie przycisku funkcyjnego „Dalej” powoduje zakończenie procesu rejestracji wyników
kontroli w urzędzie wyprowadzenia i zapisanie ich w INF.

Data: 23.01.2020
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4.5. DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Jeżeli użytkownik kliknie przycisk funkcyjny „Dopuszczenie do obrotu” w zakładce interfejsu
„Wyświetl INF” – „Informacje INF”, w aplikacji wyświetli się strona, na której użytkownik będzie
mógł rozpocząć proces dopuszczenia do obrotu.
W przypadku INF, w odniesieniu do którego wydanym rodzajem pozwolenia jest UB EX/IM,
użytkownik powinien w pierwszej kolejności wybrać rzeczywistą datę powrotnego przywozu
produktów zgodnie z ilustracją poniżej.
Krok 1:

Po kliknięciu przycisku funkcyjnego „Dalej” wyświetli się kolejna strona interfejsu aplikacji, na
której należy wprowadzić informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu dopuszczenia do
obrotu zgodnie z ilustracją poniżej.
Krok 2:

Na tym etapie należy wypełnić następujące pola obowiązkowe (oznaczone czerwonymi
gwiazdkami):
• MRN: numer referencyjny zgłoszenia celnego w ramach procedury dopuszczenia do obrotu;
• Rodzaj zgłoszenia: w tym miejscu można wybrać odpowiednią pozycję z menu rozwijanego;
• Kod wnioskowanej procedury: w tym miejscu można wybrać odpowiednią pozycję z menu
rozwijanego tak jak na ilustracji poniżej:

Data: 23.01.2020
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• Kod poprzedniej procedury: w tym miejscu można wybrać odpowiednią pozycję z menu
rozwijanego tak jak na ilustracji poniżej:

Następnie użytkownik powinien kliknąć przycisk funkcyjny „Dodaj” po prawej stronie ekranu
interfejsu w tabeli „Produkty przetworzone, które mogą być przedmiotem powrotnego przywozu
w ramach UB”, aby dodać produkt/produkty. Po dodaniu produktów użytkownik powinien kliknąć
przycisk „Anuluj” albo przycisk „Dalej”, aby anulować albo kontynuować proces dopuszczenia do
obrotu.

Data: 23.01.2020
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4.5.1. PRODUKTY PRZETWORZONE , KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM POWROTNEGO PRZYWOZU W RAMACH
UB

Kod towaru
Wpisz w tym miejscu kod CN produktu.

Opis produktów

Wprowadź w tym miejscu opis danego produktu.

Ilość produktów

Wprowadź w tym miejscu ilość danego produktu.

Wartość produktów

Wprowadź w tym miejscu wartość podanej ilości produktów.
Jednostka miary

Wybierz właściwą jednostkę z listy dostępnych pozycji.
Waluta

Wybierz właściwą walutę z listy dostępnych pozycji. Domyślną walutą jest euro.
Anuluj

Aby anulować procedurę, kliknij przycisk „Anuluj”.

Zapisz

Data: 23.01.2020
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Aby zapisać wpis dotyczący produktu, kliknij przycisk „Zapisz”.

5. PULPIT
Po udanym zalogowaniu lub kliknięciu odpowiedniego linku w menu użytkownik przechodzi do
ekranu pulpitu:

Lista ostatnich zadań
Lista zadań wygenerowanych dla zalogowanego urzędu celnego. Aby przejść do konkretnego
ekranu „Widok zadania”, użytkownik powinien kliknąć dane zadanie w tabeli.

Lista ostatnio przetwarzanych INF
Lista INF przetwarzanych przez zalogowany urząd celny. Aby przejść do konkretnego ekranu
„Wyświetl INF”, użytkownik powinien kliknąć dany INF w tabeli.

Lista ostatnich powiadomień
Lista powiadomień wygenerowanych dla zalogowanego urzędu. Aby przejść do konkretnego
ekranu „Widok powiadomień”, użytkownik powinien kliknąć dane powiadomienie w tabeli.

Data: 23.01.2020
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5.1. MOJE INF
Po kliknięciu linku „Moje INF” w menu aplikacja wyświetla przegląd INF wprowadzonych przez
zalogowany urząd celny (w formie tabeli z funkcjami stronicowania/sortowania przedstawionymi
poniżej).
Na ekranie wyświetlają się następujące informacje na temat każdego INF:
1. numer pozwolenia;
2. rodzaj pozwolenia;
3. data utworzenia;
4. EORI posiadacza pozwolenia;
5. nazwa / imię i nazwisko posiadacza pozwolenia;
6. numer INF;
7. status;
8. data przetworzenia.
Użytkownik może kliknąć dany INF (wiersz tabeli), aby przejść na konkretną stronę „Wyświetl
INF”.

Sortowanie
Kliknij ten przycisk w dowolnym wierszu, aby posortować wyniki wyszukiwania.

Odśwież
Aby odświeżyć wyniki wyszukiwania, kliknij przycisk „Odśwież”.

Przycisk „Eksportuj dane”
Kliknij przycisk „Eksportuj dane”, aby wyeksportować wyniki wyszukiwania w pliku CSV, który
zostanie automatycznie zapisany na Twojej stacji roboczej. Wyeksportowany plik będzie zawierał
pierwszych 100 wyników.

EORI posiadacza pozwolenia
W tej kolumnie wyświetla się numer EORI posiadacza pozwolenia.

Data: 23.01.2020
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Nazwa / imię i nazwisko posiadacza pozwolenia
W tej kolumnie wyświetla się nazwa / imię i nazwisko posiadacza pozwolenia.

Numer INF
W tej kolumnie wyświetla się numer INF przypisany do danego INF. W każdym wierszu znajduje
się osobny INF.

Status
W tej kolumnie wyświetla się status INF.

Data przetworzenia
Jeżeli INF został przetworzony, w tej kolumnie wyświetli się data przetworzenia.

Data: 23.01.2020
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5.2. WYSZUKAJ INF
Po kliknięciu linku „Wyszukaj INF” w menu aplikacja wyświetla przegląd wszystkich INF (w formie
tabeli z funkcjami stronicowania/sortowania przedstawionymi poniżej).
Użytkownik może kliknąć dany INF (wiersz tabeli), aby przejść na konkretną stronę „Wyświetl
INF”.

Użytkownik może przeprowadzić wyszukiwanie na podstawie określonych kryteriów filtrowania,
wprowadzając właściwą wartość w polu tekstowym poniżej danej cechy INF (w kolumnie).
Jak pokazano na zrzucie ekranu, dostępnymi kryteriami filtrowania wyników wyszukiwania są:
1. numer pozwolenia / zgłoszenia;
2. rodzaj pozwolenia;
3. data utworzenia;
4. EORI posiadacza pozwolenia;
5. nazwa / imię i nazwisko posiadacza pozwolenia;
6. numer INF;
7. status;
8. data przetworzenia.
Przykładowo po wpisaniu „IP IM/EX041FRIPOFR12251-2017-XYZW42” w kolumnie „Numer
INF” aplikacja powinna wyświetlić INF, który odpowiada temu kryterium (zob. zrzut ekranu
poniżej).

Data: 23.01.2020
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Numer pozwolenia/zgłoszenia
W polu tekstowym użytkownik może wpisać numer pozwolenia lub zgłoszenia, którego szuka.

Rodzaj pozwolenia
Aby przefiltrować wyniki, wybierz rodzaj pozwolenia spośród rodzajów dostępnych w systemie
INF-SP wyświetlonych w tym menu rozwijanym.

Data utworzenia
Selektor daty umożliwia wybranie konkretnej daty i przefiltrowanie wyników wyszukiwania pod jej
kątem.

Sortowanie
Strzałki „góra” i „dół” pozwalają na posortowanie wyników wyszukiwania w kolejności rosnącej lub
malejącej.

Stronicowanie
Wybierz liczbę wyników, która ma być wyświetlana na każdej stronie.

Przycisk „Resetuj filtry”
Przycisk ten umożliwia zresetowanie kryteriów wyszukiwania wybranych wcześniej na stronie
interfejsu.

Nazwa / imię i nazwisko posiadacza pozwolenia
W tym miejscu możesz przeglądać i przeszukiwać wyniki pod kątem nazwy / imienia i nazwiska
posiadacza pozwolenia.

Numer INF
W tym miejscu możesz przeglądać i przeszukiwać wyniki pod kątem numeru INF.

Status
W tym miejscu możesz przeglądać i przeszukiwać wyniki pod kątem statusu INF.

Data: 23.01.2020
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Odśwież
Aby odświeżyć wyniki wyszukiwania, kliknij przycisk „Odśwież”.

Eksportuj dane
Kliknij przycisk „Eksportuj dane”, aby wyeksportować wyniki wyszukiwania w pliku CSV.

Data: 23.01.2020
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5.3. MOJE WNIOSKI O INF
Po kliknięciu linku „Moje wnioski o INF” w menu aplikacja wyświetla przegląd wniosków o INF
utworzonych
przez
zalogowany
urząd
celny
(w
formie
tabeli
z funkcjami
stronicowania/sortowania przedstawionymi poniżej).
Użytkownik może kliknąć dany wniosek o INF (wiersz tabeli), aby przejść na konkretną stronę
wniosku o INF.

Przykładowo po wpisaniu „19AT000000000001” w kolumnie „Numer referencyjny zgłoszenia”
aplikacja powinna wyświetlić wniosek o INF, który odpowiada temu kryterium (zob. zrzut ekranu
poniżej):

Jak pokazano na zrzucie ekranu powyżej, dostępne są następujące kolumny / kryteria
wyszukiwania:
1. data/godzina otrzymania;
2. rodzaj wniosku;
3. numer referencyjny zgłoszenia;
4. numer pozwolenia / zgłoszenia;
5. rodzaj pozwolenia;
6. EORI posiadacza pozwolenia;
7. nazwa / imię i nazwisko posiadacza pozwolenia;
8. status wniosku o INF.
Wyjaśnienie poszczególnych kolumn znajduje się w określonym porządku / adnotacjach na
pierwszej stronie interfejsu użytkownika, a ich opis znajduje się poniżej.

Data/godzina otrzymania
W tym miejscu wyświetla się data i godzina wpłynięcia wniosku o INF do aplikacji INF-SP.

Data: 23.01.2020
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Rodzaj wniosku
W tym miejscu wyświetla się rodzaj wniosku (wniosek o INF – sekcja A lub sekcja B).

Numer referencyjny zgłoszenia
W tej kolumnie wyświetla się numer referencyjny zgłoszenia przypisany do danego wniosku o
INF.

Numer pozwolenia/zgłoszenia
W tej kolumnie wyświetla się numer pozwolenia lub zgłoszenia nadany przez INF na podstawie
danego wniosku o INF.

Rodzaj pozwolenia
W tej kolumnie można wybrać rodzaj pozwolenia z menu rozwijanego, aby przefiltrować wyniki.

EORI posiadacza pozwolenia
W tej kolumnie wyświetla się numer EORI posiadacza pozwolenia i możliwe jest przeszukanie
wyników pod kątem konkretnego numeru EORI.

Nazwa / imię i nazwisko posiadacza pozwolenia
W tej kolumnie wyświetla się nazwa / imię i nazwisko posiadacza pozwolenia i możliwe jest
przeszukanie wyników pod kątem konkretnej nazwy / konkretnego imienia i nazwiska.

Status wniosku o INF
W tej kolumnie wyświetla się aktualny status danego wniosku o INF. Użytkownik może wybrać
z menu rozwijanego właściwy status, pod kątem którego chce przeszukać wyniki.

Odśwież
Aby odświeżyć wyniki wyszukiwania, kliknij przycisk „Odśwież”.

Eksportuj dane
Kliknij przycisk „Eksportuj dane”, aby wyeksportować wyniki wyszukiwania w pliku CSV do swojej
lokalnej stacji roboczej.

Resetuj filtry

Data: 23.01.2020
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Kliknij ten przycisk, aby zresetować obecne kryteria wyszukiwania.

Data: 23.01.2020
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5.4. MOJE ZADANIA
Po kliknięciu linku „Moje zadania” w menu aplikacja wyświetla przegląd zadań zalogowanego
urzędu celnego (w formie tabeli z funkcjami stronicowania/sortowania przedstawionymi poniżej).
Użytkownik może kliknąć dane zadanie (wiersz tabeli), aby przejść na konkretną stronę „Wyświetl
zadanie”.

Przykładowo po wpisaniu „18AT000000000031” w kolumnie „Numer INF lub SRN” aplikacja
powinna wyświetlić zadanie, do którego odnosi się wprowadzony numer SRN (zob. zrzut ekranu
poniżej):

Jak pokazano na zrzucie ekranu powyżej, dostępne są następujące kolumny / kryteria
wyszukiwania:
1. data utworzenia;
2. numer INF lub SRN;
3. numer pozwolenia;
4. rodzaj pozwolenia;
5. rodzaj zadania;
6. wykonanie zadania.
Wyjaśnienie poszczególnych kolumn znajduje się w określonym porządku / adnotacjach na
pierwszej stronie interfejsu użytkownika, a ich opis znajduje się poniżej.

Data utworzenia
Jest to data utworzenia zadania.

Data: 23.01.2020
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Numer INF lub SRN
W tej kolumnie wyświetla się numer INF, jeżeli go nadano, lub numer referencyjny zgłoszenia
(SRN).

Numer pozwolenia
W tej kolumnie wyświetla się numer pozwolenia przypisany do danego zadania. Wyniki można
przeszukać pod kątem konkretnego numeru pozwolenia.

Rodzaj pozwolenia
Użytkownik może wybrać z menu rozwijanego właściwy rodzaj pozwolenia, pod kątem którego
chce przeszukać wyniki.

Rodzaj zadania
Użytkownik może wybrać z menu rozwijanego właściwy rodzaj zadania, pod kątem którego chce
przeszukać wyniki.

Wykonanie zadania
Użytkownik może wybrać zadanie wykonane lub niewykonane.

Odśwież
Aby odświeżyć wyniki wyszukiwania, kliknij przycisk „Odśwież”.

Eksportuj dane
Kliknij przycisk „Eksportuj dane”, aby wyeksportować wyniki wyszukiwania w pliku CSV do swojej
lokalnej stacji roboczej.

Resetuj filtry
Kliknij ten przycisk, aby zresetować obecne kryteria wyszukiwania.

Data: 23.01.2020
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5.5. MOJE POWIADOMIENIA
Po kliknięciu linku „Moje powiadomienia” w menu aplikacja wyświetla przegląd powiadomień
zalogowanego urzędu celnego (w formie tabeli z funkcjami stronicowania/sortowania
przedstawionymi poniżej).
Użytkownik może kliknąć dane powiadomienie (wiersz tabeli), aby przejść na konkretną stronę
„Wyświetl powiadomienie”.

Przykładowo po wpisaniu „18AT000000000031” w kolumnie „Numer INF lub SRN” aplikacja
powinna wyświetlić listę powiadomień, do których odnosi się wprowadzony numer SRN (zob.
zrzut ekranu poniżej):

Jak pokazano na zrzucie ekranu, dostępnymi kryteriami filtrowania wyników wyszukiwania są:
1. data utworzenia;
2. numer INF lub SRN;
3. numer pozwolenia;
4. rodzaj powiadomienia.
Wyjaśnienie poszczególnych kolumn znajduje się w określonym porządku / adnotacjach na
pierwszej stronie interfejsu użytkownika, a ich opis znajduje się poniżej.
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Data utworzenia
Jest to data utworzenia powiadomienia.

Rodzaj wniosku
W tym miejscu wyświetla się rodzaj wniosku o INF.

Numer INF lub SRN
W tej kolumnie wyświetla się numer INF, jeżeli go nadano, lub numer referencyjny zgłoszenia
(SRN).

Numer pozwolenia
W tej kolumnie wyświetla się numer pozwolenia przypisany do danego zadania. Wyniki można
przeszukać pod kątem konkretnego numeru pozwolenia.

Rodzaj pozwolenia
Użytkownik może wybrać z menu rozwijanego właściwy rodzaj pozwolenia, pod kątem którego
chce przeszukać wyniki.

Rodzaj powiadomienia
Ta kolumna wskazuje rodzaj powiadomienia. Użytkownik może wybrać z menu rozwijanego
właściwy rodzaj powiadomienia, pod kątem którego chce przeszukać wyniki.

Odśwież
Aby odświeżyć wyniki wyszukiwania, kliknij przycisk „Odśwież”.

Eksportuj dane
Kliknij przycisk „Eksportuj dane”, aby wyeksportować wyniki wyszukiwania w pliku CSV do swojej
lokalnej stacji roboczej.

Resetuj filtry
Kliknij ten przycisk, aby zresetować obecne kryteria wyszukiwania.
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6. WPROWADŹ WNIOSEK O INF (SEKCJA A)
Aby wprowadzić „wniosek o INF (sekcja A)”, należy kliknąć link „Wprowadź wniosek o INF (sekcja
A)” w menu i wypełnić poniższy formularz:

Język formularza
Z menu rozwijanego wybierz język, w którym wypełnisz formularz wniosku o INF.

Kontrolny urząd celny
Jest to aktualny urząd celny, który inicjuje wniosek o utworzenie INF. (Pole tylko do odczytu).

Numer pozwolenia ALBO numer zgłoszenia
Za pomocą przycisku opcji wybierz, czy poniżej zaimportowany zostanie numer pozwolenia czy
numer zgłoszenia.

Numer pozwolenia/zgłoszenia
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Wpisz numer zgodnie z wyborem dokonanym za pomocą przycisku opcji powyżej.

Identyfikacja posiadacza (EORI)
Po wpisaniu numeru pozwolenia system wstępnie uzupełni informacje dotyczące posiadacza na
podstawie tego numeru. Jeżeli w zewnętrznym systemie CDMS nie ma numeru pozwolenia,
wprowadź informacje dotyczące EORI ręcznie.

Grupa danych dotyczących adresu posiadacza (EORI)
Po wpisaniu numeru pozwolenia system wstępnie uzupełni informacje dotyczące posiadacza na
podstawie tego numeru. Jeżeli w zewnętrznym systemie CDMS nie ma numeru pozwolenia,
wprowadź informacje ręcznie.

Data złożenia
Wybierz rzeczywistą datę złożenia wniosku o INF za pomocą selektora daty.

Rodzaj pozwolenia
Po wprowadzeniu numeru pozwolenia system wstępnie uzupełni wartości albo zaproponuje
odpowiednie wartości do wyboru przez użytkownika. W tym drugim przypadku wybierz
odpowiednią wartość z menu rozwijanego.

Identyfikacja przedstawiciela (EORI)
Po wpisaniu numeru pozwolenia system wstępnie uzupełni informacje dotyczące przedstawiciela
na podstawie tego numeru. Jeżeli w zewnętrznym systemie CDMS nie ma numeru pozwolenia,
wprowadź informacje dotyczące EORI ręcznie.

Adres przedstawiciela
Po wpisaniu numeru pozwolenia system wstępnie uzupełni informacje dotyczące przedstawiciela
na podstawie tego numeru. Jeżeli w zewnętrznym systemie CDMS nie ma numeru pozwolenia,
Data: 23.01.2020

52
wprowadź informacje EORI ręcznie.

Uwagi ogólne
Pole na tekst dowolny. (Fakultatywnie).

Towary objęte INF
W tej tabeli wyświetla się lista utworzonych towarów objętych INF. Po utworzeniu towaru objętego
INF (poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj” i wypełnienie modułu „Dodaj pozycję towarową objętą
INF”) w tej sekcji wyświetli się nowo utworzony towar:

Użytkownik może edytować lub usunąć zgłoszony towar objęty INF odpowiednio za pomocą
przycisków „Edytuj” lub „Usuń”.

Przycisk „Ilości towarów”
Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić raport zawierający wszystkie dostępne kody towarów i ich
pozostałe ilości objęte rodzajem pozwolenia zaimportowanym do formularza.

Przycisk „Załaduj plik CSV”
Wybierz ten przycisk funkcyjny, aby załadować plik .csv zapisany na Twojej lokalnej stacji
roboczej. Aby plik .csv został zaakceptowany przez system, powinien on stanowić szablon
towarów.

Przycisk „Pobierz szablon”
Kliknij ten przycisk funkcyjny, aby pobrać szablon dodawania kilku towarów. Na Twojej lokalnej
stacji roboczej zapisany zostanie plik programu Excel.

Przycisk „Dodaj towary”
Kliknij ten przycisk funkcyjny, aby dodać pojedynczy towar. Po kliknięciu wyświetli się okno
podręczne „Dodaj towary objęte INF”.

Produkty przetworzone objęte INF
W tej tabeli wyświetla się lista utworzonych produktów objętych INF. Po utworzeniu produktu
objętego INF (poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj” i wypełnienie modułu „Dodaj produkt
przetworzony objęty INF”) w tej sekcji wyświetli się nowo utworzony produkt:
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Użytkownik może edytować lub usunąć zgłoszony produkt objęty INF odpowiednio za pomocą
odpowiednich przycisków „Edytuj” lub „Usuń”.

Przycisk „Prześlij”
Kliknij przycisk „Prześlij”, aby kontynuować składanie wniosku o INF.

Anuluj
Aby anulować wszystkie wpisy w formularzu, kliknij przycisk „Anuluj”.
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6.1. DODAJ TOWARY OBJĘTE INF
Po kliknięciu przycisku „Dodaj” na ekranie „Wprowadź wniosek o INF (sekcja A)” otworzy się
następujące okno podręczne, w którym można określić i zgłosić towary:

Wskazanie towarów ekwiwalentnych
Za pomocą tego przełącznika możesz wyświetlić/ukryć sekcję „Towary ekwiwalentne” w oknie
podręcznym.

Kod towaru ekwiwalentnego
Wprowadź kod towaru ekwiwalentnego. Pole to jest widoczne, jeżeli zaznaczono opcję
wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Jakość handlowa i parametry techniczne
Wprowadź opis „jakości handlowej i parametrów technicznych” towarów ekwiwalentnych. Pole to
jest widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).
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Identyfikacja towarów
Wybierz opcję „Identyfikacja towarów” z pozycji w menu rozwijanym. Menu rozwijane jest
widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Cło antydumpingowe
Zaznacz lub odznacz to pole, aby określić, czy dany towar ekwiwalentny podlega cłu
antydumpingowemu. Pole wyboru jest widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów
ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Kod towaru
Wprowadź kod towaru (pole obowiązkowe). Aplikacja ma funkcję autouzupełniania (pojawia się
rozwijana lista z proponowanymi wartościami) w trakcie pisania (po wpisaniu pierwszej cyfry).

Opis towarów
Wprowadź opis towarów (pole obowiązkowe). Aplikacja ma funkcję autouzupełniania (pojawia się
rozwijana lista z proponowanymi wartościami) w trakcie pisania (po wpisaniu trzeciego znaku).

Ilość towarów
Wprowadź ilość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Jednostka miary
Wybierz jednostkę miary wprowadzonej ilości towarów z menu rozwijanego (pole obowiązkowe).

Wartość towarów
Wprowadź wartość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Waluta
Wybierz walutę z menu rozwijanego. Domyślną wartością w aplikacji jest euro. Wartość towarów.

Dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej
Podaj w tym polu tekstowym dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej (można
wykorzystać kilka wierszy).

Przycisk „Anuluj”
Aby anulować cały wpis, kliknij przycisk „Anuluj”.
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Przycisk „Zapisz”
Aby zapisać wprowadzony towar objęty INF, kliknij przycisk „Zapisz”. Zgłoszony towar objęty INF
wyświetli się na ekranie „Wprowadź wniosek o INF (sekcja A)” w sekcji „Towary objęte INF”.
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6.2. DODAJ PRODUKT PRZETWORZONY OBJĘTY INF
Kiedy użytkownik kliknie przycisk „Dodaj produkt objęty INF” na ekranie „Wprowadź wniosek o
INF (sekcja A)”, uruchomi się następujący tryb, dzięki któremu użytkownik będzie mógł utworzyć
produkt objęty INF:

Kod towaru
Wprowadź w tym miejscu kod towaru (pole obowiązkowe). Aplikacja ma funkcję autouzupełniania
(pojawia się rozwijana lista z proponowanymi wartościami) w trakcie pisania (po wpisaniu
pierwszej cyfry).

Opis towarów
Wprowadź w tym miejscu opis towarów (pole obowiązkowe).

Ilość towarów
Wprowadź w tym miejscu ilość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Wartość towarów
Wprowadź w tym miejscu wartość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Jednostka miary
Wybierz jednostkę miary wprowadzonej ilości towarów z menu rozwijanego (pole obowiązkowe).

Waluta
Wybierz z menu rozwijanego walutę, w której określono wartość towarów (inna waluta).Domyślną
wartością w aplikacji jest euro.
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Dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej
Podaj w tym polu tekstowym dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej (można
wykorzystać kilka wierszy).

Przycisk „Anuluj”
Aby anulować wpis, kliknij przycisk „Anuluj”.

Przycisk „Zapisz”
Aby zapisać wprowadzony produkt objęty INF, kliknij przycisk „Zapisz”. Utworzony produkt objęty
INF wyświetli się na ekranie „Wprowadź wniosek o INF (sekcja A)” w sekcji „Produkty objęte INF”.
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6.3. POZOSTAŁE ILOŚCI TOWARÓW OKREŚLONE W POZWOLENIU
Przystępując do określenia towarów w ramach wniosku o INF, użytkownik może wybrać przycisk
funkcyjny „Ilości towarów”, który znajduje się na ekranie „Wprowadź wniosek o INF (sekcja A)”.
Po kliknięciu tego przycisku w aplikacji wyświetla się okno podręczne, w którym pojawiają się
w formie raportu wszystkie pozostałe ilości towarów w podziale na kody towarów w ramach
danego pozwolenia.
Poniżej przedstawiono to okno podręczne:

Kod towaru
W tym polu wyświetla się kod CN pobrany z zewnętrznego systemu CDMS dla danego numeru
pozwolenia.

Pozostała ilość
Dla każdego konkretnego kodu towaru wyświetla się ilość, która pozostała i którą można zgłosić
w ramach wniosku o INF, wraz z jednostką jej miary.

Zamknij
Kliknij ten przycisk funkcyjny, aby zamknąć okno podręczne.
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6.4. DODAWANIE KILKU TOWARÓW
Na stronie „Wprowadź wniosek o INF (sekcja A)” użytkownik może wybrać przycisk funkcyjny
„Pobierz szablon” z tabeli „Towary objęte INF”.
Kliknięcie tego przycisku powoduje pobranie szablonu programu Excel na stację roboczą
użytkownika. Szablon zawiera określone kolumny i arkusze statyczne pomocne użytkownikowi
podczas dodawania kilku towarów w ramach jednego wniosku o INF.
Poniżej przedstawiono przedmiotowy szablon programu Excel:

Ważna uwaga: szablon programu Excel zawiera cztery różne arkusze. Pierwszy arkusz zawiera
ważne informacje wskazujące, jak prawidłowo wypełnić szablon. W drugim arkuszu znajduje się
właściwy szablon w formie przedstawionej powyżej. Trzeci arkusz zawiera przycisk funkcyjny
umożliwiający konwersję szablonu programu Excel na plik CSV, który stanowi dopuszczalny
format, jaki można załadować do aplikacji INF-SP. Z kolei w czwartym arkuszu podano wszystkie
dane referencyjne użyte w szablonie. Użytkownik może zignorować ten arkusz.

Kod towaru
W tym miejscu wpisz kod towaru dla każdego towaru, który ma zostać zaimportowany do
formularza wniosku. Uwaga: wypełnienie kolumn oznaczonych literą < W > jest wymagane.

Opis towarów
W tym miejscu wprowadź opis każdego zgłaszanego towaru w poszczególnych wierszach.

Ilość towarów
Wprowadź ilość w kolumnie „Ilość towarów”, a następnie w kolumnie „Jednostka miary” wybierz
jednostkę z listy dostępnych wartości.

Wartość towarów
W tym miejscu wpisz wartość każdego zgłaszanego towaru.
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Dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej
W tym miejscu podaj wszelkie dane dotyczące poszczególnych towarów. Uwaga: wypełnienie
kolumn oznaczonych literą < O > jest opcjonalne.

Towary ekwiwalentne
W przypadku towarów ekwiwalentnych wypełnij dla każdego zgłaszanego towaru przedmiotowe
trzy kolumny. Podanie informacji na temat towarów ekwiwalentnych jest opcjonalne.
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6.5. DODAWANIE KILKU PRODUKTÓW
Na stronie „Wprowadź wniosek o INF (sekcja A)” użytkownik może wybrać przycisk funkcyjny
„Pobierz szablon” z tabeli „Produkty przetworzone objęte INF”.
Kliknięcie tego przycisku powoduje pobranie szablonu programu Excel na stację roboczą
użytkownika. Szablon zawiera określone kolumny i arkusze statyczne pomocne użytkownikowi
podczas dodawania kilku produktów w ramach jednego wniosku o INF.
Poniżej przedstawiono przedmiotowy szablon programu Excel:

Ważna uwaga: szablon programu Excel zawiera cztery różne arkusze. Pierwszy arkusz zawiera
ważne informacje wskazujące, jak prawidłowo wypełnić szablon. W drugim arkuszu znajduje się
właściwy szablon w formie przedstawionej powyżej. Trzeci arkusz zawiera przycisk funkcyjny
umożliwiający konwersję szablonu programu Excel na plik CSV, który stanowi dopuszczalny
format, jaki można załadować do aplikacji INF-SP. Z kolei w czwartym arkuszu podano wszystkie
dane referencyjne użyte w szablonie. Użytkownik może zignorować ten arkusz.

Kod towaru
W tym miejscu wpisz kod towaru dla każdego produktu, który ma zostać zaimportowany do
formularza wniosku. Uwaga: wypełnienie kolumn oznaczonych literą < W > jest wymagane.

Opis produktów przetworzonych
W tym miejscu wprowadź opis każdego zgłaszanego produktu w poszczególnych wierszach.

Ilość produktów przetworzonych
Wprowadź ilość w kolumnie „Ilość towarów”, a następnie w kolumnie „Jednostka miary” wybierz
jednostkę z listy dostępnych wartości.
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Wartość produktów przetworzonych
Wprowadź w tym miejscu wartość każdego zgłaszanego produktu, a następnie w kolumnie
„Waluta” wybierz walutę z listy dostępnych wartości.

Dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej
W tym miejscu podaj wszelkie dane dotyczące poszczególnych produktów. Uwaga: wypełnienie
kolumn oznaczonych literą < O > jest opcjonalne.
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7. WPROWADŹ WNIOSEK O INF (SEKCJA B)
Aby wprowadzić „wniosek o INF (sekcja B)”, należy kliknąć link „Wprowadź wniosek o INF (sekcja
B)” w menu i wypełnić poniższy formularz:

Rodzaj wniosku
Wybierz rodzaj wniosku z menu rozwijanego (pole obowiązkowe).

Kontrolny urząd celny
Wprowadź kontrolny urząd celny (pole obowiązkowe). Aplikacja ma funkcję autouzupełniania
(pojawia się rozwijana lista z proponowanymi wartościami) w trakcie pisania (po wpisaniu
trzeciego znaku).

Numer pozwolenia
Wprowadź numer pozwolenia (pole obowiązkowe).

Data przekazania INF
Wybierz datę przekazania INF (pole obowiązkowe).

Odpowiedzialny urząd celny
Jest to pole wyłącznie do odczytu, w którym wyświetla się odpowiedzialny urząd celny.
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Rodzaj pozwolenia
Jest to pole wyłącznie do odczytu, w którym wyświetla się rodzaj pozwolenia.

Przycisk „Zapisz”
Aby zapisać wniosek o INF (sekcja B), kliknij przycisk „Zapisz”.

Przycisk „Anuluj”
Aby anulować dane wprowadzone do wniosku o INF (sekcja B), kliknij przycisk „Anuluj”.

Treść uwag ogólnych
Wpisz treść uwag ogólnych.

Język uwag ogólnych
Z menu rozwijanego wybierz język wpisanej treści uwag ogólnych.

Towary lub produkty
Wybierz z menu rozwijanego, czy masz zamiar utworzyć towar czy produkt.

Numer ewidencyjny
Wprowadź numer ewidencyjny (MRN) (pole obowiązkowe).

Przycisk „Dodaj”
Aby utworzyć towar lub produkt objęty INF, kliknij przycisk „Dodaj”.Tryb „Towary objęte INF”
opisano w sekcji: Pozycje towarowe, których dotyczy wniosek o INF. Tryb „Produkty objęte INF”
opisano w sekcji: Produkty przetworzone, których dotyczy wniosek o INF.
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7.1. POZYCJE TOWAROWE , KTÓRYCH DOTYCZY WNIOSEK O INF
Kiedy użytkownik kliknie przycisk „Dodaj towar objęty INF” na ekranie „Wprowadź wniosek o INF
(sekcja B)”, uruchomi się następujący tryb, dzięki któremu użytkownik będzie mógł utworzyć
towar objęty INF:

Kod towaru
Wprowadź kod towaru (pole obowiązkowe). Aplikacja ma funkcję autouzupełniania (pojawia się
rozwijana lista z proponowanymi wartościami) w trakcie pisania (po wpisaniu pierwszej cyfry).

Opis towarów
Wprowadź opis towarów (pole obowiązkowe).

Ilość towarów
Wprowadź w tym miejscu ilość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Wartość towarów
Wprowadź w tym miejscu wartość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Jednostka miary
Wybierz jednostkę miary wprowadzonej ilości towarów z menu rozwijanego (pole obowiązkowe).

Waluta
Wybierz z menu rozwijanego walutę, w której określono wartość towarów. Domyślną walutą
w aplikacji jest euro.
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Anuluj
Aby zapisać towar objęty INF, kliknij przycisk „Anuluj”.

Zapisz
Aby zapisać towar objęty INF, kliknij przycisk „Zapisz”.
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7.2. PRODUKTY PRZETWORZONE , KTÓRYCH DOTYCZY WNIOSEK
Kiedy użytkownik kliknie przycisk „Dodaj produkt objęty INF” na ekranie „Wprowadź wniosek o
INF (sekcja B)”, uruchomi się następujący tryb, dzięki któremu użytkownik będzie mógł utworzyć
produkt objęty INF:

Kod towaru
Wprowadź w tym miejscu kod towaru (pole obowiązkowe). Aplikacja ma funkcję autouzupełniania
(pojawia się rozwijana lista z proponowanymi wartościami) w trakcie pisania (po wpisaniu
pierwszej cyfry).

Opis towarów
Wprowadź w tym miejscu opis towarów (pole obowiązkowe).

Ilość towarów
Wprowadź w tym miejscu ilość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Jednostka miary
Wybierz jednostkę miary wprowadzonej ilości towarów z menu rozwijanego (pole obowiązkowe).

Wartość towarów
Wprowadź w tym miejscu wartość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Waluta
Wybierz walutę z menu rozwijanego zawierającego wartości walut. Domyślną wartością
w aplikacji jest euro, ale jest ona edytowalna.
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Anuluj
Aby anulować wprowadzone dane dotyczące produktów, kliknij przycisk „Anuluj”.

Zapisz
Aby zapisać produkt objęty INF, kliknij przycisk „Zapisz”.
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7.3. POZOSTAŁE ILOŚCI TOWARÓW OKREŚLONE W POZWOLENIU
Przystępując do określenia towarów w ramach wniosku o INF, użytkownik może wybrać przycisk
funkcyjny „Ilości towarów”, który znajduje się na ekranie „Wprowadź wniosek o INF (sekcja A)”.
Po kliknięciu tego przycisku w aplikacji wyświetla się okno podręczne, w którym pojawiają się
w formie raportu wszystkie pozostałe ilości towarów w podziale na kody towarów w ramach
danego pozwolenia.
Poniżej przedstawiono to okno podręczne:

Kod towaru
W tym polu wyświetla się kod CN pobrany z zewnętrznego systemu CDMS dla danego numeru
pozwolenia.

Pozostała ilość
Dla każdego konkretnego kodu towaru wyświetla się ilość, która pozostała i którą można zgłosić
w ramach wniosku o INF, wraz z jednostką jej miary.

Zamknij
Kliknij ten przycisk funkcyjny, aby zamknąć okno podręczne.
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7.4. DODAWANIE KILKU TOWARÓW
Na stronie „Wprowadź wniosek o INF (sekcja B)” użytkownik może wybrać przycisk funkcyjny
„Pobierz szablon” z tabeli „Towary objęte INF”.
Kliknięcie tego przycisku powoduje pobranie szablonu programu Excel na stację roboczą
użytkownika. Szablon zawiera określone kolumny i arkusze statyczne pomocne użytkownikowi
podczas dodawania kilku towarów w ramach jednego wniosku o INF.
Poniżej przedstawiono przedmiotowy szablon programu Excel:

Ważna uwaga: szablon programu Excel zawiera cztery różne arkusze. Pierwszy arkusz zawiera
ważne informacje wskazujące, jak prawidłowo wypełnić szablon. W drugim arkuszu znajduje się
właściwy szablon w formie przedstawionej powyżej. Trzeci arkusz zawiera przycisk funkcyjny
umożliwiający konwersję szablonu programu Excel na plik CSV, który stanowi dopuszczalny
format, jaki można załadować do aplikacji INF-SP. Z kolei w czwartym arkuszu podano wszystkie
dane referencyjne użyte w szablonie. Użytkownik może zignorować ten arkusz.

Kod towaru
W tym miejscu wpisz kod towaru dla każdego towaru, który ma zostać zaimportowany do
formularza wniosku. Uwaga: wypełnienie kolumn oznaczonych literą < W > jest wymagane.

Opis towarów
W tym miejscu wprowadź opis każdego zgłaszanego towaru w poszczególnych wierszach.

Ilość towarów
Wprowadź ilość w kolumnie „Ilość towarów”, a następnie w kolumnie „Jednostka miary” wybierz
jednostkę z listy dostępnych wartości.

Wartość towarów
W tym miejscu wpisz wartość każdego zgłaszanego towaru.
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Dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej
W tym miejscu podaj wszelkie dane dotyczące poszczególnych towarów. Uwaga: wypełnienie
kolumn oznaczonych literą < O > jest opcjonalne.

Towary ekwiwalentne
W przypadku towarów ekwiwalentnych wypełnij dla każdego zgłaszanego towaru przedmiotowe
trzy kolumny. Podanie informacji na temat towarów ekwiwalentnych jest opcjonalne.
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7.5. DODAWANIE KILKU PRODUKTÓW
Na stronie „Wprowadź wniosek o INF (sekcja B)” użytkownik może wybrać przycisk funkcyjny
„Pobierz szablon” z tabeli „Produkty przetworzone objęte INF”.
Kliknięcie tego przycisku powoduje pobranie szablonu programu Excel na stację roboczą
użytkownika. Szablon zawiera określone kolumny i arkusze statyczne pomocne użytkownikowi
podczas dodawania kilku produktów w ramach jednego wniosku o INF.
Poniżej przedstawiono przedmiotowy szablon programu Excel:

Ważna uwaga: szablon programu Excel zawiera cztery różne arkusze. Pierwszy arkusz zawiera
ważne informacje wskazujące, jak prawidłowo wypełnić szablon. W drugim arkuszu znajduje się
właściwy szablon w formie przedstawionej powyżej. Trzeci arkusz zawiera przycisk funkcyjny
umożliwiający konwersję szablonu programu Excel na plik CSV, który stanowi dopuszczalny
format, jaki można załadować do aplikacji INF-SP. Z kolei w czwartym arkuszu podano wszystkie
dane referencyjne użyte w szablonie. Użytkownik może zignorować ten arkusz.

Kod towaru
W tym miejscu wpisz kod towaru dla każdego produktu, który ma zostać zaimportowany do
formularza wniosku. Uwaga: wypełnienie kolumn oznaczonych literą < W > jest wymagane.

Opis produktów przetworzonych
W tym miejscu wprowadź opis każdego zgłaszanego produktu w poszczególnych wierszach.

Ilość produktów przetworzonych
Wprowadź ilość w kolumnie „Ilość towarów”, a następnie w kolumnie „Jednostka miary” wybierz
jednostkę z listy dostępnych wartości.

Data: 23.01.2020

74

Wartość produktów przetworzonych
Wprowadź w tym miejscu wartość każdego zgłaszanego produktu, a następnie w kolumnie
„Waluta” wybierz walutę z listy dostępnych wartości.

Dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej
W tym miejscu podaj wszelkie dane dotyczące poszczególnych produktów. Uwaga: wypełnienie
kolumn oznaczonych literą < O > jest opcjonalne.
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8. WPROWADŹ INF
Aby wprowadzić „INF”, należy kliknąć link „Wprowadź INF” w menu nawigacji i wypełnić poniższy
formularz:

Język formularza
Z menu rozwijanego wybierz język, w którym wypełnisz formularz INF.

Kontrolny urząd celny
Wprowadź kontrolny urząd celny (pole obowiązkowe). Aplikacja ma funkcję autouzupełniania
(pojawia się rozwijana lista z proponowanymi wartościami) w trakcie pisania (po wpisaniu
trzeciego znaku).

Przycisk opcji dotyczący numeru pozwolenia/zgłoszenia
Za pomocą przycisku opcji wybierz, czy poniżej zaimportowany zostanie numer pozwolenia czy
numer zgłoszenia.

Numer pozwolenia/zgłoszenia
Wpisz w tym miejscu numer w zależności od wyboru dokonanego za pomocą przycisku opcji.
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Identyfikacja posiadacza (EORI)
Po wpisaniu numeru pozwolenia system wstępnie uzupełni informacje dotyczące posiadacza na
podstawie tego numeru. Jeżeli w zewnętrznym systemie CDMS nie ma numeru pozwolenia,
wprowadź informacje dotyczące EORI ręcznie.

Nazwa / imię i nazwisko posiadacza
Jeżeli wprowadzasz dane ręcznie, wpisz w tym miejscu nazwę / imię i nazwisko posiadacza (pole
obowiązkowe).

Ulica i numer domu
Jeżeli wprowadzasz dane ręcznie, wpisz w tym miejscu ulicę i numer domu zgodnie z adresem
posiadacza (pole obowiązkowe).

Kraj posiadacza
Jeżeli wprowadzasz dane ręcznie, wpisz w tym miejscu kraj posiadacza (pole obowiązkowe).

Kod pocztowy posiadacza
Jeżeli wprowadzasz dane ręcznie, wpisz w tym miejscu kod pocztowy posiadacza (pole
obowiązkowe).

Miejscowość posiadacza
Jeżeli wprowadzasz dane ręcznie, wpisz w tym miejscu miejscowość posiadacza (pole
obowiązkowe).

Data złożenia
Wybierz rzeczywistą datę złożenia INF za pomocą selektora daty.

Identyfikacja przedstawiciela (EORI)
Po wpisaniu numeru pozwolenia aplikacja wstępnie uzupełni informacje dotyczące
przedstawiciela na podstawie tego numeru, o ile istnieją one w zewnętrznym systemie CRS.
Jeżeli informacje te nie znajdują się w tym systemie, użytkownik powinien uzupełnić je ręcznie.

Nazwa / imię i nazwisko przedstawiciela
Jeżeli wprowadzasz dane ręcznie, wpisz w tym miejscu nazwę / imię i nazwisko przedstawiciela.

Ulica i numer domu przedstawiciela
Jeżeli wprowadzasz dane ręcznie, wpisz w tym miejscu ulicę i numer domu przedstawiciela.
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Kraj przedstawiciela
Jeżeli wprowadzasz dane ręcznie, wybierz kraj przedstawiciela z menu rozwijanego.

Kod pocztowy przedstawiciela
Jeżeli wprowadzasz dane ręcznie, wpisz w tym miejscu kod pocztowy przedstawiciela.

Miejscowość przedstawiciela
Jeżeli wprowadzasz dane ręcznie, wpisz w tym miejscu miejscowość przedstawiciela.

Uwagi ogólne
Wpisz tutaj treść uwag ogólnych (pole obowiązkowe).

Wskazanie uprzedniego wywozu
Wartość pola (zaznaczone/niezaznaczone) zależy od rodzaju pozwolenia w ramach INF i danych
pobranych z zewnętrznego systemu CDMS. Jeżeli pole wyboru jest zaznaczone, na ekranie
wyświetli się podporządkowane pole „Termin”.

Towary objęte INF
W tej tabeli wyświetla się lista utworzonych towarów objętych INF. Po utworzeniu towaru objętego
INF (poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj” i wypełnienie modułu „Dodaj pozycję towarową objętą
INF”) w tej sekcji wyświetli się nowo utworzony towar:

Wpis dotyczący utworzonego towaru objętego INF można zmienić za pomocą przycisku „Edytuj”
lub usunąć za pomocą przycisku „Usuń”.

Produkty przetworzone objęte INF
W tej tabeli wyświetla się lista utworzonych produktów objętych INF. Po utworzeniu produktu
objętego INF (poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj produkt objęty INF” i wypełnienie modułu
„Dodaj produkt przetworzony objęty INF”) w tej sekcji wyświetli się nowo utworzony towar:

Wpis dotyczący utworzonego produktu objętego INF można zmienić za pomocą przycisku
„Edytuj” lub usunąć za pomocą przycisku „Usuń”.
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Przycisk „Prześlij”
Aby przesłać wprowadzony INF, kliknij przycisk „Prześlij”. Aplikacja zapisze INF i wyświetli ekran
„Wyświetl INF”.

Przycisk „Anuluj”
Aby anulować wprowadzone dane dotyczące INF, kliknij przycisk „Anuluj”.

Przycisk „Ilości towarów”
Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić raport zawierający wszystkie dostępne kody towarów i ich
pozostałe ilości objęte rodzajem pozwolenia zaimportowanym do formularza.

Przycisk „Załaduj plik CSV”
Wybierz ten przycisk funkcyjny, aby załadować plik .csv zapisany na Twojej lokalnej stacji
roboczej. Aby plik .csv został zaakceptowany przez system, powinien on stanowić szablon
towarów.

Przycisk „Pobierz szablon”
Kliknij ten przycisk funkcyjny, aby pobrać szablon dodawania kilku towarów. Na Twojej lokalnej
stacji roboczej zapisany zostanie plik programu Excel.

Przycisk „Dodaj”
Kliknij ten przycisk funkcyjny, aby dodać pojedynczy towar. Po kliknięciu wyświetli się okno
podręczne „Dodaj towary objęte INF”.

Przycisk „Pobierz szablon”
Kliknij ten przycisk funkcyjny, aby pobrać szablon dodawania kilku produktów. Na Twojej lokalnej
stacji roboczej zapisany zostanie plik programu Excel.

Przycisk „Załaduj plik CSV”
Wybierz ten przycisk funkcyjny, aby załadować plik .csv zapisany na Twojej lokalnej stacji
roboczej. Aby plik .csv został zaakceptowany przez system, powinien on stanowić szablon
towarów.

Przycisk „Dodaj”
Kliknij ten przycisk funkcyjny, aby dodać pojedynczy produkt. Po kliknięciu wyświetli się okno
podręczne „Dodaj produkt przetworzony objęty INF”.
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8.1. DODAJ TOWARY OBJĘTE INF
Po kliknięciu przycisku „Dodaj” na ekranie „Wprowadź INF” otworzy się następujące okno
podręczne, w którym można określić i zgłosić towary:

Wskazanie towarów ekwiwalentnych
Za pomocą tego przełącznika możesz wyświetlić/ukryć sekcję „Towary ekwiwalentne” w oknie
podręcznym.

Kod towaru ekwiwalentnego
Wprowadź kod towaru ekwiwalentnego. Pole to jest widoczne, jeżeli zaznaczono opcję
wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Jakość handlowa i parametry techniczne
Wprowadź opis „jakości handlowej i parametrów technicznych” towarów ekwiwalentnych. Pole to
jest widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).
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Identyfikacja towarów
Wybierz opcję „Identyfikacja towarów” z pozycji w menu rozwijanym. Menu rozwijane jest
widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Cło antydumpingowe
Zaznacz lub odznacz to pole, aby określić, czy dany towar ekwiwalentny podlega cłu
antydumpingowemu. Pole wyboru jest widoczne, jeżeli zaznaczono opcję wskazania towarów
ekwiwalentnych (pole obowiązkowe).

Kod towaru
Wprowadź kod towaru (pole obowiązkowe). Aplikacja ma funkcję autouzupełniania (pojawia się
rozwijana lista z proponowanymi wartościami) w trakcie pisania (po wpisaniu pierwszej cyfry).

Opis towarów
Wprowadź opis towarów (pole obowiązkowe). Aplikacja ma funkcję autouzupełniania (pojawia się
rozwijana lista z proponowanymi wartościami) w trakcie pisania (po wpisaniu trzeciego znaku).

Ilość towarów
Wprowadź ilość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Jednostka miary
Wybierz jednostkę miary wskazanej ilości towarów z menu rozwijanego (pole obowiązkowe).

Wartość towarów
Wprowadź wartość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Waluta
Wybierz walutę z menu rozwijanego. Domyślną wartością w aplikacji jest euro. Wartość towarów.

Dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej
Podaj w tym polu tekstowym dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej (można
wykorzystać kilka wierszy).

Przycisk „Anuluj”
Aby anulować cały wpis, kliknij przycisk „Anuluj”.
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Przycisk „Zapisz”
Aby zapisać wprowadzony towar objęty INF, kliknij przycisk „Zapisz”. Zgłoszony towar objęty INF
wyświetli się na ekranie „Wprowadź INF” w sekcji „Towary objęte INF”.
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8.2. DODAJ PRODUKT PRZETWORZONY OBJĘTY INF
Kiedy użytkownik kliknie przycisk „Dodaj produkt objęty INF” na ekranie „Wprowadź INF”,
uruchomi się następujący tryb, dzięki któremu użytkownik będzie mógł zgłosić produkt objęty INF:

Kod towaru
Wprowadź w tym miejscu kod towaru (pole obowiązkowe). Aplikacja ma funkcję autouzupełniania
(pojawia się rozwijana lista z proponowanymi wartościami) w trakcie pisania (po wpisaniu
pierwszej cyfry).

Opis towarów
Wprowadź w tym miejscu opis towarów (pole obowiązkowe).

Ilość towarów
Wprowadź w tym miejscu ilość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Wartość towarów
Wprowadź w tym miejscu wartość towarów (w wartościach liczbowych – pole obowiązkowe).

Jednostka miary
Wybierz jednostkę miary wprowadzonej ilości towarów z menu rozwijanego (pole obowiązkowe).

Waluta
Wybierz z menu rozwijanego walutę, w której określono wartość towarów (inna waluta).Domyślną
wartością w aplikacji jest euro.
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Dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej
Podaj w tym polu tekstowym dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej (można
wykorzystać kilka wierszy).

Przycisk „Anuluj”
Aby anulować wpis, kliknij przycisk „Anuluj”.

Przycisk „Zapisz”
Aby zapisać wprowadzony produkt objęty INF, kliknij przycisk „Zapisz”. Utworzony produkt objęty
INF wyświetli się na ekranie „Wprowadź INF” w sekcji „Produkty objęte INF”.
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8.3. POZOSTAŁE ILOŚCI TOWARÓW OKREŚLONE W POZWOLENIU
Przystępując do określenia towarów w ramach wniosku o INF, użytkownik może wybrać przycisk
funkcyjny „Ilości towarów”, który znajduje się na ekranie „Wprowadź wniosek o INF (sekcja A)”.
Po kliknięciu tego przycisku w aplikacji wyświetla się okno podręczne, w którym pojawiają się
w formie raportu wszystkie pozostałe ilości towarów w podziale na kody towarów w ramach
danego pozwolenia.
Poniżej przedstawiono to okno podręczne:

Kod towaru
W tym polu wyświetla się kod CN pobrany z zewnętrznego systemu CDMS dla danego numeru
pozwolenia.

Pozostała ilość
Dla każdego konkretnego kodu towaru wyświetla się ilość, która pozostała i którą można zgłosić
w ramach wniosku o INF, wraz z jednostką jej miary.

Zamknij
Kliknij ten przycisk funkcyjny, aby zamknąć okno podręczne.

Data: 23.01.2020

85
8.4. DODAWANIE KILKU TOWARÓW
Na stronie „Wprowadź INF” użytkownik może wybrać przycisk funkcyjny „Pobierz szablon”
z tabeli „Towary objęte INF”.
Kliknięcie tego przycisku powoduje pobranie szablonu programu Excel na stację roboczą
użytkownika. Szablon zawiera określone kolumny i arkusze statyczne pomocne użytkownikowi
podczas dodawania kilku towarów w ramach jednego wniosku o INF.
Poniżej przedstawiono przedmiotowy szablon programu Excel:

Ważna uwaga: szablon programu Excel zawiera cztery różne arkusze. Pierwszy arkusz zawiera
ważne informacje wskazujące, jak prawidłowo wypełnić szablon. W drugim arkuszu znajduje się
właściwy szablon w formie przedstawionej powyżej. Trzeci arkusz zawiera przycisk funkcyjny
umożliwiający konwersję szablonu programu Excel na plik CSV, który stanowi dopuszczalny
format, jaki można załadować do aplikacji INF-SP. Z kolei w czwartym arkuszu podano wszystkie
dane referencyjne użyte w szablonie. Użytkownik może zignorować ten arkusz.

Kod towaru
W tym miejscu wpisz kod towaru dla każdego towaru, który ma zostać zaimportowany do
formularza wniosku. Uwaga: wypełnienie kolumn oznaczonych literą < W > jest wymagane.

Opis towarów
W tym miejscu wprowadź opis każdego zgłaszanego towaru w poszczególnych wierszach.

Ilość towarów
Wprowadź ilość w kolumnie „Ilość towarów”, a następnie w kolumnie „Jednostka miary” wybierz
jednostkę z listy dostępnych wartości.

Wartość towarów
W tym miejscu wpisz wartość każdego zgłaszanego towaru.
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Dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej
W tym miejscu podaj wszelkie dane dotyczące poszczególnych towarów. Uwaga: wypełnienie
kolumn oznaczonych literą < O > jest opcjonalne.

Towary ekwiwalentne
W przypadku towarów ekwiwalentnych wypełnij dla każdego zgłaszanego towaru przedmiotowe
trzy kolumny. Podanie informacji na temat towarów ekwiwalentnych jest opcjonalne.
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8.5. DODAWANIE KILKU PRODUKTÓW
Na stronie „Wprowadź INF” użytkownik może wybrać przycisk funkcyjny „Pobierz szablon”
z tabeli „Produkty przetworzone objęte INF”.
Kliknięcie tego przycisku powoduje pobranie szablonu programu Excel na stację roboczą
użytkownika. Szablon zawiera określone kolumny i arkusze statyczne pomocne użytkownikowi
podczas dodawania kilku produktów w ramach jednego wniosku o INF.
Poniżej przedstawiono przedmiotowy szablon programu Excel:

Ważna uwaga: szablon programu Excel zawiera cztery różne arkusze. Pierwszy arkusz zawiera
ważne informacje wskazujące, jak prawidłowo wypełnić szablon. W drugim arkuszu znajduje się
właściwy szablon w formie przedstawionej powyżej. Trzeci arkusz zawiera przycisk funkcyjny
umożliwiający konwersję szablonu programu Excel na plik CSV, który stanowi dopuszczalny
format, jaki można załadować do aplikacji INF-SP. Z kolei w czwartym arkuszu podano wszystkie
dane referencyjne użyte w szablonie. Użytkownik może zignorować ten arkusz.

Kod towaru
W tym miejscu wpisz kod towaru dla każdego produktu, który ma zostać zaimportowany do
formularza wniosku. Uwaga: wypełnienie kolumn oznaczonych literą < W > jest wymagane.

Opis produktów przetworzonych
W tym miejscu wprowadź opis każdego zgłaszanego produktu w poszczególnych wierszach.

Ilość produktów przetworzonych
Wprowadź ilość w kolumnie „Ilość towarów”, a następnie w kolumnie „Jednostka miary” wybierz
jednostkę z listy dostępnych wartości.
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Wartość produktów przetworzonych
Wprowadź w tym miejscu wartość każdego zgłaszanego produktu, a następnie w kolumnie
„Waluta” wybierz walutę z listy dostępnych wartości.

Dane na potrzeby stosowania środków polityki handlowej
W tym miejscu podaj wszelkie dane dotyczące poszczególnych produktów. Uwaga: wypełnienie
kolumn oznaczonych literą < O > jest opcjonalne.
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9. WYŚWIETL STRONY INF
W menu nawigacji użytkownik może wybrać zakładkę „Moje INF” albo „Wyszukaj INF”, aby
wyszukać i otworzyć INF, na którym chce pracować.
Otwarty INF zawiera następujące trzy zakładki:
• informacje INF;
• dane dotyczące statusu;
• powiadomienia.
Powyższe trzy zakładki umożliwiają użytkownikowi wyświetlanie podstawowych informacji INF,
zbiorczych danych INF oraz różnych etapów przetwarzania INF, a także powiadomień
powiązanych z danym INF.
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9.1. „WYŚWIETL INF” – „INFORMACJE INF”
Po utworzeniu INF przez użytkownika lub kliknięciu określonego INF na stronie „Moje INF”
pojawia się strona „Wyświetl INF” (zakładka „Informacje INF”.)
Wszystkie ekrany strony „Wyświetl INF” zawierają następujące ogólne funkcje:
1. W imieniu;
2. Zmień;
3. Anuluj;
4. Drukuj PDF;
5. Wyświetl wniosek.

W imieniu
Kliknij to pole, aby wprowadzić „urząd celny, który ma występować w imieniu”.
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Zmiana urzędu celnego dotyczy wyłącznie bieżącego ekranu. Jeżeli użytkownik zostanie odesłany
do innego ekranu, wówczas będzie występował w imieniu zalogowanego urzędu celnego.

Zmień
Aby zmienić INF, kliknij przycisk „Zmień”.

Anuluj
Kliknij ten przycisk, aby przejść do ekranu „Anuluj”. Przycisk ten pojawia się tylko wówczas, gdy
zalogowanym urzędem celnym jest kontrolny urząd celny.

Drukuj PDF
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować stronę widoku w formacie PDF.

Wyświetl wniosek
Kliknij ten przycisk, aby otworzyć tryb „Wyświetl produkty objęte INF”.

Wyświetl towar lub towary objęte INF
Kliknij ikonę oka, aby otworzyć tryb „Wyświetl towary objęte INF”.

Wyświetl produkt przetworzony lub produkty przetworzone objęte INF
Kliknij ikonę oka, aby otworzyć tryb „Wyświetl produkty przetworzone objęte INF”.
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9.2. „WYŚWIETL INF” – ZAKŁADKA „DANE DOTYCZĄCE STATUSU”
Na stronie „Wyświetl informacje INF” użytkownik może wybrać zakładkę „Dane dotyczące
statusu”, po której kliknięciu ukaże się wykaz wszystkich procesów dostępnych dla danego INF
(w zależności od rodzaju pozwolenia).
Na przykład w przypadku UCz EX/IM w aplikacji wyświetli się wykaz następujących procesów:
1. procedura otrzymania;
2. informacje na temat prośby o dodatkowe informacje;
3. informacje na temat zmian;
4. informacje na temat anulowań;
5. procedura w urzędzie celnym objęcia;
6. procedura w urzędzie celnym wywozu;
7. procedura w urzędzie celnym wyprowadzenia.

W odniesieniu do każdego procesu użytkownik może wykonać określone działania w zależności
od uprawnień zalogowanego urzędu celnego.
Na przykład, jeżeli zalogowany urząd celny nie jest urzędem, który przeprowadził procedurę
objęcia, wówczas jedynym działaniem dostępnym dla użytkownika będzie wyświetlenie (zob.
poniższy zrzut ekranu):
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Na powyższym obrazie widać następujące kolumny:
1. MRN (numer ewidencyjny);
2. rodzaj zgłoszenia;
3. numer referencyjny właściwego urzędu celnego;
4. kod wnioskowanej procedury;
5. kod poprzedniej procedury;
6. menu działań (działanie „Wyświetl”).
Wyjaśnienie poszczególnych kolumn przedstawiono poniżej w określonym porządku /
adnotacjach w odniesieniu do tabeli „Procedura w urzędzie celnym objęcia”.

Status INF
W tym miejscu użytkownik zawsze widzi bieżący status INF.

W imieniu
Po kliknięciu tego przycisku w aplikacji wyświetli się okno podręczne, w którym użytkownik może
wpisać urząd, który będzie występować w imieniu innego urzędu celnego. Poniżej przedstawiono
przedmiotowe okno podręczne:

W tym miejscu użytkownik może zaznaczyć pole wyboru, aby potwierdzić, że występuje
w imieniu innego urzędu celnego, a następnie wpisać nazwę urzędu celnego, który upoważnia do
występowania w jego imieniu. Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji trzy przyciski funkcyjne.
Są to:
• „Wyjdź” (wybierz, aby zakończyć bieżący proces);
• „Resetuj” (wybierz, aby zresetować informacje zaimportowane do tego okna);
• „Kontynuuj” (wybierz, aby kontynuować działanie).

Obejmij towary
Wybierz ten przycisk, aby rozpocząć procedurę objęcia towarów dla danego INF.
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Wywóz
Wybierz ten przycisk, aby rozpocząć procedurę wywozu dla danego INF.

Wyprowadzenie
Wybierz ten przycisk, aby rozpocząć procedurę wyprowadzenia dla danego INF.

Zmień
Aby zmienić bieżące informacje INF, kliknij przycisk „Zmień”.

Drukuj PDF
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować bieżącą stronę w formacie PDF.

Wyświetl wniosek
Wybierz ten przycisk, aby wyświetlić wniosek o INF dla danego INF.

Procedura otrzymania
W tej tabeli użytkownik może wyświetlać wszystkie informacje związane z otrzymaniem INF
z systemu INF-SP.

Status
W tym miejscu użytkownik widzi status INF po otrzymaniu INF.

Kontrolny urząd celny
W tym miejscu użytkownik może wyświetlić urząd, który pełnił rolę urzędu kontrolnego
w momencie otrzymania INF.

Numer referencyjny zgłoszenia
W tym miejscu użytkownik widzi numer referencyjny zgłoszenia INF.

Data złożenia wniosku o INF
Data wprowadzenia wniosku o INF do aplikacji INF-SP.

Decyzja podjęta w procedurze ręcznej
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Jeżeli kontrolny urząd celny podjął w procedurze ręcznej decyzję o zaakceptowaniu numeru
pozwolenia w odniesieniu do danego wniosku o INF i kontynuowaniu tworzenia INF, to pole
będzie zaznaczone.

Informacje na temat prośby o dodatkowe informacje
Jeśli kontrolny urząd celny zażądał przedstawienia jakichkolwiek dodatkowych informacji, takich
jak szczegółowe dane, określone informacje techniczne dotyczące INF zostaną wyświetlone
w tym miejscu.

Informacje na temat zmian
W poszczególnych wierszach tej tabeli widoczne będą wszelkie zmiany wprowadzone w INF.
Wyświetlone zostaną szczegółowe dane dotyczące każdej zmiany.

MRN
W tym miejscu użytkownik może zobaczyć konkretny numer ewidencyjny (MRN) danej zmiany.

Data zmiany
W tym miejscu użytkownik widzi faktyczną datę zmiany.

Uzasadnienie zmiany INF
W tym miejscu wyświetlone zostanie ewentualne uzasadnienie przedstawione na piśmie
w odniesieniu do danej zmiany.

Właściwy urząd celny
Jeśli CCO (właściwy urząd celny) wprowadza zmianę w INF, zostanie on wskazany w tym
miejscu.

Rola urzędu celnego
W tym miejscu użytkownik widzi, jaką rolę pełnił podmiot wprowadzający zmianę.

Rodzaj przetwarzania
W tej kolumnie użytkownik widzi rodzaj procesu, którego dotyczyła dana zmiana.

Informacje na temat anulowań
W tym miejscu użytkownik może przeglądać informacje na temat anulowań dokonanych
w odniesieniu do danego INF.
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Data anulowania
W tym miejscu zostanie zapisana faktyczna data anulowania.

Kontrolny urząd celny
W tym miejscu użytkownik widzi, który kontrolny urząd celny dokonał anulowania.

Uzasadnienie anulowania
W tym miejscu użytkownik może zobaczyć uzasadnienie anulowania przedstawione na piśmie
przez SCO.

Procedura w urzędzie celnym objęcia
W tym miejscu zostaną wyświetlone wszelkie procedury objęcia przeprowadzone w odniesieniu
do danego INF.

MRN (numer ewidencyjny)
W tym miejscu użytkownik może zobaczyć numer ewidencyjny (MRN) danego procesu objęcia.

Rodzaj zgłoszenia
W tym miejscu użytkownik może zobaczyć rodzaj zgłoszenia, którego dotyczył dany proces
objęcia.

Numer referencyjny właściwego urzędu celnego
W tym miejscu użytkownik widzi numer urzędu celnego, który przeprowadził proces objęcia.

Kod wnioskowanej procedury
W tym miejscu wyświetla się kod nadany w ramach procesu objęcia.

Kod poprzedniej procedury
W tym miejscu wyświetla się kod nadany w ramach procesu objęcia.

Menu działań
Klikając strzałkę, użytkownik może wybrać opcję „Wyświetl” albo „Zmień” proces objęcia. Druga
z tych opcji będzie dostępna, jeżeli użytkownik jest zalogowany w tym samym urzędzie celnym,
który przeprowadził pierwotnie proces objęcia.
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Procedura w urzędzie celnym wywozu
W tym miejscu zostaną wyświetlone wszelkie procedury wywozu przeprowadzone w odniesieniu
do danego INF.

MRN (numer ewidencyjny)
W tym miejscu użytkownik może zobaczyć numer ewidencyjny (MRN) danego procesu wywozu.

Numer referencyjny właściwego urzędu celnego
W tym miejscu użytkownik widzi numer urzędu celnego, który przeprowadził proces objęcia.

Data zgłoszenia
Data zgłoszenia procesu wywozu.

Ostatni dzień na objęcie towarów nieunijnych, które zostały zastąpione towarami
ekwiwalentnymi, procedurą UCz
Ostatni dzień na objęcie towarów nieunijnych.

Wyniki kontroli w urzędzie wyprowadzenia
W tym miejscu użytkownik zobaczy wyniki kontroli w urzędzie wyprowadzenia, jeśli urząd celny
wywozu wydał poświadczenie wyprowadzenia.

Menu działań
Klikając strzałkę, użytkownik może wybrać opcję „Wyświetl” albo „Zmień” procedurę wywozu.
Druga z tych opcji będzie dostępna, jeżeli użytkownik jest zalogowany w tym samym urzędzie
celnym, który przeprowadził pierwotnie procedurę wywozu.

Procedura w urzędzie celnym wyprowadzenia
W tym miejscu zostaną wyświetlone wszelkie procedury wyprowadzenia przeprowadzone
w odniesieniu do danego INF.

MRN (numer ewidencyjny)
W tym miejscu użytkownik może zobaczyć numer ewidencyjny (MRN) danego procesu
wyprowadzenia.

Numer referencyjny właściwego urzędu celnego
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W tym miejscu użytkownik widzi numer urzędu celnego, który przeprowadził proces
wyprowadzenia.

Data wyprowadzenia
Jeżeli miało miejsce wyprowadzenie, w tym miejscu wyświetli się data wyprowadzenia.

Data wstrzymania wyprowadzenia
W przypadku braku wyprowadzenia w tym miejscu będzie widoczna data wstrzymania
wyprowadzenia.

Kod wyniku kontroli
W tym miejscu widoczny będzie kod wyniku kontroli zaimportowany w toku procesu
wyprowadzenia.

Stan zamknięć
W tym miejscu ukaże się stan zamknięć, jeżeli został on określony podczas procesu
wyprowadzenia.

Wyprowadzenie dokonane przez
W tym miejscu zostanie wskazany urząd celny, który przeprowadził proces wyprowadzenia.

Wyniki kontroli w urzędzie wyprowadzenia
W tym miejscu użytkownik będzie mógł wyświetlić faktyczne wyniki kontroli w urzędzie
wyprowadzenia. Możliwe wartości to:
• pusty;
• brak wyprowadzenia;
• wyprowadzenie.

Menu działań
Jeżeli w tabeli widnieje pozycja procesu wyprowadzenia, wówczas użytkownik zobaczy tutaj
przycisk otwierający menu podobnych działań, jak w przypadku poprzednich tabel. W tym
miejscu użytkownik będzie mógł wykonać działanie „Wyświetl”, aby wyświetlić dany proces
wyprowadzenia.
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9.3. WIDOK POWIADOMIENIA
Po zaznaczeniu przez użytkownika strony „Wyświetl wniosek o INF” (lub po kliknięciu
konkretnego powiadomienia na stronie „Moje powiadomienia”) wyświetla się strona „Wyświetl
powiadomienie”:

Drukuj PDF
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować stronę widoku w formacie PDF.

Wyświetl INF
Kliknij ten przycisk, aby przejść na stronę „Wyświetl INF”.

Odśwież
Kliknij ten przycisk, aby odświeżyć wyniki w zakładce „Powiadomienia”.

Eksportuj dane
Kliknij ten przycisk, aby wyeksportować wyniki dotyczące powiadomień w pliku CSV. Nastąpi
automatyczne pobranie pliku na Twoją stację roboczą.
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9.4. WIDOK ZADANIA
Po wybraniu przez użytkownika zakładki „Zadania” na stronie „Wyświetl wniosek o INF” (lub po
kliknięciu konkretnego zadania na stronie „Moje zadania”) w przypadku zadania (dla danego
wniosku o INF) przypisanego zalogowanemu urzędowi celnemu
pojawi się nowa strona interfejsu użytkownika z opisem zadania i wymaganymi działaniami.
Na przykład w przypadku wniosku o INF o statusie „Prośba o dodatkowe informacje”
użytkownikowi wyświetli się następująca strona widoku zadania:

Wskazanie dostarczenia danych INF
Zaznacz przycisk „Tak”, jeżeli jako funkcjonariusz celny chcesz potwierdzić, że dane na potrzeby
wniosku o INF zostały faktycznie przesłane przez posiadacza pozwolenia. Zaznacz przycisk
„Nie”, jeżeli posiadacz pozwolenia nie przedstawił żądanych danych.

Anuluj
Aby opuścić stronę zadania, kliknij przycisk „Anuluj”.

Dalej
Kliknij przycisk „Dalej”, aby kontynuować proces podejmowania decyzji w sprawie dostarczenia
danych.

Wniosek jest tworzony w imieniu posiadacza pozwolenia
Oznacza to, że wniosek o INF został utworzony przez funkcjonariusza celnego w imieniu
posiadacza pozwolenia.
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Uzasadnienie niedostarczenia danych INF
Uzasadnienie należy przedstawić, jeżeli posiadacz pozwolenia nie przedstawił żadnych danych
i zaznaczono przycisk „Nie”.
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9.5. WYŚWIETL TOWARY OBJĘTE INF
Po kliknięciu przez użytkownika ikony oka – znajdującej się w zakładce „Wyświetl INF” –
„Informacje INF” w tabeli „Towary objęte INF” – pojawi się okno podręczne z informacjami na
temat towarów zgłoszonych w przypadku tego INF.
Poniżej przedstawiono to okno, którego wszystkie elementy są w formacie tylko do odczytu:

Kod towaru
Kod CN danego zgłoszonego towaru.

Opis towarów
Opis danego towaru wprowadzony przez funkcjonariusza celnego lub pobrany przez aplikację
INF-SP.

Ilość towarów
Ilość towarów zgłoszona dla danego kodu CN.

Wartość towarów
Wartość danej ilości towarów.

Jednostka miary
Jednostka miary wybrana przez funkcjonariusza celnego.

Waluta
Waluta, w której wyrażona jest wartość towarów, wybrana przez funkcjonariusza celnego.
Domyślną wartością w aplikacji jest euro.
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9.6. WYŚWIETL PRODUKTY PRZETWORZONE OBJĘTE INF
Po kliknięciu przez użytkownika ikony oka – znajdującej się w zakładce „Wyświetl INF” –
„Informacje INF” w tabeli „Produkty przetworzone objęte INF” – pojawi się okno podręczne
z informacjami na temat produktów zgłoszonych w przypadku tego INF.
Poniżej przedstawiono to okno, którego wszystkie elementy są w formacie tylko do odczytu:

Kod towaru
Kod CN zgłoszonego produktu.

Opis produktów
W tym miejscu użytkownik widzi opis danego produktu.

Ilość produktów
W tym miejscu użytkownik widzi ilość zgłoszoną dla danego produktu.

Wartość produktów
W tym miejscu użytkownik widzi wartość danego produktu i wartość w odniesieniu do danej ilości.

Jednostka miary
Jednostka wybrana przez funkcjonariusza celnego.

Waluta
Waluta, w której wyrażona jest wartość produktu lub produktów, wybrana przez funkcjonariusza
celnego. Domyślną wartością w aplikacji jest euro.
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9.7. „WYŚWIETL WNIOSEK O INF” – „DANE INF”
Po zaznaczeniu przez użytkownika w menu nawigacji zakładki „Wprowadź wniosek o INF (sekcja
A)” lub po kliknięciu danego INF na stronie „Moje INF” następuje otwarcie wniosku o INF
bezpośrednio w zakładce „Dane INF”, jak pokazano poniżej:

Status wniosku o INF
W tym miejscu użytkownik widzi status wniosku o INF.

Zakładka „Dane INF”
W zakładce „Dane INF” użytkownik może wyświetlić podstawowe informacje dotyczące wniosku
o INF.

Użytkownik/Data
W tym miejscu widać, kto (nazwa zalogowanego użytkownika) i kiedy sporządził wniosek o INF.
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Kontrolny urząd celny
W tym miejscu widać informacje o urzędzie celnym odpowiedzialnym za wniosek o INF.

Wskazanie numeru pozwolenia/zgłoszenia
W tym miejscu w formacie tylko do odczytu widnieje informacja, czy wskazany niżej numer to
numer pozwolenia czy numer zgłoszenia.

Numer pozwolenia/zgłoszenia
W tym miejscu użytkownik widzi podany numer w formacie tylko do odczytu.

Identyfikacja posiadacza (EORI)
W tym miejscu w formacie tylko do odczytu wyświetla się numer EORI posiadacza pozwolenia.

Data złożenia
W tym miejscu w formacie tylko do odczytu użytkownik widzi datę złożenia wniosku.

Rodzaj pozwolenia
W tym miejscu w formacie tylko do odczytu użytkownik widzi rodzaj pozwolenia, którego dotyczy
wniosek o INF.

Identyfikacja przedstawiciela (EORI)
W tym miejscu użytkownik widzi numer EORI przedstawiciela w formacie tylko do odczytu.

Adres posiadacza (EORI) (grupa danych)
W tej grupie danych użytkownik może wyświetlić w formacie tylko do odczytu wszystkie
podstawowe informacje o posiadaczu pozwolenia.

Adres przedstawiciela (grupa danych)
W tej grupie danych użytkownik może wyświetlić w formacie tylko do odczytu wszystkie
podstawowe informacje o przedstawicielu.

Uwagi ogólne
W tym miejscu będą widoczne wszystkie ewentualne uwagi ogólne zapisane we wniosku o INF.
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Wskazanie art. 86 ust. 3
Jeżeli w przypadku wniosku o INF powstał dług celny na podstawie art. 86 ust. 3, wówczas to
pole będzie zaznaczone przez inicjatora wniosku o INF.

Wskazanie uprzedniego wywozu
Jeżeli rodzaj pozwolenia to UCz EX/IM, to pole będzie zaznaczone w aplikacji i pojawi się pole
zależne „Termin”, które użytkownik będzie mógł edytować i wypełnić.

Towary objęte INF
W tabeli przedstawione są towary zgłoszone w ramach wniosku o INF.

Produkty przetworzone objęte INF
W tabeli przedstawione są produkty zgłoszone w ramach wniosku o INF.

Wyświetl towar lub towary
Po kliknięciu ikony oka użytkownikowi wyświetli się okno podręczne zawierające wszystkie
informacje związane ze zgłoszonym towarem lub zgłoszonymi towarami.

Wyświetl produkt lub produkty
Po kliknięciu ikony oka użytkownikowi wyświetli się okno podręczne zawierające wszystkie
informacje związane ze zgłoszonym produktem lub zgłoszonymi produktami.

Wniosek jest tworzony w imieniu posiadacza pozwolenia
W tym miejscu użytkownik widzi informacje w formacie tylko do odczytu, jeżeli wniosek o INF
został utworzony w imieniu posiadacza pozwolenia, lecz nie przez samego posiadacza.

Drukuj PDF
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować bieżącą stronę w formacie PDF.

Wyświetl INF
Wybierz ten przycisk, aby wyświetlić INF utworzony na podstawie danego wniosku o INF.
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9.8. „WYŚWIETL WNIOSEK O INF” – „DANE DOTYCZĄCE STATUSU”
Po zaznaczeniu przez użytkownika w menu nawigacji strony „Moje INF” i wyborze danego
wniosku o INF następuje otwarcie zaznaczonego wniosku o INF, a użytkownik może kliknąć
zakładkę „Dane dotyczące statusu” przedstawioną poniżej:

Status wniosku o INF
Status danego wniosku o INF jest widoczny dla użytkownika przez cały czas, niezależnie od
wybranej zakładki.

Zakładka „Dane dotyczące statusu”
Po kliknięciu tej zakładki użytkownik zostaje przekierowywany do zakładki „Dane dotyczące
statusu”, w której przechowuje się skonsolidowane informacje.

Procedura otrzymania
W tym miejscu użytkownik może wyświetlić wszystkie informacje związane z otrzymaniem
wniosku o INF w aplikacji.

Informacje na temat prośby o dodatkowe informacje
W tym miejscu pojawiają się wszelkie dodatkowe informacje, o które poproszono w odniesieniu
do danego wniosku o INF.
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Wniosek jest tworzony w imieniu posiadacza pozwolenia
Jeżeli o wniosek o INF zwrócono się w imieniu posiadacza pozwolenia, przycisk w trybie tylko do
odczytu z tą informacją będzie wyszarzony.

Drukuj PDF
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować bieżącą stronę w formacie PDF.

Wyświetl INF
Wybierz ten przycisk, aby przejść do zakładki „Wyświetl – Informacje INF” dla INF utworzonego
na podstawie danego wniosku o INF.
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10. WYLOGUJ
Po kliknięciu przez użytkownika ikony głowy, znajdującej się w prawym górnym rogu aplikacji,
wyświetla się menu rozwijane zawierające następujące opcje:

Pomoc online
Po kliknięciu tej opcji zostaniesz przekierowany do przewodnika dotyczącego pomocy online
aplikacji INF-SP.

Zalogowano u dostawcy
Użytkownik zalogował się z platformy zarządzania dostępem UUM&DS.

Zalogowano w urzędzie
Wyświetlony zostaje kod urzędu celnego, w którym użytkownik jest zalogowany.

Zmień urząd
Kliknij to hiperłącze, aby przejść na stronę „Login urzędu celnego”.

Wyloguj
Kliknij to hiperłącze, aby się wylogować i przejść na stronę „Login użytkownika”.

Koniec dokumentu
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