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1. LOGIN COLNÉHO ÚRADU
Po zadaní prihlasovacích údajov používateľ vstúpi do aplikácie INF-SP tak, že na ďalej uvedenej
obrazovke vyberie colný úrad, v ktorého mene sa prihlási:

Kód colného úradu
Do tohto poľa zadajte colný úrad. Aplikácia umožňuje používateľovi využiť pri písaní (po prvom znaku)
funkciu automatického dopĺňania (t. j. zobrazí sa rozbaľovací zoznam s dostupnými hodnotami).

Tlačidlo Vyberte colný úrad
Kliknutím na tlačidlo „Vyberte colný úrad“ sa prihlásite.

Dátum: 23. 1. 2020
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2. NAVIGAČNÁ PONUKA
V ľavej časti obrazovky aplikácie sa zobrazí ponuka s nasledujúcimi odkazmi. Používateľ môže prejsť na
niektorú zo stránok kliknutím na príslušný odkaz.

Odkaz „Hlavný panel“
Kliknutím na tento odkaz prejdete na obrazovku Hlavný panel.
Odkaz „Moje INF“
Kliknutím na tento odkaz prejdete na obrazovku Moje INF.
Odkaz „Vyhľadať INF“
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Kliknutím na tento odkaz prejdete na obrazovku Vyhľadať INF.

Odkaz „Moje žiadosti o INF“
Kliknutím na tento odkaz prejdete na obrazovku Moje žiadosti o INF.
Odkaz „Moje úlohy“
Kliknutím na tento odkaz prejdete na obrazovku Moje úlohy.
Odkaz „Moje oznámenia“
Kliknutím na tento odkaz prejdete na obrazovku Moje oznámenia.
Odkaz „Vložiť žiadosť o INF (oddiel A)“
Kliknutím na tento odkaz prejdete na obrazovku Vložiť žiadosť o INF (oddiel A).
Odkaz „Vložiť žiadosť INF (oddiel B)“
Kliknutím na tento odkaz prejdete na obrazovku Vložiť žiadosť INF (oddiel B).
Odkaz „Vložiť INF“
Kliknutím na tento odkaz prejdete na obrazovku Vložiť INF.
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3. SPRÁVA INF
Používateľ môže v navigačnej ponuke vybrať buď kartu Moje INF alebo Vyhľadať INF a vyhľadať tak INF,
ktorý chce spravovať a/alebo ktorý chce upraviť.
Karta Moje INF obsahuje mriežku výsledkov so všetkými INF, ktoré vložil colný úrad.
Pomocou karty Vyhľadať INF môže colný úradník vyhľadať jeden alebo viacero INF a zobraziť výsledky vo
formáte mriežky.
Oba spôsoby navigácie umožňujú používateľovi pracovať s INF, ktorému aplikácia priradila číslo INF.
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3.1. ZRUŠENIE INF
Kliknutím na tlačidlo Zrušiť na obrazovke Zobraziť INF používateľ začne postup zrušenia INF:

Označenie Zrušiť INF
Prepínačom vyberte jednu z hodnôt (povinné pole). Ak vyberiete „NIE“, časť tabuľky uvedená pod
prepínačom sa nezobrazí.

Odôvodnenie zrušenia INF
Zadajte odôvodnenie zrušenia INF.

Jazyk
Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk, v ktorom napíšete odôvodnenie.

Tlačidlo Zrušiť
Výberom tlačidla „Zrušiť“ ukončíte postup zrušenia INF.

Tlačidlo Pokračovať
Výberom tlačidla „Pokračovať“ dokončíte postup zrušenia INF.
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3.2. ZMENA INF
Kliknutím na tlačidlo Zmeniť na obrazovke Zobraziť INF používateľ začne postup zmeny INF:

Všeobecné poznámky
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Pole so všeobecnými poznámkami je editovateľné a možno ho v rámci postupu zmeny INF upraviť.

Pridať tovar
Kliknutím na tlačidlo „Pridať“ možno počas postupu zmeny navrhnúť ďalšie tovary.

Tlačidlo Upraviť
Kliknutím na tlačidlo „Upraviť“ možno zmeniť existujúci záznam o tovare.

Odstrániť
Kliknutím na tlačidlo „Odstrániť“ možno odstrániť z INF existujúci záznam o tovare.

Pridať výrobok
Kliknutím na tlačidlo „Pridať“ možno počas postupu zmeny zadať ďalšie výrobky.

Tlačidlo Upraviť
Kliknutím na tlačidlo „Upraviť“ možno zmeniť existujúci záznam o zušľachtenom výrobku.

Tlačidlo Odstrániť
Kliknutím na tlačidlo „Odstrániť“ možno odstrániť z INF existujúci záznam o výrobku.

Zrušiť
Kliknutím na tlačidlo „Zrušiť“ ukončíte postup vykonávania zmien.

Zmeniť
Kliknutím na tlačidlo Zmeniť môžete vykonať zmeny v INF. Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí
kontextové okno, v ktorom je potrebné zadať odôvodnenie zmeny (povinné pole).
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4. SPRACOVANIE INF
Colný úradník spravuje INF a vykonáva v súvislosti s ním určité spracovateľské kroky. Tieto akcie možno
vykonávať v rámci INF, ktorému bolo priradené číslo INF.
V závislosti od typu povolenia, ktoré má daný INF, napríklad IP IM/EX, používateľ môže v aplikácii začať
príslušný postup.
Na základe typu povolenia sa v aplikácii pre daný INF môžu zobraziť tieto tlačidlá:

IP IM/EX
Umiestniť tovar do colného režimu > Ukončiť colný režim pre výrobky > Výstup

IP EX/IM
Vývoz > Výstup > Umiestniť tovar do colného režimu
OP IM/EX
Prepustenie > Umiestniť tovar do colného režimu > Výstup
OP EX/IM
Umiestniť tovar do colného režimu > Výstup > Prepustenie
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4.1. UMIESTNENIE TOVARU DO COLNÉHO REŽIMU
Keď používateľ klikne na tlačidlo „Umiestniť tovar do colného režimu“ na stránke Zobraziť INF – Informácie o INF,
v aplikácii sa otvorí okno, v ktorom používateľ môže uskutočniť postup umiestnenia tovaru do colného režimu.
Napríklad v prípade INF typu: IP IM/EX sa zobrazí táto stránka:
1. krok:

2. krok:
V prípade typu IP EX/IM sa najprv zobrazí táto obrazovka:

Na tejto obrazovke používateľ zadá pomocou nástroja na výber dátumu, ako je znázornené na uvedenej
snímke používateľského rozhrania, posledný dátum umiestnenia do colného režimu. Potom vyberie tlačidlo
„Pokračovať“, ak chce v postupe umiestnenia do colného režimu pokračovať, alebo tlačidlo „Zrušiť“.

3. krok:
Používateľ môže vložiť dátum a vybrať, či chce pokračovať v spracúvaní INF:
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Na tejto obrazovke používateľ pomocou nástroja na výber dátumu zadá skutočný dátum umiestnenia do
colného režimu, a potom pomocou prepínača vyberie možnosť „Áno“ alebo „Nie“, čím rozhodne, či sa má
alebo nemá pokračovať v spracúvaní INF. Potom používateľ vyberie tlačidlo „Pokračovať“, ak chce
v postupe umiestnenia do colného režimu pokračovať, alebo tlačidlo „Zrušiť“.
Ak používateľ v 3. kroku klikol na tlačidlo „Pokračovať“, zobrazí sa mu stránka používateľského rozhrania
uvedená v 1. kroku, ktorú môže vyplniť, a následne postup umiestnenia do colného režimu dokončiť.

MRN – Referenčné číslo colného vyhlásenia
Zadajte prepravné referenčné číslo pre tento konkrétny postup umiestnenia do colného režimu.

Typ vyhlásenia
Z rozbaľovacej ponuky vyberte zodpovedajúci typ colného vyhlásenia.

Kód požadovaného colného režimu
Z rozbaľovacej ponuky vyberte zodpovedajúcu možnosť.

Kód predchádzajúceho colného režimu
Z rozbaľovacej ponuky vyberte zodpovedajúcu možnosť.

Zrušiť
Výberom tlačidla „Zrušiť“ prerušíte postup umiestnenia do colného režimu.

Pokračovať
Výberom tlačidla „Pokračovať“ budete pokračovať v postupe umiestnenia do colného režimu a dokončíte ho.

Pridať položky tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, umiestnené do IP
Tlačidlo „Pridať“ slúži na otvorenie formulára Položky tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, umiestnené do IP.
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Dátum prijatia colného vyhlásenia o umiestnení do IP
Pomocou nástroja na výber dátumu vyberte dátum prijatia umiestnenia do colného režimu.

Posledný dátum na ukončenie colného režimu
Pomocou nástroja na výber dátumu vyberte najpresnejší posledný dátum na ukončenie colného režimu .
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4.1.1. POLOŽKY TOVARU , KTORÝ NIE JE TOVAROM ÚNIE, UMIESTNENÉ DO IP
Keď používateľ klikne na tlačidlo „Pridať“ v mriežke pre tovar na obrazovke „Umiestniť tovar do colného
režimu“, otvorí sa nasledujúce modálne okno, do ktorého môže zadať tovar, ktorý nie je tovarom Únie.

Označenie Náhradný tovar
Prepínač, ktorým sa v modálnom okne zobrazí/skryje časť „Náhradný tovar“.

Kód tovaru priradený náhradnému tovaru
Zadajte kód tovaru priradený náhradnému tovaru. Pole sa zobrazí, keď je zapnuté označenie
Náhradný tovar (povinné pole).

Obchodná kvalita a technické vlastnosti náhradného tovaru
Zadajte opis obchodnej kvality a technických vlastností náhradného tovaru. Pole sa zobrazí, keď
je zapnuté označenie Náhradný tovar (povinné pole).

Jazyk
Vyberte jazyk opisu obchodnej kvality a technických vlastností. Rozbaľovacia ponuka sa zobrazí,
keď je zapnuté označenie Náhradný tovar (povinné pole).

Identifikácia tovaru
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Vyberte identifikáciu tovaru z možností v rozbaľovacej ponuke. Rozbaľovacia ponuka sa zobrazí,
keď je zapnuté označenie Náhradný tovar (povinné pole).

Antidumpingové clo
Začiarknutím/nezačiarknutím tohto políčka označíte, či náhradný tovar podlieha
antidumpingovému clu. Začiarkavacie políčko sa zobrazí, keď je zapnuté označenie Náhradný
tovar.

Kód tovaru
Zadajte kód tovaru priradený danému tovaru/tovarom (povinné pole).

Opis tovaru
Do tohto poľa zadajte opis tovaru (povinné pole).

Jazyk
Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk opisu tovaru (povinné pole).

Množstvo tovaru
Zadajte množstvo tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Hodnota tovaru
Zadajte hodnotu tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Merná jednotka
Z rozbaľovacej ponuky vyberte mernú jednotku uvedeného množstva tovaru (povinné pole).

Mena
Z rozbaľovacej ponuky vyberte menu, v ktorej je uvedená hodnota tovaru.

Zrušiť
Kliknutím na toto tlačidlo zrušíte tovar vložený v predchádzajúcich krokoch.

Uložiť
Kliknutím na toto tlačidlo uložíte vložený tovar.
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4.2. UKONČENIE COLNÉHO REŽIMU PRE VÝROBKY
Keď používateľ klikne na tlačidlo „Ukončiť colný režim pre výrobok“ na stránke používateľského
rozhrania Zobraziť INF – Informácie o INF, otvorí sa nasledujúca stránka, na ktorej môže colný
úradník vložiť dátum prijatia vyhlásenia o ukončení colného režimu:
1. krok:

Potom pomocou prepínača vyberie možnosť „Áno“ alebo „Nie“, čím rozhodne, či sa má alebo
nemá pokračovať v spracúvaní INF(pozri nasledujúci obrázok):
2. krok:

V prípade kladného rozhodnutia (Áno) by mal používateľ vybrať možnosť „Pokračovať“, vyplniť
ďalej uvedený formulár a do časti Zušľachtené výrobky, ktorých získanie sa očakáva v rámci IP
zadať aspoň jeden zušľachtený výrobok.
Ak používateľ potrebuje vyplniť údaje Tovar v nezmenenom stave alebo Medziprodukty, označí
zodpovedajúce začiarkavacie políčko, ako je znázornené v ďalej uvedenom formulári.
Potom používateľ vyberie tlačidlo „Pokračovať“, ak chce v postupe ukončenia colného režimu
pokračovať, alebo tlačidlo „Zrušiť“.
3. krok:
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Dátum prijatia vyhlásenia o ukončení colného režimu
Pomocou nástroja na výber dátumu vyberte skutočný dátum ukončenia colného režimu.

Zrušiť
Výberom tlačidla „Zrušiť“ prerušíte postup ukončenia colného režimu.

Pokračovať
Výberom tlačidla „Pokračovať“ budete v postupe ukončenia colného režimu pokračovať
a dokončíte ho.
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4.2.1. ZUŠĽACHTENÉ VÝROBKY , KTORÝCH ZÍSKANIE SA OČAKÁVA V RÁMCI IP
Keď používateľ klikne na tlačidlo „Pridať“ v mriežke „Zušľachtené výrobky, ktorých získanie sa
očakáva v rámci IP“, otvorí sa nasledujúce okno, do ktorého môže zadať výrobok:

Kód tovaru
Zadajte kód tovaru priradený danému výrobku (povinné pole).

Opis výrobkov
Zadajte opis konkrétneho výrobku (povinné pole).

Jazyk
Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk textu opisu (nepovinné).

Množstvo výrobkov
Zadajte množstvo výrobkov (číselný údaj – povinné pole).

Hodnota výrobkov
Zadajte hodnotu výrobkov (číselný údaj – povinné pole).

Merná jednotka
Z rozbaľovacej ponuky vyberte mernú jednotku uvedeného množstva výrobkov (povinné pole).

Mena
Z rozbaľovacej ponuky vyberte menu, v ktorej je uvedená hodnota výrobkov. Predvolenou menou
v aplikácii je euro.
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4.2.2. TOVAR V NEZMENENOM STAVE
V prípade, že používateľ vykonáva postup ukončenia colného režimu v súvislosti s určitým INF
a začiarkne políčko „Označenie tovaru v nezmenenom stave“, ako je znázornené na
nasledujúcom obrázku, zobrazí sa ďalšia mriežka.
Pozri obrázok:

Označenie tovaru v nezmenenom stave
Začiarknite toto políčko počas postupu ukončenia colného režimu, ak chcete uviesť, že existujú
tovary v nezmenenom stave. Po začiarknutí políčka sa zobrazí nová mriežka s názvom „Tovar
v nezmenenom stave“.

Upraviť tovar v nezmenenom stave
Výberom tlačidla „Upraviť“ upravíte existujúci záznam o tovare.

Odstrániť tovar v nezmenenom stave
Výberom tlačidla „Odstrániť“ odstránite existujúci záznam o tovare.

Pridať tovar v nezmenenom stave
Tlačidlo „Pridať“ slúži na pridanie nového záznamu o tovare.

Zrušiť
Výberom tlačidla „Zrušiť“ prerušíte postup ukončenia colného režimu.

Dátum: 23. 1. 2020
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Pokračovať
Výberom tlačidla „Pokračovať“ dokončíte postup ukončenia colného režimu.

Dátum: 23. 1. 2020
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4.2.3. MEDZIPRODUKTY
V prípade, že používateľ vykonáva postup ukončenia colného režimu v súvislosti s určitým INF
a začiarkne políčko „Označenie medziproduktov“, ako je znázornené na obrázku ďalej, zobrazí
sa ďalšia mriežka.
Pozri obrázok:

Označenie medziproduktov
Začiarknite toto políčko počas postupu ukončenia colného režimu, ak chcete uviesť, že existujú
medziprodukty. Po začiarknutí políčka sa zobrazí nová mriežka s názvom „Medziprodukty“.

Pridať medziprodukty
Tlačidlo „Pridať“ slúži na pridanie nového záznamu o medziproduktoch.

Postup môže pokračovať
Ak chcete pokračovať v postupe ukončenia colného režimu, označte možnosť „Áno“. Ak chcete
postup ukončenia colného režimu prerušiť, označte možnosť „Nie“. Ak označíte možnosť „Nie“,
tlačidlo „Pokračovať“ zosivie a bude možné použiť len tlačidlo „Zrušiť“, ktorým postup ukončenia
colného režimu zrušíte.

Zrušiť
Výberom tlačidla „Zrušiť“ prerušíte postup ukončenia colného režimu.

Dátum: 23. 1. 2020
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Pokračovať
Výberom tlačidla „Pokračovať“ dokončíte postup ukončenia colného režimu.

Dátum: 23. 1. 2020
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4.3. VÝVOZ
Keď používateľ klikne na tlačidlo „Vývoz“ na stránke používateľského rozhrania Zobraziť INF –
Informácie o INF, otvorí sa nasledujúce okno, v ktorom môže uskutočniť postup vývozu:

MRN (referenčné číslo colného vyhlásenia)
Do tohto poľa zadajte prepravné číslo vzťahujúce sa na daný postup vývozu (povinné pole).

Pridať zušľachtené výrobky, ktoré sú predmetom skoršieho vývozu
Toto tlačidlo slúži na pridanie zušľachteného výrobku, ktorý je predmetom skoršieho vývozu.

Vývozné vyhlásenie v rámci IP EX/IM bolo prijaté
Pomocou nástroja na výber dátumu vyberte dátum vývozného colného vyhlásenia (povinné pole).

Pridať položky tovaru, ktoré možno umiestniť do IP
Toto tlačidlo slúži na pridanie tovaru, ktorý sa má umiestniť do colného režimu aktívny
zušľachťovací styk.

Posledný dátum umiestnenia tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, ktorý sa nahrádza
náhradným tovarom, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk
Pomocou nástroja na výber dátumu vyberte posledný dátum umiestnenia do colného režimu
(povinné pole).
Zrušiť
Kliknutím na toto tlačidlo zrušíte celý postup vývozu.

Spracovať
Kliknutím na toto tlačidlo dokončíte postup vývozu.
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4.3.1. ZUŠĽACHTENÉ VÝROBKY , KTORÉ SÚ PREDMETOM SKORŠIEHO VÝVOZU
Keď používateľ klikne na tlačidlo Pridať v mriežke „Zušľachtené výrobky, ktoré sú predmetom
skoršieho vývozu“, otvorí sa nasledujúce okno, do ktorého môže zadať výrobok:

Kód tovaru priradený výrobku
Zadajte kód tovaru priradený danému výrobku (povinné pole).

Opis výrobkov
Zadajte opis konkrétneho výrobku (povinné pole).

Jazyk
Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk textu opisu (nepovinné).

Množstvo výrobkov
Zadajte množstvo výrobkov (číselný údaj – povinné pole).

Hodnota výrobkov
Zadajte hodnotu výrobkov (číselný údaj – povinné pole).

Merná jednotka
Z rozbaľovacej ponuky vyberte mernú jednotku uvedeného množstva výrobkov (povinné pole).

Mena
Z rozbaľovacej ponuky vyberte menu, v ktorej je uvedená hodnota výrobkov. Predvolenou menou
v aplikácii je euro.
Uložiť
Dátum: 23. 1. 2020
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Kliknutím na toto tlačidlo uložíte vložený výrobok.

Zrušiť
Kliknutím na toto tlačidlo zrušíte vložený výrobok.
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4.3.2. POLOŽKY TOVARU , KTORÉ MOŽNO UMIESTNIŤ DO IP
Keď používateľ klikne na tlačidlo Pridať v mriežke „Položky tovaru, ktoré možno umiestniť do IP“,
otvorí sa nasledujúce okno, do ktorého môže zadať tovar.

Označenie Náhradný tovar
Prepínač, ktorým sa v modálnom okne zobrazí/skryje časť „Náhradný tovar“.

Kód tovaru priradený náhradnému tovaru
Zadajte kód tovaru priradený náhradnému tovaru. Pole sa zobrazí, keď je zapnuté označenie
Náhradný tovar (povinné pole).

Obchodná kvalita a technické vlastnosti náhradného tovaru
Zadajte opis obchodnej kvality a technických vlastností náhradného tovaru. Pole sa zobrazí, keď
je zapnuté označenie Náhradný tovar (povinné pole).

Jazyk
Vyberte jazyk opisu obchodnej kvality a technických vlastností. Rozbaľovacia ponuka sa zobrazí,
keď je zapnuté označenie Náhradný tovar (povinné pole).

Identifikácia tovaru
Vyberte identifikáciu tovaru z možností v rozbaľovacej ponuke. Rozbaľovacia ponuka sa zobrazí,
keď je zapnuté označenie Náhradný tovar (povinné pole).

Dátum: 23. 1. 2020
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Antidumpingové clo
Začiarknutím/nezačiarknutím tohto políčka označíte, či náhradný tovar podlieha
antidumpingovému clu. Začiarkavacie políčko sa zobrazí, keď je zapnuté označenie Náhradný
tovar.

Kód tovaru priradený tovaru
Zadajte kód tovaru priradený danému tovaru/tovarom (povinné pole).

Opis tovaru
Zadajte kód tovaru priradený danému tovaru/tovarom (povinné pole).

Množstvo tovaru
Zadajte množstvo tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Hodnota tovaru
Zadajte hodnotu tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Merná jednotka
Z rozbaľovacej ponuky vyberte mernú jednotku uvedeného množstva tovaru (povinné pole).

Mena
Z rozbaľovacej ponuky vyberte menu, v ktorej je uvedená hodnota tovaru.

Zrušiť
Výberom tlačidla „Zrušiť“ postup zrušíte.

Uložiť
Výberom tlačidla „Uložiť“ postup dokončíte a záznam uložíte.
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4.4. ZADANIE VÝSLEDKU VÝSTUPU
Keď používateľ klikne na tlačidlo „Výstup“ na stránke používateľského rozhrania Zobraziť INF –
Informácie o INF, otvorí sa nasledujúce okno, v ktorom môže colný úradník uskutočniť postup výstupu:

Referenčné číslo colného vyhlásenia (MRN)
Prepravné referenčné číslo (MRN) je pole s rozbaľovacou ponukou, v ktorom používateľ vyberie
príslušné číslo zo všetkých dostupných MRN, ktoré podliehajú výstupu. Pre každý výsledok
výstupu možno vybrať jedno číslo.

Kód výsledku kontroly
Z rozbaľovacej ponuky vyberte kód výsledku kontroly.

Dátum výstupu
Pomocou nástroja na výber dátumu vyberte skutočný dátum výstupu zodpovedajúci danému číslu MRN.

Dátum zastavenia výstupu
Pomocou nástroja na výber dátumu vyberte dátum, keď bol výstup zastavený. Uvedenie tohto
dátumu je nepovinné.

Stav colných uzáver
Z rozbaľovacej ponuky vyberte stav colných uzáver.

Tlačidlo Zrušiť
Výberom tlačidla „Zrušiť“ celý postup zrušíte.

Tlačidlo Pokračovať
Výberom tlačidla „Pokračovať“ dokončíte zadanie výsledku výstupu a záznam sa uloží do INF.

Dátum: 23. 1. 2020
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4.5. PREPUSTENIE
Keď používateľ klikne na tlačidlo Prepustenie na stránke používateľského rozhrania Zobraziť
INF – Informácie o INF, aplikácia otvorí stránku, na ktorej používateľ môže uskutočniť postup
prepustenia.
V prípade INF s typom povolenia OP EX/IM používateľ v prvom kroku vyberie skutočný dátum
spätného dovozu výrobkov, ako je znázornené na ďalšom obrázku.
1. krok:

Výberom tlačidla „Pokračovať“ prejde používateľ v aplikácii na nasledujúcu stránku
používateľského rozhrania, na ktorej vyplní údaje potrebné na účely postupu prepustenia, ako je
znázornené na nasledujúcom obrázku.
2. krok:

Používateľ vyplní tieto povinné polia (označené červenou hviezdičkou):
• MRN: Referenčné číslo colného vyhlásenia v rámci daného postupu prepustenia.
• Typ vyhlásenia: Používateľ môže v tomto poli vybrať hodnotu z rozbaľovacej ponuky.
• Kód požadovaného colného režimu: Používateľ môže v tomto poli vybrať hodnotu
z rozbaľovacej ponuky, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

Dátum: 23. 1. 2020
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• Kód predchádzajúceho colného režimu: Používateľ môže v tomto poli vybrať hodnotu
z rozbaľovacej ponuky, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

Potom používateľ pridá výrobok/výrobky kliknutím na tlačidlo „Pridať“ v pravej časti stránky
používateľského rozhrania v mriežke Zušľachtené výrobky, ktoré možno spätne doviezť v rámci
OP. Po pridaní výrobkov používateľ vyberie tlačidlo „Pokračovať“, ak chce v postupe prepustenia
pokračovať, alebo tlačidlo „Zrušiť“.

Dátum: 23. 1. 2020
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4.5.1. ZUŠĽACHTENÉ VÝROBKY , KTORÉ MOŽNO SPÄTNE DOVIEZŤ V RÁMCI OP

Kód tovaru
Do tohto poľa zadajte číselný znak KN výrobku.

Opis výrobkov

Do tohto poľa zadajte opis daného výrobku.

Množstvo výrobkov

Do tohto poľa zadajte množstvo daného výrobku.

Hodnota výrobkov

Do tohto poľa zadajte hodnotu daného množstva výrobkov.
Merná jednotka

Vyberte príslušnú jednotku zo zoznamu.
Mena

Vyberte príslušnú menu zo zoznamu. Predvolenou menou je euro.
Zrušiť

Výberom tlačidla „Zrušiť“ postup prerušíte.

Uložiť

Výberom tlačidla „Uložiť“ uložíte záznam o výrobku.

Dátum: 23. 1. 2020
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5. HLAVNÝ PANEL
Po úspešnom prihlásení alebo po kliknutí na príslušný odkaz v Ponuke používateľ prejde na
obrazovku hlavného panela:

Zoznam Najnovšie úlohy
Zoznam úloh vygenerovaný pre prihlásený colný úrad. Kliknutím na niektorú úlohu v tabuľke
používateľ prejde na konkrétnu obrazovku so zobrazením úlohy.

Zoznam Nedávno spracované INF
Zoznam INF, ktoré spracoval prihlásený colný úrad. Kliknutím na niektorý INF v tabuľke
používateľ prejde na konkrétnu obrazovku so zobrazením INF.

Zoznam Najnovšie oznámenia
Zoznam oznámení vygenerovaný pre prihlásený colný úrad. Kliknutím na niektoré oznámenie
v tabuľke používateľ prejde na konkrétnu obrazovku so zobrazením oznámenia.

Dátum: 23. 1. 2020
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5.1. MOJE INF
Keď používateľ klikne na odkaz Moje INF v Ponuke, v aplikácii sa zobrazí prehľad INF, ktoré vložil
prihlásený colný úrad (v tabuľkovej forme s možnosťou nastavenia počtu výsledkov na jednej
strane/funkciou zoraďovania, ako je znázornené ďalej).
Pri každom INF sa na obrazovke zobrazujú tieto údaje:
1. Číslo povolenia
2. Typ povolenia
3. Dátum vytvorenia
4. EORI držiteľa povolenia
5. Meno/názov držiteľa povolenia
6. Číslo INF
7. Stav
8. Dátum spracovania
Kliknutím na niektorý INF (riadok tabuľky) používateľ prejde na konkrétnu stránku so zobrazením
INF.

Zoraďovanie
Kliknutím na toto tlačidlo zoradíte výsledky vyhľadávania v jednotlivých riadkoch.

Znovu načítať
Kliknutím na toto tlačidlo obnovíte výsledky vyhľadávania.

Tlačidlo Exportovať údaje
Kliknutím na toto tlačidlo môžete výsledky vyhľadávania exportovať ako súbor CSV, ktorý sa
automaticky uloží vo vašej pracovnej stanici. Exportovaný súbor bude obsahovať prvých 100
výsledkov.

EORI držiteľa povolenia
V tomto stĺpci sa zobrazuje číslo EORI držiteľa povolenia.

Dátum: 23. 1. 2020
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Meno/názov držiteľa povolenia
V tomto stĺpci sa zobrazuje meno/názov držiteľa povolenia.

Číslo INF
V tomto stĺpci sa zobrazuje číslo INF, ktoré bolo priradené danému INF. Každý riadok zodpovedá
jednému INF.

Stav
V tomto stĺpci sa zobrazuje stav INF.

Dátum spracovania
Ak bolo dané INF spracované, tento stĺpec bude obsahovať dátum spracovania.

Dátum: 23. 1. 2020
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5.2. VYHĽADANIE INF
Keď používateľ klikne na odkaz Vyhľadať INF v Ponuke, v aplikácii sa zobrazí prehľad všetkých
INF (v tabuľkovej forme s možnosťou nastavenia počtu výsledkov na jednej strane/funkciou
zoraďovania, ako je znázornené ďalej).
Kliknutím na niektorý INF (riadok tabuľky) používateľ prejde na konkrétnu stránku so zobrazením
INF.

Používateľ môže vyhľadávať pomocou špecifických kritérií filtrov, a to tak, že zadá príslušnú
hodnotu do textového poľa zodpovedajúceho konkrétnej vlastnosti INF (t. j. do príslušného
stĺpca).
Ako je znázornené na snímke obrazovky, k dispozícii sú tieto kritériá vyhľadávania pomocou
filtrov:
1. Číslo povolenia/vyhlásenia
2. Typ povolenia
3. Dátum vytvorenia
4. EORI držiteľa povolenia
5. Meno/názov držiteľa povolenia
6. Číslo INF
7. Stav
8. Dátum spracovania
Používateľ
môže
napríklad
do
stĺpca
„Číslo
„IP IM/EX041FRIPOFR12251-2017-XYZW42“ a aplikácia zobrazí INF,
uvedenému kritériu (pozri nasledujúci obrázok).

Dátum: 23. 1. 2020
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Číslo povolenia/vyhlásenia
Do tohto textového poľa môžete zadať číslo povolenia alebo číslo vyhlásenia, ktoré hľadáte.

Typ povolenia
V rozbaľovacej ponuke sú k dispozícii typy povolenia, ktoré sú dostupné v systéme INF-SP
a ktoré môžete vybrať na filtrovanie výsledkov.

Dátum vytvorenia
Nástroj na výber dátumu umožňuje vybrať konkrétny dátum a filtrovať výsledky vyhľadávania
podľa tohto dátumu.

Zoraďovanie
Šípky nahor a nadol umožňujú vzostupné alebo zostupné zoradenie výsledkov vyhľadávania.

Nastavenie počtu výsledkov na jednej strane
Vyberte príslušné číslo podľa toho, či chcete, aby sa na obrazovke zobrazoval menší alebo väčší
počet výsledkov vyhľadávania.

Tlačidlo Obnoviť nastavenie filtrov
Tlačidlo umožňuje obnoviť ktorékoľvek kritérium vyhľadávania, ktoré ste už na stránke
používateľského rozhrania nastavili.

Meno/názov držiteľa povolenia
Toto pole môže používateľ použiť na zobrazenie a vyhľadávanie podľa mena/názvu držiteľa
povolenia.

Číslo INF
Toto pole môže používateľ použiť na zobrazenie a vyhľadávanie podľa čísla INF.

Stav
Toto pole môže používateľ použiť na zobrazenie a filtrovanie podľa stavu INF.

Dátum: 23. 1. 2020
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Znovu načítať
Výberom tohto tlačidla sa obnovia výsledky vyhľadávania.

Exportovať údaje
Výberom tohto tlačidla môžete exportovať výsledky vyhľadávania ako súbor CSV.

Dátum: 23. 1. 2020
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5.3. MOJE ŽIADOSTI O INF
Keď používateľ klikne na odkaz Moje žiadosti o INF v Ponuke, v aplikácii sa zobrazí prehľad
žiadostí o INF, ktoré vytvoril prihlásený colný úrad (v tabuľkovej forme s možnosťou nastavenia
počtu výsledkov na jednej strane/funkciou zoraďovania, ako je znázornené ďalej).
Kliknutím na niektorú žiadosť o INF (riadok tabuľky) používateľ prejde na konkrétnu stránku so
žiadosťou o INF.

Používateľ môže napríklad do stĺpca „Referenčné číslo podania“ zadať „19AT000000000001“
a aplikácia zobrazí žiadosť o INF, ktorá zodpovedá tomuto kritériu (pozri nasledujúci obrázok):

Ako je znázornené na predchádzajúcej snímke obrazovky, k dispozícii sú tieto stĺpce/kritériá
vyhľadávania:
1. Dátum/čas prijatia
2. Typ žiadosti
3. Referenčné číslo podania
4. Číslo povolenia/vyhlásenia
5. Typ povolenia
6. EORI držiteľa povolenia
7. Meno/názov držiteľa povolenia
8. Stav žiadosti o INF
Jednotlivé stĺpce sú na prvom obrázku používateľského rozhrania označené číslami. Ich opis
nájdete ďalej.

Dátum/čas prijatia
V tomto poli sa uvádza dátum a čas prijatia žiadosti o INF v aplikácii INF-SP.

Dátum: 23. 1. 2020
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Typ žiadosti
V tomto stĺpci sa uvádza typ žiadosti (žiadosť o INF – oddiel A alebo žiadosť INF – oddiel B).

Referenčné číslo podania
V tomto stĺpci sa uvádza referenčné číslo podania žiadosti o INF.

Číslo povolenia/vyhlásenia
V tomto stĺpci sa uvádza číslo povolenia alebo colného vyhlásenia, ktoré bolo v rámci žiadosti
o INF priradené danému INF.

Typ povolenia
V tomto stĺpci môže používateľ z rozbaľovacej ponuky vybrať typ povolenia, podľa ktorého chce
filtrovať výsledky.

EORI držiteľa povolenia
V tomto stĺpci sa uvádza číslo EORI držiteľa povolenia. Používateľ môže vyhľadávať podľa
konkrétneho čísla EORI.

Meno/názov držiteľa povolenia
V tomto stĺpci sa uvádza meno/názov držiteľa povolenia. Používateľ môže vyhľadávať podľa
konkrétneho mena/názvu.

Stav žiadosti o INF
V tomto stĺpci sa uvádza aktuálny stav žiadosti o INF. Používateľ môže z rozbaľovacej ponuky
vybrať stav, podľa ktorého chce vyhľadávať.

Znovu načítať
Výberom tohto tlačidla sa obnovia výsledky vyhľadávania.

Exportovať údaje
Výberom tohto tlačidla môžete exportovať výsledky vyhľadávania ako súbor CSV do svojej
lokálnej pracovnej stanice.

Obnoviť nastavenie filtrov
Výberom tohto tlačidla sa obnovia aktuálne kritériá vyhľadávania.
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5.4. MOJE ÚLOHY
Keď používateľ klikne na odkaz Moje úlohy v Ponuke, v aplikácii sa zobrazí prehľad úloh pre
prihlásený colný úrad (v tabuľkovej forme s možnosťou nastavenia počtu výsledkov na jednej
strane/funkciou zoraďovania, ako je znázornené ďalej).
Kliknutím na niektorú z úloh (riadok tabuľky) používateľ prejde na konkrétnu stránku so
zobrazením úlohy.

Používateľ môže napríklad do stĺpca „Číslo INF alebo SRN“ zadať „18AT000000000031“
a aplikácia zobrazí úlohu, ktorá zodpovedá zadanému SRN (pozri nasledujúci obrázok).

Ako je znázornené na predchádzajúcej snímke obrazovky, k dispozícii sú tieto stĺpce/kritériá
vyhľadávania:
1. Dátum vytvorenia
2. Číslo INF alebo SRN
3. Číslo povolenia
4. Typ povolenia
5. Typ úlohy
6. Úloha skončená
Jednotlivé stĺpce sú na prvom obrázku používateľského rozhrania označené číslami. Ich opis
nájdete ďalej.

Dátum vytvorenia
V tomto stĺpci sa uvádza dátum vytvorenia úlohy.
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Číslo INF alebo SRN
V tomto stĺpci sa uvádza číslo INF, ak bolo priradené, alebo referenčné číslo podania (SRN).

Číslo povolenia
V tomto stĺpci sa uvádza číslo povolenia každej úlohy. Používateľ môže vyhľadávať podľa
konkrétneho čísla povolenia.

Typ povolenia
Používateľ môže z rozbaľovacej ponuky vybrať konkrétny typ povolenia, podľa ktorého chce
vyhľadávať.

Typ úlohy
Používateľ môže z rozbaľovacej ponuky vybrať konkrétny typ úlohy, podľa ktorého chce
vyhľadávať.

Úloha skončená
Používateľ môže vyhľadávať podľa toho, či už je úloha skončená alebo nie.

Znovu načítať
Výberom tohto tlačidla sa obnovia výsledky vyhľadávania.

Exportovať údaje
Výberom tohto tlačidla môžete exportovať výsledky vyhľadávania ako súbor CSV do svojej
lokálnej pracovnej stanice.

Obnoviť nastavenie filtrov
Výberom tohto tlačidla sa obnovia aktuálne kritériá vyhľadávania.
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5.5. MOJE OZNÁMENIA
Keď používateľ klikne na odkaz Moje oznámenia v Ponuke, v aplikácii sa zobrazí prehľad
oznámení pre prihlásený colný úrad (v tabuľkovej forme s možnosťou nastavenia počtu
výsledkov na jednej strane/funkciou zoraďovania, ako je znázornené ďalej).
Kliknutím na niektoré z oznámení (riadok tabuľky) používateľ prejde na konkrétnu stránku so
zobrazením oznámenia.

Používateľ môže napríklad do stĺpca „Číslo INF alebo SRN“ zadať „18AT000000000031“
a aplikácia zobrazí zoznam oznámení, ktoré zodpovedajú zadanému SRN (pozri nasledujúci
obrázok).

Ako je znázornené na snímke obrazovky, k dispozícii sú tieto kritériá vyhľadávania pomocou
filtrov:
1. Dátum vytvorenia
2. Číslo INF alebo SRN
3. Číslo povolenia
4. Typ oznámenia
Jednotlivé stĺpce sú na prvom obrázku používateľského rozhrania označené číslami. Ich opis
nájdete ďalej.
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Dátum vytvorenia
V tomto stĺpci sa uvádza dátum vytvorenia oznámenia.

Typ žiadosti
V tomto stĺpci sa uvádza typ danej žiadosti o INF.

Číslo INF alebo SRN
V tomto stĺpci sa uvádza číslo INF, ak bolo priradené, alebo referenčné číslo podania (SRN).

Číslo povolenia
V tomto stĺpci sa uvádza číslo povolenia každej úlohy. Používateľ môže vyhľadávať podľa
konkrétneho čísla povolenia.

Typ povolenia
Používateľ môže z rozbaľovacej ponuky vybrať konkrétny typ povolenia, podľa ktorého chce
vyhľadávať.

Typ oznámenia
V tomto stĺpci sa uvádza typ oznámenia. Používateľ môže z rozbaľovacej ponuky vybrať hodnotu,
podľa ktorej chce filtrovať výsledky vyhľadávania.

Znovu načítať
Výberom tohto tlačidla sa obnovia výsledky vyhľadávania.

Exportovať údaje
Výberom tohto tlačidla môžete exportovať výsledky vyhľadávania ako súbor CSV do svojej
lokálnej pracovnej stanice.

Obnoviť nastavenie filtrov
Výberom tohto tlačidla sa obnovia aktuálne kritériá vyhľadávania.
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6. VLOŽENIE ŽIADOSTI O INF (ODDIEL A)
Keď chce používateľ vložiť „žiadosť o INF (oddiel A)“, klikne na odkaz Vložiť žiadosť o INF (oddiel
A) v Ponuke a vyplní nasledujúci formulár.

Jazyk formulára
Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk, ktorý sa použije ako jazyk formulára žiadosti o INF.

Colný úrad dohľadu
V tomto poli sa uvádza aktuálny colný úrad, ktorý iniciuje žiadosť o vytvorenie INF (pole iba na
čítanie).

Číslo povolenia ALEBO číslo vyhlásenia
Pomocou prepínača vyberte, či do nasledujúceho poľa uvediete číslo povolenia alebo číslo
colného vyhlásenia.
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Číslo povolenia/vyhlásenia
Uveďte príslušné číslo podľa toho, ako ste nastavili prepínač v predchádzajúcom kroku.

Identifikácia držiteľa (EORI)
Keď zadáte číslo povolenia, systém podľa neho automaticky vyplní údaje o držiteľovi povolenia.
Ak sa dané číslo povolenia v externom systéme CDMS nepodarí nájsť, je potrebné vyplniť údaje
týkajúce sa EORI ručne.

Skupina údajov Adresa držiteľa (EORI)
Keď zadáte číslo povolenia, systém podľa neho automaticky vyplní údaje o držiteľovi povolenia.
Ak sa dané číslo povolenia v externom systéme CDMS nepodarí nájsť, je potrebné vyplniť údaje
ručne.

Dátum podania
Pomocou nástroja na výber dátumu vyberte skutočný dátum podania žiadosti o INF.

Typ povolenia
Keď zadáte číslo povolenia, systém tento údaj buď vyplní automaticky, alebo ponúkne
používateľovi príslušné možnosti na výber. Ak systém údaj nevyplní automaticky, je potrebné
vybrať typ povolenia z rozbaľovacej ponuky.

Identifikácia zástupcu (EORI)
Keď zadáte číslo povolenia, systém podľa neho automaticky vyplní údaje o zástupcovi. Ak sa
dané číslo povolenia v externom systéme CDMS nepodarí nájsť, je potrebné vyplniť údaje
týkajúce sa EORI ručne.
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Adresa zástupcu
Keď zadáte číslo povolenia, systém podľa neho automaticky vyplní údaje o zástupcovi. Ak sa
dané číslo povolenia v externom systéme CDMS nepodarí nájsť, je potrebné vyplniť údaje
týkajúce sa EORI ručne.

Všeobecné poznámky
Pole s voľným textom (nepovinné).

Tovar zahrnutý v INF
Tabuľka obsahujúca zoznam vytvorených tovarov INF. Po vytvorení tovaru INF (kliknutím na
tlačidlo „Pridať“ a vyplnením údajov v modálnom okne Pridať tovarovú položku zahrnutú v INF) sa
novovytvorený tovar zobrazí v tejto časti:

Používateľ môže deklarovaný tovar INF zmeniť pomocou tlačidla „Upraviť“ alebo ho môže
odstrániť pomocou tlačidla „Odstrániť“.

Tlačidlo Množstvo tovaru
Výberom tohto tlačidla zobrazíte zostavu obsahujúcu všetky dostupné kódy tovaru vrátane
príslušných zostávajúcich množstiev, ktoré zodpovedajú číslu povolenia uvedenému vo formulári.

Tlačidlo Nahrať súbor CSV
Výberom tohto tlačidla môžete nahrať súbor CSV, ktorý máte uložený vo svojej lokálnej pracovnej
stanici. Systém tento súbor CSV prijme, len ak ste použili vzor pre tovar.

Tlačidlo Stiahnuť vzor
Výberom tohto tlačidla stiahnete vzor na nahratie viacerých tovarov. Súbor programu Excel sa
uloží vo vašej lokálnej pracovnej stanici.

Tlačidlo Pridať tovar
Toto tlačidlo slúži na pridanie jedného tovaru. Kliknutím na tlačidlo sa zobrazí kontextové okno
Pridať tovar zahrnutý v INF.

Zušľachtené výrobky zahrnuté v INF
Tabuľka obsahujúca zoznam vytvorených výrobkov INF. Po vytvorení výrobku INF (kliknutím na
tlačidlo „Pridať“ a vyplnením údajov v modálnom okne Pridať zušľachtený výrobok zahrnutý
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v INF) sa novovytvorený výrobok zobrazí v tejto časti:

Používateľ môže deklarovaný výrobok INF zmeniť pomocou tlačidla „Upraviť“ alebo ho môže
odstrániť pomocou tlačidla „Odstrániť“.

Tlačidlo Odoslať
Výberom tohto tlačidla budete pokračovať v postupe žiadosti o INF.

Zrušiť
Výberom tohto tlačidla zrušíte všetky záznamy vo formulári.
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6.1. PRIDANIE TOVARU , KTORÝ JE ZAHRNUTÝ V INF
Keď používateľ klikne na tlačidlo Pridať na obrazovke Vložiť žiadosť o INF (oddiel A), otvorí sa
nasledujúce kontextové okno, do ktorého môže zadať a navrhnúť tovar:

Označenie Náhradný tovar
Prepínač, ktorým sa v kontextovom okne zobrazí/skryje časť „Náhradný tovar“.

Kód tovaru priradený náhradnému tovaru
Zadajte kód tovaru priradený náhradnému tovaru. Pole sa zobrazí, keď je zapnuté označenie
Náhradný tovar (povinné pole).

Obchodná kvalita a technické vlastnosti
Zadajte opis obchodnej kvality a technických vlastností náhradného tovaru. Pole sa zobrazí, keď
je zapnuté označenie Náhradný tovar (povinné pole).

Identifikácia tovaru
Vyberte identifikáciu tovaru z dostupných hodnôt v rozbaľovacej ponuke. Rozbaľovacia ponuka
Dátum: 23. 1. 2020
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sa zobrazí, keď je zapnuté označenie Náhradný tovar (povinné pole).

Antidumpingové clo
Začiarknutím/nezačiarknutím tohto políčka označíte, či náhradný tovar podlieha
antidumpingovému clu. Začiarkavacie políčko sa zobrazí, keď je zapnuté označenie Náhradný
tovar.

Kód tovaru
Zadajte kód tovaru priradený danému tovaru (povinné pole). Aplikácia umožňuje používateľovi
využiť pri písaní (po prvej číslici) funkciu automatického dopĺňania (t. j. zobrazí sa rozbaľovací
zoznam s dostupnými možnosťami).

Opis tovaru
Do tohto poľa zadajte opis tovaru (povinné pole). Aplikácia umožňuje používateľovi využiť pri
písaní (po treťom znaku) funkciu automatického dopĺňania (t. j. zobrazí sa rozbaľovací zoznam
s dostupnými možnosťami).

Množstvo tovaru
Zadajte množstvo tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Merná jednotka
Z rozbaľovacej ponuky vyberte mernú jednotku uvedeného množstva tovaru (povinné pole).

Hodnota tovaru
Zadajte hodnotu tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Mena
Z rozbaľovacej ponuky vyberte menu. Predvolenou menou v systéme je euro. Hodnota tovaru.

Údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení
Zadajte údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení vo viacriadkovom textovom poli.

Tlačidlo Zrušiť
Kliknutím na toto tlačidlo zrušíte celý záznam.

Tlačidlo Uložiť
Kliknutím na toto tlačidlo uložíte zadaný tovar INF. Deklarovaný tovar INF sa zobrazí na
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obrazovke Vložiť žiadosť o INF (oddiel A) v časti Tovary INF.
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6.2. UVEDENIE ZUŠĽACHTENÉHO VÝROBKU ZAHRNUTÉHO V INF
Keď používateľ klikne na tlačidlo Pridať výrobok INF na obrazovke Vložiť žiadosť o INF (oddiel A),
otvorí sa nasledujúce modálne okno, v ktorom môže vytvoriť výrobok INF:

Kód tovaru
Do tohto poľa zadajte kód tovaru (povinné pole). Aplikácia umožňuje používateľovi využiť pri
písaní (po prvej číslici) funkciu automatického dopĺňania (t. j. zobrazí sa rozbaľovací zoznam
s dostupnými možnosťami).

Opis tovaru
Do tohto poľa zadajte opis tovaru (povinné pole).

Množstvo tovaru
Do tohto poľa zadajte množstvo tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Hodnota tovaru
Do tohto poľa zadajte hodnotu tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Merná jednotka
Z rozbaľovacej ponuky vyberte mernú jednotku uvedeného množstva tovaru (povinné pole).

Mena
Z rozbaľovacej ponuky vyberte menu, v ktorej je uvedená hodnota tovaru (iná mena).
Predvolenou menou v systéme je euro.
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Údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení
Zadajte údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení vo viacriadkovom textovom poli.

Tlačidlo Zrušiť
Kliknutím na toto tlačidlo záznam zrušíte.

Tlačidlo Uložiť
Kliknutím na toto tlačidlo uložíte vložený výrobok INF. Vytvorený výrobok INF sa zobrazí na
obrazovke Vložiť žiadosť o INF (oddiel A) v časti Výrobky INF.
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6.3. ZOSTÁVAJÚCE MNOŽSTVO TOVARU PODĽA POVOLENIA
Keď chce používateľ zadať tovar na účely žiadosti o INF, má k dispozícii tlačidlo „Množstvo
tovaru“, ktoré sa nachádza v časti Vložiť žiadosť o INF (oddiel A).
Kliknutím na toto tlačidlo sa v aplikácii otvorí kontextové okno, v ktorom sú vo forme zostavy
uvedené všetky zostávajúce množstvá pre každý kód tovaru v rámci daného povolenia.
Kontextové okno vyzerá takto:

Kód tovaru
Číselný znak KN, ktorý sa podľa uvedeného čísla povolenia načítal z externého systému CDMS.

Zostávajúce množstvo
V tomto stĺpci sa osobitne pre každý kód tovaru zobrazuje zostávajúce množstvo spolu s mernou
jednotkou, ktoré možno deklarovať v rámci žiadosti o INF.

Zavrieť
Výberom tohto tlačidla zavriete kontextové okno.
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6.4. NAHRATIE VIACERÝCH TOVAROV
Na stránke Vložiť žiadosť o INF (oddiel A) má používateľ k dispozícii tlačidlo „Stiahnuť vzor“
v mriežke „Tovar zahrnutý v INF“.
Výberom tohto tlačidla sa do pracovnej stanice používateľa stiahne vzor súboru programu Excel.
Vzor obsahuje určité pevné stĺpce a hárky, ktoré používateľovi pomôžu pri nahrávaní viacerých
tovarov do žiadosti o INF.
Vzor súboru programu Excel vyzerá takto:

Dôležitá poznámka: Vzor súboru programu Excel obsahuje štyri rôzne hárky. V prvom hárku sa
uvádzajú dôležité informácie o tom, ako vzor správne vyplniť. Druhý hárok obsahuje samotný
vzor, ako je znázornené na predchádzajúcom obrázku. V treťom hárku sa nachádza tlačidlo
umožňujúce konvertovať vzor programu Excel do súboru CSV, t. j. do formátu, ktorý možno
nahrať do aplikácie INF-SP. Štvrtý hárok obsahuje všetky referenčné údaje, ktoré sa vo vzore
používajú. Používateľ nemusí poslednému hárku venovať pozornosť.

Kód tovaru
Do tohto stĺpca zadajte kód tovaru pre každý tovar, ktorý sa má vložiť do formulára žiadosti.
Poznámka: Označenie písmenom <M> znamená, že vyplnenie daného stĺpca je povinné.

Opis tovaru
V tomto stĺpci zadajte do jednotlivých riadkov opis každého tovaru.

Množstvo tovaru
V stĺpci „Množstvo tovaru“ zadajte príslušné množstvo a v stĺpci „Merná jednotka“ vyberte jednu
z možností v zozname.

Hodnota tovaru
Sem zadajte hodnotu každého deklarovaného tovaru.
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Údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení
Do tohto stĺpca zadajte údaje pre každý tovar. Poznámka: Označenie písmenom <O> znamená,
že vyplnenie daného stĺpca je nepovinné.

Náhradný tovar
Ak existuje náhradný tovar, vyplňte pre každý deklarovaný tovar príslušné tri stĺpce. Uvedenie
náhradného tovaru je nepovinné.
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6.5. NAHRATIE VIACERÝCH VÝROBKOV
Na stránke Vložiť žiadosť o INF (oddiel A) má používateľ k dispozícii tlačidlo „Stiahnuť vzor“
v mriežke „Zušľachtené výrobky zahrnuté v INF“.
Výberom tohto tlačidla sa do pracovnej stanice používateľa stiahne vzor súboru programu Excel.
Vzor obsahuje určité pevné stĺpce a hárky, ktoré používateľovi pomôžu pri nahrávaní viacerých
výrobkov do žiadosti o INF.
Vzor súboru programu Excel vyzerá takto:

Dôležitá poznámka: Vzor súboru programu Excel obsahuje štyri rôzne hárky. V prvom hárku sa
uvádzajú dôležité informácie o tom, ako vzor správne vyplniť. Druhý hárok obsahuje samotný
vzor, ako je znázornené na predchádzajúcom obrázku. V treťom hárku sa nachádza tlačidlo
umožňujúce konvertovať vzor programu Excel do súboru CSV, t. j. do formátu, ktorý možno
nahrať do aplikácie INF-SP. Štvrtý hárok obsahuje všetky referenčné údaje, ktoré sa vo vzore
používajú. Používateľ nemusí poslednému hárku venovať pozornosť.

Kód tovaru
Do tohto stĺpca zadajte kód tovaru pre každý výrobok, ktorý sa má vložiť do formulára žiadosti.
Poznámka: Označenie písmenom <M> znamená, že vyplnenie daného stĺpca je povinné.

Opis zušľachtených výrobkov
V tomto stĺpci uveďte v jednotlivých riadkov opis každého výrobku.

Množstvo zušľachtených výrobkov
V stĺpci „Množstvo tovaru“ zadajte príslušné množstvo a v stĺpci „Merná jednotka“ vyberte jednu
z možností v zozname.
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Hodnota zušľachtených výrobkov
Sem zadajte hodnotu každého deklarovaného výrobku a v stĺpci „Mena“ vyberte jednu
z možností v zozname.

Údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení
Do tohto stĺpca zadajte údaje pre každý výrobok. Poznámka: Označenie písmenom <O>
znamená, že vyplnenie daného stĺpca je nepovinné.
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7. VLOŽENIE ŽIADOSTI INF (ODDIEL B)
Keď chce používateľ vložiť „žiadosť INF (oddiel B)“, klikne na odkaz Vložiť žiadosť INF (oddiel B)
v Ponuke a vyplní tento formulár:

Typ žiadosti
Z rozbaľovacej ponuky vyberte typ žiadosti (povinné pole).

Colný úrad dohľadu
Zadajte colný úrad dohľadu (povinné pole). Aplikácia umožňuje používateľovi využiť pri písaní (po
treťom znaku) funkciu automatického dopĺňania (t. j. zobrazí sa rozbaľovací zoznam
s dostupnými možnosťami).

Číslo povolenia
Zadajte číslo povolenia (povinné pole).

Dátum podania INF
Vyberte dátum podania INF (povinné pole).

Zodpovedný colný úrad
Pole iba na čítanie, v ktorom sa uvádza zodpovedný colný úrad.
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Typ povolenia
Pole iba na čítanie, v ktorom sa uvádza typ povolenia.

Tlačidlo Uložiť
Kliknutím na toto tlačidlo žiadosť INF (oddiel B) uložíte.

Tlačidlo Zrušiť
Kliknutím na toto tlačidlo zrušíte údaje týkajúce sa žiadosti INF (oddiel B) vložené
v predchádzajúcich krokoch.

Opis všeobecných poznámok
Uveďte opis všeobecných poznámok.

Jazyk všeobecných poznámok
Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk opisu všeobecných poznámok, ktorý ste uviedli
v predchádzajúcom poli.

Tovar alebo výrobky
Z rozbaľovacej ponuky vyberte, či sa má vytvoriť tovar alebo výrobok.

Referenčné číslo
Zadajte prepravné referenčné číslo (povinné pole).

Tlačidlo Pridať
Toto tlačidlo slúži na pridanie tovaru alebo výrobku INF. Modálne okno na pridanie tovaru INF je
opísané v časti: Tovarové položky, pre ktoré sa požaduje INF. Modálne okno na pridanie
výrobkov INF je opísané v časti: Zušľachtený výrobok, pre ktorý sa požaduje INF.
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7.1. TOVAROVÉ POLOŽKY , PRE KTORÉ SA POŽADUJE INF
Keď používateľ klikne na tlačidlo „Pridať tovar INF“ na obrazovke Vložiť žiadosť INF (oddiel B),
otvorí sa nasledujúce modálne okno, v ktorom môže vytvoriť tovar INF:

Kód tovaru
Do tohto poľa zadajte kód tovaru (povinné pole). Aplikácia umožňuje používateľovi využiť pri
písaní (po prvej číslici) funkciu automatického dopĺňania (t. j. zobrazí sa rozbaľovací zoznam
s dostupnými možnosťami).

Opis tovaru
Do tohto poľa zadajte opis tovaru (povinné pole).

Množstvo tovaru
Do tohto poľa zadajte množstvo tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Hodnota tovaru
Do tohto poľa zadajte hodnotu tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Merná jednotka
Z rozbaľovacej ponuky vyberte mernú jednotku uvedeného množstva tovaru (povinné pole).

Mena
Z rozbaľovacej ponuky vyberte menu, v ktorej je uvedená hodnota tovaru. Predvolenou menou
v systéme je euro.
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Zrušiť
Kliknutím na toto tlačidlo zrušíte tovar INF.

Uložiť
Kliknutím na toto tlačidlo uložíte tovar INF.
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7.2. ZUŠĽACHTENÉ VÝROBKY , PRE KTORÉ SA POŽADUJE INF
Keď používateľ klikne na tlačidlo „Pridať výrobok INF“ na obrazovke Vložiť žiadosť INF (oddiel B),
otvorí sa nasledujúce modálne okno, v ktorom môže vytvoriť výrobok INF:

Kód tovaru
Do tohto poľa zadajte kód tovaru (povinné pole). Aplikácia umožňuje používateľovi využiť pri
písaní (po prvej číslici) funkciu automatického dopĺňania (t. j. zobrazí sa rozbaľovací zoznam
s dostupnými možnosťami).

Opis tovaru
Do tohto poľa zadajte opis tovaru (povinné pole).

Množstvo tovaru
Do tohto poľa zadajte množstvo tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Merná jednotka
Z rozbaľovacej ponuky vyberte mernú jednotku uvedeného množstva tovaru (povinné pole).

Hodnota tovaru
Do tohto poľa zadajte hodnotu tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Mena
Vyberte menu zo zoznamu v rozbaľovacej ponuke. Predvolenou menou v aplikácii je euro,
ale možno ju zmeniť.
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Zrušiť
Kliknutím na toto tlačidlo zrušíte údaje o výrobkoch vložené v predchádzajúcich krokoch.

Uložiť
Kliknutím na toto tlačidlo uložíte výrobok INF.
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7.3. ZOSTÁVAJÚCE MNOŽSTVO TOVARU PODĽA POVOLENIA
Keď chce používateľ zadať tovar na účely žiadosti o INF, má k dispozícii tlačidlo „Množstvo
tovaru“, ktoré sa nachádza v časti Vložiť žiadosť o INF (oddiel A).
Kliknutím na toto tlačidlo sa v aplikácii otvorí kontextové okno, v ktorom sú vo forme zostavy
uvedené všetky zostávajúce množstvá pre každý kód tovaru v rámci daného povolenia.
Kontextové okno vyzerá takto:

Kód tovaru
Číselný znak KN, ktorý sa podľa uvedeného čísla povolenia načítal z externého systému CDMS.

Zostávajúce množstvo
V tomto stĺpci sa osobitne pre každý kód tovaru zobrazuje zostávajúce množstvo spolu s mernou
jednotkou, ktoré možno deklarovať v rámci žiadosti o INF.

Zavrieť
Výberom tohto tlačidla zavriete kontextové okno.
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7.4. NAHRATIE VIACERÝCH TOVAROV
Na stránke Vložiť žiadosť INF (oddiel B) má používateľ k dispozícii tlačidlo „Stiahnuť vzor“
v mriežke „Tovar zahrnutý v INF“.
Výberom tohto tlačidla sa do pracovnej stanice používateľa stiahne vzor súboru programu Excel.
Vzor obsahuje určité pevné stĺpce a hárky, ktoré používateľovi pomôžu pri nahrávaní viacerých
tovarov do žiadosti o INF.
Vzor súboru programu Excel vyzerá takto:

Dôležitá poznámka: Vzor súboru programu Excel obsahuje štyri rôzne hárky. V prvom hárku sa
uvádzajú dôležité informácie o tom, ako vzor správne vyplniť. Druhý hárok obsahuje samotný
vzor, ako je znázornené na predchádzajúcom obrázku. V treťom hárku sa nachádza tlačidlo
umožňujúce konvertovať vzor programu Excel do súboru CSV, t. j. do formátu, ktorý možno
nahrať do aplikácie INF-SP. Štvrtý hárok obsahuje všetky referenčné údaje, ktoré sa vo vzore
používajú. Používateľ nemusí poslednému hárku venovať pozornosť.

Kód tovaru
Do tohto stĺpca zadajte kód tovaru pre každý tovar, ktorý sa má vložiť do formulára žiadosti.
Poznámka: Označenie písmenom <M> znamená, že vyplnenie daného stĺpca je povinné.

Opis tovaru
V tomto stĺpci zadajte do jednotlivých riadkov opis každého tovaru.

Množstvo tovaru
V stĺpci „Množstvo tovaru“ zadajte príslušné množstvo a v stĺpci „Merná jednotka“ vyberte jednu
z možností v zozname.

Hodnota tovaru
Sem zadajte hodnotu každého deklarovaného tovaru.
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Údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení
Do tohto stĺpca zadajte údaje pre každý tovar. Poznámka: Označenie písmenom <O> znamená,
že vyplnenie daného stĺpca je nepovinné.

Náhradný tovar
Ak existuje náhradný tovar, vyplňte pre každý deklarovaný tovar príslušné tri stĺpce. Uvedenie
náhradného tovaru je nepovinné.
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7.5. NAHRATIE VIACERÝCH VÝROBKOV
Na stránke Vložiť žiadosť INF (oddiel B) má používateľ k dispozícii tlačidlo „Stiahnuť vzor“
v mriežke „Zušľachtené výrobky zahrnuté v INF“.
Výberom tohto tlačidla sa do pracovnej stanice používateľa stiahne vzor súboru programu Excel.
Vzor obsahuje určité pevné stĺpce a hárky, ktoré používateľovi pomôžu pri nahrávaní viacerých
výrobkov do žiadosti o INF.
Vzor súboru programu Excel vyzerá takto:

Dôležitá poznámka: Vzor súboru programu Excel obsahuje štyri rôzne hárky. V prvom hárku sa
uvádzajú dôležité informácie o tom, ako vzor správne vyplniť. Druhý hárok obsahuje samotný
vzor, ako je znázornené na predchádzajúcom obrázku. V treťom hárku sa nachádza tlačidlo
umožňujúce konvertovať vzor programu Excel do súboru CSV, t. j. do formátu, ktorý možno
nahrať do aplikácie INF-SP. Štvrtý hárok obsahuje všetky referenčné údaje, ktoré sa vo vzore
používajú. Používateľ nemusí poslednému hárku venovať pozornosť.

Kód tovaru
Do tohto stĺpca zadajte kód tovaru pre každý výrobok, ktorý sa má vložiť do formulára žiadosti.
Poznámka: Označenie písmenom <M> znamená, že vyplnenie daného stĺpca je povinné.

Opis zušľachtených výrobkov
V tomto stĺpci uveďte v jednotlivých riadkov opis každého výrobku.

Množstvo zušľachtených výrobkov
V stĺpci „Množstvo tovaru“ zadajte príslušné množstvo a v stĺpci „Merná jednotka“ vyberte jednu
z možností v zozname.
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Hodnota zušľachtených výrobkov
Sem zadajte hodnotu každého deklarovaného výrobku a v stĺpci „Mena“ vyberte jednu
z možností v zozname.

Údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení
Do tohto stĺpca zadajte údaje pre každý výrobok. Poznámka: Označenie písmenom <O>
znamená, že vyplnenie daného stĺpca je nepovinné.
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8. VLOŽENIE INF
Keď chce používateľ vložiť „INF“, klikne na odkaz Vložiť INF v navigačnej ponuke a vyplní tento
formulár:

Jazyk formulára
Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk, ktorý sa použije ako jazyk formulára INF.

Colný úrad dohľadu
Zadajte colný úrad dohľadu (povinné pole). Aplikácia umožňuje používateľovi využiť pri písaní (po
treťom znaku) funkciu automatického dopĺňania (t. j. zobrazí sa rozbaľovací zoznam
s dostupnými možnosťami).

Prepínač medzi číslom povolenia a číslom vyhlásenia
Pomocou prepínača vyberte, či do nasledujúceho poľa uvediete číslo povolenia alebo číslo
colného vyhlásenia.

Číslo povolenia/vyhlásenia
Zadajte príslušné číslo podľa toho, ako ste nastavili prepínač.
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Identifikácia držiteľa (EORI)
Keď zadáte číslo povolenia, systém podľa neho automaticky vyplní údaje o držiteľovi povolenia.
Ak sa dané číslo povolenia v externom systéme CDMS nepodarí nájsť, je potrebné vyplniť údaje
týkajúce sa EORI ručne.

Meno/názov držiteľa
Ak údaje vypĺňate ručne, do tohto poľa zadajte meno/názov držiteľa povolenia (povinné pole).

Ulica a číslo
Ak údaje vypĺňate ručne, do tohto poľa zadajte ulicu a súpisné číslo držiteľa povolenia (povinné
pole).

Krajina držiteľa
Ak údaje vypĺňate ručne, do tohto poľa zadajte krajinu držiteľa povolenia (povinné pole).

PSČ držiteľa
Ak údaje vypĺňate ručne, do tohto poľa zadajte PSČ držiteľa povolenia (povinné pole).

Mesto držiteľa
Ak údaje vypĺňate ručne, do tohto poľa zadajte mesto držiteľa povolenia (povinné pole).

Dátum podania
Pomocou nástroja na výber dátumu vyberte skutočný dátum podania INF.

Identifikácia zástupcu (EORI)
Keď zadáte číslo povolenia, aplikácia podľa neho automaticky vyplní údaje o zástupcovi, ak sa
nachádzajú v externom systéme CRS. Ak aplikácia tieto údaje nenájde, používateľ ich vyplní
ručne.

Meno zástupcu
Ak údaje vypĺňate ručne, do tohto poľa zadajte meno/názov zástupcu.

Ulica a číslo zástupcu
Ak údaje vypĺňate ručne, do tohto poľa zadajte ulicu a súpisné číslo zástupcu.
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Krajina zástupcu
Ak údaje vypĺňate ručne, vyberte krajinu zástupcu z rozbaľovacej ponuky.

PSČ zástupcu
Ak údaje vypĺňate ručne, do tohto poľa zadajte PSČ zástupcu.

Mesto zástupcu
Ak údaje vypĺňate ručne, do tohto poľa zadajte mesto zástupcu.

Všeobecné poznámky
Do tohto poľa uveďte všeobecné poznámky (povinné pole).

Označenie skoršieho vývozu
Hodnota tohto políčka (t. j. či je/nie je začiarknuté) závisí od typu povolenia daného INF a od
hodnoty načítanej z externého systému CDMS. Ak je začiarkavacie políčko označené,
používateľovi sa zobrazí aj závislé pole „Lehota“.

Tovar zahrnutý v INF
Tabuľka obsahujúca zoznam vytvorených tovarov INF. Po vytvorení tovaru INF (kliknutím na
tlačidlo „Pridať“ a vyplnením údajov v modálnom okne Pridať tovarovú položku zahrnutú v INF) sa
novovytvorený tovar zobrazí v tejto časti:

V zázname môžete vykonať zmeny pomocou tlačidla „Upraviť“ alebo môžete vytvorený tovar INF
odstrániť pomocou tlačidla „Odstrániť“.

Zušľachtené výrobky zahrnuté v INF
Tabuľka obsahujúca zoznam vytvorených výrobkov INF. Po vytvorení výrobku INF (kliknutím na
tlačidlo Pridať výrobok INF a vyplnením údajov v modálnom okne Pridať zušľachtený výrobok
zahrnutý v INF) sa novovytvorený tovar zobrazí v tejto časti:

V zázname môžete vykonať zmeny pomocou tlačidla „Upraviť“ alebo môžete vytvorený výrobok
INF odstrániť pomocou tlačidla „Odstrániť“.
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Tlačidlo Odoslať
Kliknutím na toto tlačidlo odošlete vložený INF. Aplikácia INF uloží a prejde na obrazovku
Zobraziť INF.

Tlačidlo Zrušiť
Kliknutím na toto tlačidlo zrušíte údaje týkajúce sa INF vložené v predchádzajúcich krokoch.

Tlačidlo Množstvo tovaru
Výberom tohto tlačidla zobrazíte zostavu obsahujúcu všetky dostupné kódy tovaru vrátane
príslušných zostávajúcich množstiev, ktoré zodpovedajú číslu povolenia uvedenému vo formulári.

Tlačidlo Nahrať súbor CSV
Výberom tohto tlačidla môžete nahrať súbor CSV, ktorý máte uložený vo svojej lokálnej pracovnej
stanici. Systém tento súbor CSV prijme, len ak ste použili vzor pre tovar.

Tlačidlo Stiahnuť vzor
Výberom tohto tlačidla stiahnete vzor na nahratie viacerých tovarov. Súbor programu Excel sa
uloží vo vašej lokálnej pracovnej stanici.

Tlačidlo Pridať
Toto tlačidlo slúži na pridanie jedného tovaru. Kliknutím na tlačidlo sa zobrazí kontextové okno
Pridať tovar zahrnutý v INF.

Tlačidlo Stiahnuť vzor
Výberom tohto tlačidla stiahnete vzor na nahratie viacerých výrobkov. Súbor programu Excel sa
uloží vo vašej lokálnej pracovnej stanici.

Tlačidlo Nahrať súbor CSV
Výberom tohto tlačidla môžete nahrať súbor CSV, ktorý máte uložený vo svojej lokálnej pracovnej
stanici. Systém tento súbor CSV prijme, len ak ste použili vzor pre tovar.

Tlačidlo Pridať
Toto tlačidlo slúži na pridanie jedného výrobku. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí kontextové okno
Pridať zušľachtený výrobok zahrnutý v INF.
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8.1. PRIDANIE TOVARU , KTORÝ JE ZAHRNUTÝ V INF
Keď používateľ klikne na tlačidlo Pridať na obrazovke Vložiť INF, otvorí sa nasledujúce
kontextové okno, v ktorom môže zadať a deklarovať tovar:

Označenie Náhradný tovar
Prepínač, ktorým sa v kontextovom okne zobrazí/skryje časť „Náhradný tovar“.

Kód tovaru priradený náhradnému tovaru
Zadajte kód tovaru priradený náhradnému tovaru. Pole sa zobrazí, keď je zapnuté označenie
Náhradný tovar (povinné pole).

Obchodná kvalita a technické vlastnosti
Zadajte opis obchodnej kvality a technických vlastností náhradného tovaru. Pole sa zobrazí, keď
je zapnuté označenie Náhradný tovar (povinné pole).

Identifikácia tovaru

Dátum: 23. 1. 2020

Online pomoc k aplikácii INF-SP – INF pre osobitné colné režimy podľa CKÚ

Vyberte identifikáciu tovaru z dostupných hodnôt v rozbaľovacej ponuke. Rozbaľovacia ponuka
sa zobrazí, keď je zapnuté označenie Náhradný tovar (povinné pole).

Antidumpingové clo
Začiarknutím/nezačiarknutím tohto políčka označíte, či náhradný tovar podlieha
antidumpingovému clu. Začiarkavacie políčko sa zobrazí, keď je zapnuté označenie Náhradný
tovar.

Kód tovaru
Zadajte kód tovaru priradený danému tovaru (povinné pole). Aplikácia umožňuje používateľovi
využiť pri písaní (po prvej číslici) funkciu automatického dopĺňania (t. j. zobrazí sa rozbaľovací
zoznam s dostupnými možnosťami).

Opis tovaru
Do tohto poľa zadajte opis tovaru (povinné pole). Aplikácia umožňuje používateľovi využiť pri
písaní (po treťom znaku) funkciu automatického dopĺňania (t. j. zobrazí sa rozbaľovací zoznam
s dostupnými možnosťami).

Množstvo tovaru
Zadajte množstvo tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Merná jednotka
Z rozbaľovacej ponuky vyberte mernú jednotku uvedeného množstva tovaru (povinné pole).

Hodnota tovaru
Zadajte hodnotu tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Mena
Z rozbaľovacej ponuky vyberte menu. Predvolenou menou v systéme je euro. Hodnota tovaru.

Údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení
Zadajte údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení vo viacriadkovom textovom poli.

Tlačidlo Zrušiť
Kliknutím na toto tlačidlo zrušíte celý záznam.

Tlačidlo Uložiť

Dátum: 23. 1. 2020

Online pomoc k aplikácii INF-SP – INF pre osobitné colné režimy podľa CKÚ

Kliknutím na toto tlačidlo uložíte zadaný tovar INF. Deklarovaný tovar INF sa zobrazí na
obrazovke Vložiť INF v časti Tovary INF.
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8.2. PRIDANIE ZUŠĽACHTENÉHO VÝROBKU ZAHRNUTÉHO V INF
Keď používateľ klikne na tlačidlo Pridať výrobok INF na obrazovke Vložiť INF, otvorí sa
nasledujúce modálne okno, do ktorého môže zadať výrobok INF:

Kód tovaru
Do tohto poľa zadajte kód tovaru (povinné pole). Aplikácia umožňuje používateľovi využiť pri
písaní (po prvej číslici) funkciu automatického dopĺňania (t. j. zobrazí sa rozbaľovací zoznam
s dostupnými možnosťami).

Opis tovaru
Do tohto poľa zadajte opis tovaru (povinné pole).

Množstvo tovaru
Do tohto poľa zadajte množstvo tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Hodnota tovaru
Do tohto poľa zadajte hodnotu tovaru (číselný údaj – povinné pole).

Merná jednotka
Z rozbaľovacej ponuky vyberte mernú jednotku uvedeného množstva tovaru (povinné pole).

Mena
Z rozbaľovacej ponuky vyberte menu, v ktorej je uvedená hodnota tovaru (iná mena).
Predvolenou menou v systéme je euro.
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Údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení
Zadajte údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení vo viacriadkovom textovom poli.

Tlačidlo Zrušiť
Kliknutím na toto tlačidlo záznam zrušíte.

Tlačidlo Uložiť
Kliknutím na toto tlačidlo uložíte vložený výrobok INF. Vytvorený výrobok INF sa zobrazí na
obrazovke Vložiť INF v časti Výrobky INF.
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8.3. ZOSTÁVAJÚCE MNOŽSTVO TOVARU PODĽA POVOLENIA
Keď chce používateľ zadať tovar na účely žiadosti o INF, má k dispozícii tlačidlo „Množstvo
tovaru“, ktoré sa nachádza v časti Vložiť žiadosť o INF (oddiel A).
Kliknutím na toto tlačidlo sa v aplikácii otvorí kontextové okno, v ktorom sú vo forme zostavy
uvedené všetky zostávajúce množstvá pre každý kód tovaru v rámci daného povolenia.
Kontextové okno vyzerá takto:

Kód tovaru
Číselný znak KN, ktorý sa podľa uvedeného čísla povolenia načítal z externého systému CDMS.

Zostávajúce množstvo
V tomto stĺpci sa osobitne pre každý kód tovaru zobrazuje zostávajúce množstvo spolu s mernou
jednotkou, ktoré možno deklarovať v rámci žiadosti o INF.

Zavrieť
Výberom tohto tlačidla zavriete kontextové okno.
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8.4. NAHRATIE VIACERÝCH TOVAROV
Na stránke Vložiť INF má používateľ k dispozícii tlačidlo „Stiahnuť vzor“ v mriežke „Tovar
zahrnutý v INF“.
Výberom tohto tlačidla sa do pracovnej stanice používateľa stiahne vzor súboru programu Excel.
Vzor obsahuje určité pevné stĺpce a hárky, ktoré používateľovi pomôžu pri nahrávaní viacerých
tovarov do žiadosti o INF.
Vzor súboru programu Excel vyzerá takto:

Dôležitá poznámka: Vzor súboru programu Excel obsahuje štyri rôzne hárky. V prvom hárku sa
uvádzajú dôležité informácie o tom, ako vzor správne vyplniť. Druhý hárok obsahuje samotný
vzor, ako je znázornené na predchádzajúcom obrázku. V treťom hárku sa nachádza tlačidlo
umožňujúce konvertovať vzor programu Excel do súboru CSV, t. j. do formátu, ktorý možno
nahrať do aplikácie INF-SP. Štvrtý hárok obsahuje všetky referenčné údaje, ktoré sa vo vzore
používajú. Používateľ nemusí poslednému hárku venovať pozornosť.

Kód tovaru
Do tohto stĺpca zadajte kód tovaru pre každý tovar, ktorý sa má vložiť do formulára žiadosti.
Poznámka: Označenie písmenom <M> znamená, že vyplnenie daného stĺpca je povinné.

Opis tovaru
V tomto stĺpci zadajte do jednotlivých riadkov opis každého tovaru.

Množstvo tovaru
V stĺpci „Množstvo tovaru“ zadajte príslušné množstvo a v stĺpci „Merná jednotka“ vyberte jednu
z možností v zozname.

Hodnota tovaru
Sem zadajte hodnotu každého deklarovaného tovaru.
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Údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení
Do tohto stĺpca zadajte údaje pre každý tovar. Poznámka: Označenie písmenom <O> znamená,
že vyplnenie daného stĺpca je nepovinné.

Náhradný tovar
Ak existuje náhradný tovar, vyplňte pre každý deklarovaný tovar príslušné tri stĺpce. Uvedenie
náhradného tovaru je nepovinné.

Dátum: 23. 1. 2020
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8.5. NAHRATIE VIACERÝCH VÝROBKOV
Na stránke Vložiť INF má používateľ k dispozícii tlačidlo „Stiahnuť vzor“ v mriežke „Zušľachtené
výrobky zahrnuté v INF“.
Výberom tohto tlačidla sa do pracovnej stanice používateľa stiahne vzor súboru programu Excel.
Vzor obsahuje určité pevné stĺpce a hárky, ktoré používateľovi pomôžu pri nahrávaní viacerých
výrobkov do žiadosti o INF.
Vzor súboru programu Excel vyzerá takto:

Dôležitá poznámka: Vzor súboru programu Excel obsahuje štyri rôzne hárky. V prvom hárku sa
uvádzajú dôležité informácie o tom, ako vzor správne vyplniť. Druhý hárok obsahuje samotný
vzor, ako je znázornené na predchádzajúcom obrázku. V treťom hárku sa nachádza tlačidlo
umožňujúce konvertovať vzor programu Excel do súboru CSV, t. j. do formátu, ktorý možno
nahrať do aplikácie INF-SP. Štvrtý hárok obsahuje všetky referenčné údaje, ktoré sa vo vzore
používajú. Používateľ nemusí poslednému hárku venovať pozornosť.

Kód tovaru
Do tohto stĺpca zadajte kód tovaru pre každý výrobok, ktorý sa má vložiť do formulára žiadosti.
Poznámka: Označenie písmenom <M> znamená, že vyplnenie daného stĺpca je povinné.

Opis zušľachtených výrobkov
V tomto stĺpci uveďte v jednotlivých riadkov opis každého výrobku.

Množstvo zušľachtených výrobkov
V stĺpci „Množstvo tovaru“ zadajte príslušné množstvo a v stĺpci „Merná jednotka“ vyberte jednu
z možností v zozname.
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Hodnota zušľachtených výrobkov
Sem zadajte hodnotu každého deklarovaného výrobku a v stĺpci „Mena“ vyberte jednu
z možností v zozname.

Údaje na uplatnenie obchodnopolitických opatrení
Do tohto stĺpca zadajte údaje pre každý výrobok. Poznámka: Označenie písmenom <O>
znamená, že vyplnenie daného stĺpca je nepovinné.

Dátum: 23. 1. 2020
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9. ZOBRAZENIE STRÁNOK INF
Používateľ môže v navigačnej ponuke vybrať buď kartu Moje INF alebo Vyhľadať INF a následne
vyhľadať a otvoriť INF, s ktorým chce pracovať.
Otvorený INF tvoria tieto tri karty:
• Informácie o INF
• Údaje o stave
• Oznámenia
Prostredníctvom týchto troch kariet môže používateľ prehliadať základné informácie týkajúce sa
INF, súhrnné údaje INF a rôzne kroky jeho spracovania, ako aj oznámenia spojené s daným INF.

Dátum: 23. 1. 2020
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9.1. ZOBRAZIŤ INF – INFORMÁCIE O INF
Keď používateľ vytvorí nový INF alebo klikne na niektorý INF na stránke Moje INF, otvorí sa
stránka „Zobraziť INF“ (karta „Informácie o INF“).
Všetky obrazovky v zobrazení INF ponúkajú tieto všeobecné funkcie:
1. V mene
2. Zmeniť
3. Zrušiť
4. Vytlačiť PDF
5. Zobraziť žiadosť

V mene
Kliknutím na toto tlačidlo vložíte colný úrad, v ktorého mene budete konať.
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Zmena colného úradu platí len pre aktuálnu obrazovku, tzn. že ak používateľ prejde na inú
obrazovku, jeho úkony budú naďalej úkonmi prihláseného colného úradu.

Zmeniť
Kliknutím na tlačidlo Zmeniť môžete vykonať zmeny v INF.

Zrušiť
Kliknutím na toto tlačidlo prejdete na obrazovku Zrušiť. Tlačidlo sa zobrazuje, len ak je prihlásený
colný úrad colným úradom dohľadu.

Vytlačiť PDF
Kliknutím na toto tlačidlo vytlačíte stránku zobrazenia vo formáte PDF.

Zobraziť žiadosť
Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte modálne okno Zobraziť výrobok INF.

Zobraziť tovar INF
Kliknutím na ikonu oka otvoríte modálne okno Zobraziť tovar zahrnutý v INF.

Zobraziť zušľachtené výrobky INF
Kliknutím na ikonu oka otvoríte modálne okno Zobraziť zušľachtené výrobky zahrnuté v INF.
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9.2. ZOBRAZIŤ INF – KARTA ÚDAJE O STAVE
Používateľ môže na stránke Zobraziť informácie o INF vybrať kartu „Údaje o stave“, na ktorej sa
zobrazí prehľad všetkých postupov, ktoré sú povolené (v závislosti od typu povolenia) v rámci
daného INF.
Napríklad v prípade IP EX/IM aplikácia zobrazí zoznam týchto postupov:
1. Postup prijatia
2. Informácie týkajúce sa vyžiadaných dodatočných informácií
3. Informácie o zmenách
4. Informácie o zrušeniach
5. Postup na colnom úrade umiestnenia
6. Postup na colnom úrade vývozu
7. Postup na colnom úrade výstupu

Pri každom postupe môže používateľ robiť určité úkony v závislosti od povolení prihláseného
colného úradu.
Ak sa napríklad prihlásený colný úrad nezhoduje s úradom, ktorý vykonal umiestnenie do colného
režimu, používateľ má dostupnú iba akciu „Zobraziť“ (pozri nasledujúcu snímku obrazovky):

Dátum: 23. 1. 2020
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Na predchádzajúcom obrázku sú tieto stĺpce:
1. MRN (prepravné referenčné číslo)
2. Typ vyhlásenia
3. Referenčné číslo príslušného colného úradu
4. Kód požadovaného colného režimu
5. Kód predchádzajúceho colného režimu
6. Ponuka Akcie (akcia „Zobraziť“)
Podrobnejšie informácie k týmto stĺpcom mriežky sa uvádzajú v očíslovaných poznámkach ďalej.

Stav INF
Na tomto mieste si používateľ môže kedykoľvek pozrieť aktuálny stav INF.

V mene
Keď používateľ klikne na toto tlačidlo, v aplikácii sa zobrazí kontextové okno na zadanie iného
colného úradu, v ktorého mene bude používateľ konať. Pozri nasledujúci obrázok:

Používateľ v ňom môže označením začiarkavacieho políčka potvrdiť, že koná v mene iného
colného úradu. Potom zadá názov colného úradu, ktorý má (používateľovi) udeliť povolenie konať
v jeho mene. Používateľ má okrem toho k dispozícii tri tlačidlá, a to:
• Skončiť (týmto tlačidlom postup skončíte)
• Obnoviť (týmto tlačidlom obnovíte údaje zadané v tomto okne)
• Pokračovať (týmto tlačidlom akciu dokončíte)

Umiestniť tovar do colného režimu
Výberom tohto tlačidla začnete postup umiestnenia tovaru do colného režimu v súvislosti
s daným INF.

Vývoz
Výberom tohto tlačidla začnete postup spojený s colným režimom vývoz v súvislosti s daným
Dátum: 23. 1. 2020
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INF.

Výstup
Výberom tohto tlačidla začnete postup výstupu v súvislosti s daným INF.

Zmeniť
Výberom tohto tlačidla môžete zmeniť aktuálne informácie týkajúce sa INF.

Vytlačiť PDF
Výberom tohto tlačidla vytlačíte aktuálnu stránku vo formáte PDF.

Zobraziť žiadosť
Výberom tohto tlačidla zobrazíte žiadosť o INF v súvislosti s daným INF.

Postup prijatia
V tejto mriežke sa používateľovi zobrazujú všetky informácie týkajúce sa prijatia daného INF zo
systému INF-SP.

Stav
Používateľ môže v tomto poli vidieť stav INF pri jeho prijatí.

Colný úrad dohľadu
Používateľ môže v tomto poli vidieť úrad, ktorý mal funkciu colného úradu dohľadu v čase prijatia
daného INF.

Referenčné číslo podania
Používateľ môže v tomto poli vidieť číslo SRN INF.

Dátum podania žiadosti o INF
V tomto poli sa uvádza dátum odoslania žiadosti o INF do aplikácie INF-SP.

Rozhodnutie prijaté manuálne
Toto políčko je začiarknuté, ak colný úrad dohľadu rozhodol, že príjme číslo povolenia k žiadosti
o INF manuálne, a pokračoval vo vytvorení INF.

Dátum: 23. 1. 2020
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Informácie týkajúce sa vyžiadaných dodatočných informácií
Ak colný úrad dohľadu požiadal o dodatočné informácie, napríklad o podrobnejšie údaje, na
tomto mieste sa zobrazia niektoré technické informácie týkajúce sa INF.

Informácie o zmenách
V tejto mriežke sa v jednotlivých riadkoch zobrazujú všetky zmeny vykonané v INF. Možno tu
vidieť aj podrobné údaje každej zmeny.

MRN
Používateľ môže v tomto poli vidieť konkrétne MRN (prepravné referenčné číslo) vzťahujúce sa
na danú zmenu.

Dátum zmeny
Používateľ môže v tomto poli vidieť skutočný dátum zmeny.

Odôvodnenie zmeny INF
V tomto poli možno vidieť každé odôvodnenie súvisiace so zmenou.

Príslušný colný úrad
Ak príslušný colný úrad vykoná v INF zmenu, v tomto poli sa zobrazí jeho názov.

Funkcia colného úradu
Používateľ môže v tomto poli vidieť, v rámci akej funkcie bola zmena vykonaná.

Typ postupu
Používateľ môže v tomto poli vidieť typ postupu týkajúci sa danej zmeny.

Informácie o zrušeniach
Používateľ môže v tejto mriežke vidieť informácie o zrušeniach súvisiacich s daným INF.

Dátum zrušenia
V tomto poli je zaznamenaný skutočný dátum zrušenia.

Colný úrad dohľadu
Používateľ môže v tomto poli vidieť colný úrad dohľadu, ktorý zrušenie vykonal.
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Odôvodnenie zrušenia
Používateľ môže v tomto poli vidieť odôvodnenie zrušenia, ktoré uviedol colný úrad dohľadu.

Postup na colnom úrade umiestnenia
V tejto mriežke možno vidieť postup umiestnenia vykonaný v rámci INF.

MRN (prepravné referenčné číslo)
Používateľ môže v tomto poli vidieť MRN vzťahujúce sa na konkrétny postup umiestnenia.

Typ vyhlásenia
Používateľ môže v tomto poli vidieť typ colného vyhlásenia vzťahujúci sa na umiestnenie do
colného režimu.

Referenčné číslo príslušného colného úradu
Používateľ môže v tomto poli vidieť číslo colného úradu, ktorý vykonal postup umiestnenia.

Kód požadovaného colného režimu
V tomto poli sa zobrazuje kód zadaný v postupe umiestnenia.

Kód predchádzajúceho colného režimu
V tomto poli sa zobrazuje kód zadaný v postupe umiestnenia.

Ponuka Akcie
Kliknutím na šípku sa používateľovi v súvislosti s postupom umiestnenia do colného režimu
zobrazia na výber možnosti „Zobraziť“ alebo „Zmeniť“. Možnosť „Zmeniť“ je používateľovi
dostupná, len ak je prihlásený v mene colného úradu, ktorý dané umiestnenie pôvodne vykonal.

Postup na colnom úrade vývozu
V tejto mriežke možno vidieť prípadný postup vývozu vykonaný v rámci INF.

MRN (prepravné referenčné číslo)
Používateľ môže v tomto poli vidieť MRN vzťahujúce sa na konkrétny postup vývozu.
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Referenčné číslo príslušného colného úradu
Používateľ môže v tomto poli vidieť číslo colného úradu, ktorý vykonal postup umiestnenia.

Dátum vyhlásenia
V tomto poli sa zobrazuje dátum colného vyhlásenia v rámci postupu vývozu.

Posledný dátum umiestnenia tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, ktorý sa nahrádza
náhradným tovarom, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk
V tomto poli sa zobrazuje posledný dátum umiestnenia tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, do
colného režimu.

Výsledok výstupu
Používateľ môže v tomto poli vidieť výsledok výstupu, ak existuje osvedčenie o výstupe v rámci
colného úradu výstupu.

Ponuka Akcie
Kliknutím na šípku sa používateľovi v súvislosti s postupom vývozu zobrazia na výber možnosti
„Zobraziť“ alebo „Zmeniť“. Možnosť „Zmeniť“ je používateľovi dostupná, len ak je prihlásený ako
colný úrad, ktorý daný vývoz pôvodne uskutočnil.

Postup na colnom úrade výstupu
V tejto mriežke možno vidieť prípadný postup výstupu vykonaný v rámci INF.

MRN (prepravné referenčné číslo)
Používateľ môže v tomto poli vidieť MRN vzťahujúce sa na konkrétny postup výstupu.

Referenčné číslo príslušného colného úradu
Používateľ môže v tomto poli vidieť číslo colného úradu, ktorý vykonal postup výstupu.

Dátum výstupu
V tomto poli sa zobrazuje dátum výstupu, ak sa výstup vykonal.

Dátum zastavenia výstupu
Ak k výstupu nedošlo, v tomto poli sa zobrazuje dátum zastavenia výstupu.
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Kód výsledku kontroly
V tomto poli sa zobrazuje kód výsledku kontroly počas postupu výstupu.

Stav colných uzáver
V tomto poli sa zobrazuje stav colných uzáver, ak bol v postupe výstupu stanovený.

Výstup vykonal
V tomto poli možno vidieť, ktorý colný úrad vykonal postup výstupu.

Výsledok výstupu
Používateľ môže v tomto poli vidieť skutočný výsledok výstupu, pričom tento výsledok môže byť
vyjadrený týmito hodnotami:
• Prázdne
• Nedošlo k výstupu
• Výstup

Ponuka Akcie
Ak sa v mriežke nachádza záznam o postupe výstupu, používateľ tu môže vidieť tlačidlo
s ponukou podobných akcií ako v predchádzajúcich mriežkach. Používateľ tu môže pomocou
tlačidla „Zobraziť“ otvoriť konkrétny postup výstupu.

Dátum: 23. 1. 2020

Online pomoc k aplikácii INF-SP – INF pre osobitné colné režimy podľa CKÚ

9.3. ZOBRAZENIE OZNÁMENÍ
Keď používateľ vyberie stránku Zobraziť žiadosť o INF (alebo klikne na konkrétne oznámenie na
stránke Moje oznámenia), zobrazí sa stránka „Zobrazenie oznámenia“:

Vytlačiť PDF
Kliknutím na toto tlačidlo vytlačíte stránku zobrazenia vo formáte PDF.

Zobraziť INF
Kliknutím na toto tlačidlo prejdete na stránku Zobraziť INF.

Znovu načítať
Kliknutím na toto tlačidlo obnovíte výsledky na karte Oznámenia.

Exportovať údaje
Kliknutím na toto tlačidlo exportujete výsledky na karte Oznámenia do súboru CSV. Súbor sa
automaticky stiahne do vašej pracovnej stanice.
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9.4. ZOBRAZENIE ÚLOH
Keď používateľ vyberie kartu „Úlohy“ na stránke Zobraziť žiadosť o INF (alebo klikne na
konkrétnu úlohu na stránke Moje úlohy), pričom prihlásený colný úrad má priradenú nejakú úlohu
(týkajúcu sa tejto konkrétnej žiadosti o INF),
zobrazí sa nová stránka používateľského rozhrania, na ktorej je uvedený opis úlohy
a požadované akcie.
Napríklad v prípade žiadosti o INF, ktorá má stav „Dodatočné informácie vyžiadané“, sa
používateľovi zobrazí táto stránka so zobrazením úlohy:

Označenie poskytnutia údajov týkajúcich sa INF
Pomocou prepínača vyberte možnosť „Áno“, ak chcete ako colný úradník potvrdiť, že držiteľ
povolenia skutočne odoslal údaje obsiahnuté v žiadosti o INF. Ak držiteľ povolenia požadované
údaje neposkytol, vyberte možnosť „Nie“.

Zrušiť
Kliknutím na toto tlačidlo odídete zo stránky úlohy.

Pokračovať
Kliknutím na toto tlačidlo budete pokračovať v postupe rozhodnutia o poskytnutí údajov.

Žiadosť je vytvorená v mene držiteľa povolenia
Označenie, ktoré znamená, že žiadosť o INF vytvoril colný úradník v mene držiteľa povolenia.
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Odôvodnenie neposkytnutia údajov týkajúcich sa INF
Ak držiteľ povolenia neposkytol požadované údaje a je označené rozhodnutie „Nie“, je potrebné
uviesť odôvodnenie.
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9.5. ZOBRAZENIE TOVARU , KTORÝ JE ZAHRNUTÝ V INF
Keď používateľ na karte Zobraziť INF – Informácie o INF v tabuľke „Tovar zahrnutý v INF“ klikne
na ikonu oka, zobrazí sa kontextové okno, v ktorom sú uvedené tovary deklarované v rámci tohto
INF.
Okno je znázornené na nasledujúcom obrázku a všetky položky v ňom sú iba na čítanie.

Kód tovaru
Číselný znak KN konkrétneho deklarovaného tovaru.

Opis tovaru
Opis konkrétneho tovaru, ktorý zadal colný úradník alebo ktorý sa načítal z aplikácie INF-SP.

Množstvo tovaru
Množstvo tovaru deklarovaného s týmto číselným znakom KN.

Hodnota tovaru
Hodnota konkrétneho množstva tovaru.

Merná jednotka
Merná jednotka zadaná colným úradníkom.

Mena
Mena, v ktorej je uvedená hodnota tovaru, zadaná colným úradníkom. Predvolenou menou
v aplikácii je euro.
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9.6. ZOBRAZENIE ZUŠĽACHTENÝCH VÝROBKOV , KTORÉ SÚ ZAHRNUTÉ V INF
Keď používateľ na karte Zobraziť INF – Informácie o INF v tabuľke „Zušľachtené výrobky
zahrnuté v INF“ klikne na ikonu oka, zobrazí sa kontextové okno, v ktorom sú uvedené výrobky
deklarované v rámci tohto INF.
Okno je znázornené na nasledujúcom obrázku a všetky položky v ňom sú iba na čítanie.

Kód tovaru
Číselný znak KN deklarovaného výrobku.

Opis výrobkov
Používateľ môže v tomto poli vidieť opis konkrétneho výrobku.

Množstvo výrobkov
Používateľ môže v tomto poli vidieť deklarované množstvo konkrétneho výrobku.

Hodnota výrobkov
Používateľ môže v tomto poli vidieť hodnotu konkrétneho výrobku v uvedenom množstve.

Merná jednotka
Jednotka zadaná colným úradníkom.

Mena
Mena, v ktorej je uvedená hodnota výrobku, zadaná colným úradníkom. Predvolenou menou
v aplikácii je euro.
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9.7. ZOBRAZENIE ŽIADOSTI O INF – ÚDAJE TÝKAJÚCE SA INF
Keď používateľ v navigačnej ponuke vyberie kartu Vložiť žiadosť o INF (oddiel A) alebo klikne na
konkrétny INF na stránke Moje INF, priamo na karte „Údaje týkajúce sa INF“ sa otvorí žiadosť
o INF, ako je znázornené ďalej:

Stav žiadosti o INF
Na tomto mieste môže používateľ vidieť stav žiadosti o INF.

Karta „Údaje týkajúce sa INF“
Na karte „Údaje týkajúce sa INF“ môže používateľ vidieť základné/kľúčové informácie týkajúce
sa žiadosti o INF.

Používateľ/dátum
V tomto poli možno vidieť, ktorý prihlásený používateľ žiadosť o INF podal a kedy.
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Colný úrad dohľadu
V tomto poli možno vidieť colný úrad, ktorý je za žiadosť o INF zodpovedný.

Označenie čísla povolenia/vyhlásenia
Informácia vo formáte iba na čítanie, ktorá označuje, či číslo uvedené ďalej predstavuje číslo
povolenia alebo číslo colného vyhlásenia.

Číslo povolenia/vyhlásenia
Používateľ tu môže vidieť zadané číslo vo formáte iba na čítanie.

Identifikácia držiteľa (EORI)
Tu možno vidieť číslo EORI držiteľa povolenia vo formáte iba na čítanie.

Dátum podania
Používateľ tu môže vidieť dátum podania žiadosti vo formáte iba na čítanie.

Typ povolenia
Používateľ tu môže vidieť typ povolenia žiadosti o INF vo formáte iba na čítanie.

Identifikácia zástupcu (EORI)
Používateľ tu môže vidieť číslo EORI zástupcu vo formáte iba na čítanie.

Skupina údajov Adresa držiteľa (EORI)
Používateľ si môže v tejto skupine údajov pozrieť všetky základné informácie o držiteľovi
povolenia vo formáte iba na čítanie.

Skupina údajov Adresa zástupcu
Používateľ môže v tejto skupine údajov vidieť všetky základné informácie o zástupcovi vo
formáte iba na čítanie.

Všeobecné poznámky
Ak sú v žiadosti o INF nahraté všeobecné poznámky, možno ich vidieť v tomto poli.
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Označenie článku 86 ods. 3
Ak v súvislosti so žiadosťou o INF existuje colný dlh na základe článku 86 ods. 3, toto políčko
bude začiarknuté. Políčko začiarkuje osoba, ktorá žiadosť o INF vytvára.

Označenie skoršieho vývozu
Ak je typ povolenia IP EX/IM, aplikácia označí toto začiarkavacie políčko a zobrazí sa závislé pole
„Lehota“, ktoré môže používateľ vyplniť.

Tovar zahrnutý v INF
V mriežke sa uvádza tovar, ktorý bol deklarovaný v rámci postupu vytvárania žiadosti o INF.

Zušľachtené výrobky zahrnuté v INF
V mriežke sa uvádzajú výrobky, ktoré boli deklarované počas postupu vytvárania žiadosti o INF.

Zobraziť tovar
Kliknutím na ikonu oka používateľ otvorí kontextové okno obsahujúce všetky informácie týkajúce
sa deklarovaného tovaru.

Zobraziť výrobky
Kliknutím na ikonu oka používateľ otvorí kontextové okno obsahujúce všetky informácie týkajúce
sa deklarovaných výrobkov.

Žiadosť je vytvorená v mene držiteľa povolenia
Používateľ tu môže vo formáte iba na čítanie vidieť informáciu, že žiadosť o INF nevytvoril držiteľ
povolenia, ale bola vytvorená v jeho mene.

Vytlačiť PDF
Výberom tohto tlačidla vytlačíte aktuálnu stránku vo formáte PDF.

Zobraziť INF
Výberom tohto tlačidla zobrazíte INF vytvorený na základe tejto žiadosti o INF.
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9.8. ZOBRAZENIE ŽIADOSTI O INF – ÚDAJE O STAVE
Keď používateľ v navigačnej ponuke vyberie stránku Moje INF a vyberie konkrétnu žiadosť o INF,
otvorí sa karta „Údaje o stave“, na ktorú môže používateľ kliknúť, ako je znázornené ďalej:

Stav žiadosti o INF
Na každej karte, na ktorú používateľ prejde, môže vždy vidieť stav žiadosti o INF.

Karta Údaje o stave
Používateľ prejde na kartu „Údaje o stave“, na ktorej sú uložené konsolidované informácie.

Postup prijatia
Používateľ tu môže vidieť všetky informácie týkajúce sa prijatia žiadosti o INF v aplikácii.

Informácie týkajúce sa vyžiadaných dodatočných informácií
V tomto poli možno vidieť prípadné dodatočné informácie, ktoré boli vyžiadané v súvislosti so
žiadosťou o INF.

Žiadosť je vytvorená v mene držiteľa povolenia
Toto tlačidlo sa zobrazuje, ak bola žiadosť o INF podaná v mene držiteľa povolenia, a to vo
formáte iba na čítanie a bude zosivené.
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Vytlačiť PDF
Výberom tohto tlačidla vytlačíte aktuálnu stránku vo formáte PDF.

Zobraziť INF
Výberom tohto tlačidla prejdete na kartu Zobraziť – Informácie o INF v rámci INF, ktorý bol
vytvorený na základe tejto žiadosti o INF.
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10. ODHLÁSENIE
Kliknutím na ikonu hlavy v pravej hornej časti aplikácie používateľ otvorí rozbaľovaciu ponuku
s týmito možnosťami:

Online pomoc
Kliknutím na túto možnosť prejdete na príručku Online pomoc k aplikácii INF-SP.

Prihlásený poskytovateľ
Používateľ sa prihlásil z platformy správy prístupu UUM-DS.

Prihlásený úrad
Zobrazuje kód colného úradu, pod ktorým je používateľ prihlásený.

Zmeniť úrad
Kliknutím na tento odkaz prejdete na stránku Login colného úradu.

Odhlásiť sa
Kliknutím na tento odkaz sa odhlásite a prejdete na stránku Prihlásenie používateľa.

Koniec dokumentu
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