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1. INLOGGNING TULLKONTOR
Efter inloggning kommer du in i INF-SP-applikationen genom att välja tullkontor på följande skärm:

Tullkontorets kod
Här skriver du tullkontorets kod. Applikationen har en funktion för automatisk komplettering (en
rullgardinslista med möjliga värden) som visas medan man skriver (efter den första siffran).

Knapp för att välja kontor
Klicka på knappen ”välj kontor” för att fortsätta med inloggningen.
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2 NAVIGERINGSMENY
Följande länkmeny visas till vänster. Du kan navigera till en sida genom att klicka på relevant länk.

Länk till ”Startsidan”
Klicka på länken för att navigera till Startsidan.
Länk till ”Mina INF”
Klicka på länken för att navigera till ”Mina INF”
Länk till ”Sök efter INF”
Klicka på länken för att navigera till ”Sök efter INF”
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Länk till ”Min INF-begäran”
Klicka på länken för att navigera till ”Mina INF-begäranden”
Länk till ”Mina uppgifter”
Klicka på länken för att navigera till” Mina uppgifter”
Länk till ”Mina meddelanden”
Klicka på länken för att navigera till ”Mina meddelanden”
Länk till ”Infoga INF-begäran (Avsnitt A)”
Klicka på länken för att navigera till Infoga.
Länk till ”Infoga INF-begäran (Avsnitt B)”
Klicka på länken för att navigera till Infoga INF-begäran (Avsnitt B).
Länk till ”Infoga INF”
Klicka på länken för att navigera till Infoga.
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3 INF-HANTERING
I Navigeringsmenyn kan du antingen välja fliken Mina INF eller Sök INF för att hitta det INF-formulär som du
ska hantera och/eller ändra.
Fliken Mina INF innehåller ett resultatrutnät med alla INF som lagts in av tullkontoret.
Med Sök efter INF kan tulltjänstemannen söka efter ett eller flera INF och se resultatet i ett rutnätformat.
Båda navigationsmetoderna ger dig möjlighet att hantera ett INF som har tilldelats ett INF-nummer av
applikationen.
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3.1 ANNULLERA INF
Du kan klicka på knappen Annullera från skärmen Visa INF för att fortsätta med annulleringen av
INF-formuläret:

Indikator för annullering av INF
Ställ in beslut om att annullera ett INF med alternativknappen (obligatoriskt fält). Om beslutet är NEJ döljs
avsnittet nedan.

Motivering till INF-annullering
Skriv in skälen som motiverar annulleringen av INF-formuläret.

Språk
Välj ett språk från rullgardinsmenyn för textfältet där skälen anges.

Avbryt
Välj ”Avbryt” för att avbryta annulleringen.

Fortsätt
Välj ”Fortsätt” för att slutföra annulleringen.
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3.2 ÄNDRA INF
Du kan klicka på knappen Ändra från Visa INF för att fortsätta med ändringen av INF-formuläret:

Allmänna kommentarer
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Området för allmänna kommentarer är redigerbart och kan korrigeras under ändringen.

Lägg till vara
Under ändringen kan man välja knappen ”Lägg till” för att deklarera ytterligare varor.

Redigera
Klicka på ”Redigera” för att ändra den befintliga varuposten.

Radera
Klicka på ”Radera” för att ta bort den befintliga varuposten från INF-formuläret.

Lägg till produkt
Under ändringen kan man välja knappen ”Lägg till” för att deklarera ytterligare produkter.

Redigera
Klicka på ”Redigera” för att ändra den befintliga produktposten.

Radera
Klicka på ”Radera” för att ta bort den befintliga produktposten från INF-formuläret.

Avbryt
Klicka på knappen ”Avbryt” för att avsluta ändringen.

Ändra
Klicka på ”Ändra” för att fortsätta med ändringen av INF-formuläret. När Ändra har valts visas ett
popup-fönster där skälen till ändringen ska anges (obligatoriskt fält).
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4 INF-BEHANDLING
Tulltjänstemannen behandlar ett INF i flera steg. Åtgärderna kan utföras inom ett INF som har tilldelats ett
INF-nummer.
Utifrån vilken typ av tillstånd som är aktuell för INF-formuläret, t.ex. IP IM/EX, kan du aktivera rätt process.
I allmänhet, och baserat på tillståndstypen, genererar applikationen följande knappar:

IP IM/EX
Hänföra varor>Avsluta förfarande för produkter> Utförsel

IP EX/IM
Export>Utförsel>Hänföra varor

OP IM/EX
Frigörande >Hänföra varor>Utförsel

OP EX/IM
Hänföra varor > Utförsel > Frigörande
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4.1 HÄNFÖRA VAROR
När du klickar på knappen ”Hänföra varor” på sidan Visa INF - INF-info genereras ett fönster där du kan
fortsätta med hänförandet av varor.
Till exempel när det gäller INF av typen IP IM/EX kommer följande sida att visas:
Steg 1:

Steg 2:
Om det istället är IP EX/IM först kommer följande skärm att visas:

Här går du in på datumväljaren som visas på skärmen ovanför sista datum för hänförande och väljer
antingen ”Fortsätt” eller ”Avbryt” hänförandet.

Steg 3:
Du kan ange datumet och välja om du ska fortsätta med INF-behandlingen:

Här ska du ange det faktiska datumet för hänförande i datumväljaren och sedan välja antingen ”Ja” eller
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”Nej” via alternativknapparna för att fortsätta med INF-behandlingen. Därefter ska du välja antingen
”Fortsätt” eller ”Avbryt” hänförandet.
Om du väljer ”Fortsätt” i steg 3 kommer skärmen i steg 1 att visas så att du kan fylla i den för att fortsätta
och slutföra hänförandet.

MRN - Tulldeklarationens referensnummer
Ange sändningens referensnummer för hänförandet i fråga.

Deklarationstyp
Välj typ av deklaration från rullgardinsmenyn.

Kod för begärt förfarande
Välj ett värde från rullgardinsmenyn.

Kod för föregående förfarande
Välj ett värde från rullgardinsmenyn.

Avbryt
Välj ”Avbryt” för att avbryta hänförandet.

Fortsätt
Välj ”Fortsätt” för att fortsätta och slutföra hänförandet.

Lägg till icke-unionsvaror hänförda till aktiv förädling
Välj åtgärdsknappen ”Lägg till” för att fylla i formuläret Icke-unionsvaror hänförda till aktiv förädling.
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Datum då tulldeklarationen för hänförande till aktiv förädling godkändes
Via datumväljaren väljer du det datum då hänförandet godkändes.

Sista dag för avslutande av förfarandet
Via datumväljaren väljer du det datum som ligger närmast det datum då förfarandet avslutas.
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4.1.1 ICKE-UNIONSVAROR HÄNFÖRDA TILL AKTIV FÖRÄDLING
När du klickar på knappen "Lägg till vara" på skärmen ”Hänföra varor” öppnas följande fönster där du kan
importera en icke-unionsvara:

Indikering för likvärdiga varor
Knapp för att växla mellan att visa/dölja avsnittet ”Likvärdiga varor” i fönstret.

Varukod för likvärdiga varor
Ange varukod för likvärdiga varor. Fältet visas när indikeringen för likvärdiga varor är markerad
(obligatoriskt fält).

Handelskvalitet och tekniska egenskaper hos likvärdiga varor
Ange beskrivningen av ”Handelskvalitet och tekniska egenskaper” för likvärdiga varor. Fältet
visas när indikeringen för likvärdiga varor är markerad (obligatoriskt fält).

Språk
Ange språk för beskrivningen av handelskvalitet och tekniska egenskaper. Rullgardinsmenyn
visas när indikeringen för likvärdiga varor är markerad (obligatoriskt fält).

Identifiering av varor
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Välj ”Identifiering av varor” från de angivna värdena i rullgardinsmenyn. Rullgardinsmenyn visas
när indikeringen för likvärdiga varor är markerad (obligatoriskt fält).

Antidumpning
Markera eller avmarkera fältet för att ange om den likvärdiga varan är föremål för antidumpning.
Kryssrutan visas när indikeringen för likvärdiga varor är aktiverad.

Varukod
Ange varans/varornas varukod (obligatoriskt fält).

Varubeskrivning
Beskriv varorna (obligatoriskt fält).

Språk
Välj språk för beskrivning av varor från rullgardinsmenyn (obligatoriskt fält).

Kvantitet av varor
Ange varumängd (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Varornas värde
Ange värdet på varorna (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Måttenhet
Välj måttenhet i rullgardinsmenyn för den angivna varumängden (obligatoriskt fält).

Valuta
Välj valuta från rullgardinsmenyn för det angivna värdet på varorna.

Avbryt
Klicka på knappen för att ta bort redan införd vara.

Spara
Klicka på knappen för att spara införd vara.
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4.2 PRODUKT(ER) VARS FÖRFARANDE SKA AVSLUTAS
När du klickar på knappen ”Avsluta förfarande för produkt” på skärmen Visa INF - INF-info öppnas
följande sida där du kan ange det datum då avslutandet av förfarandet godkändes:
Steg 1:

Gör därefter ett val om behandling av INF-formuläret genom att välja antingen ”Ja” eller ”Nej” via
alternativknappen (se bild nedan):
Steg 2:

Vid positivt beslut (Ja) ska du välja ”Fortsätt” och fylla i formuläret nedan. Du ska ange minst en
produkt inom Förädlade produkter som förväntas framställas genom aktiv förädling.
Om du måste ange ”Varor i oförändrat skick” eller ”Mellanprodukter” ska du markera aktuell
kryssruta som visas i formuläret nedan.
Därefter väljer du antingen ”Fortsätt ” eller ”Avbryt” avslutningsförfarandet.
Steg 3:

Datum: 23/1/2020

Onlinehjälp för INF-SP

Datum för godkännande av förklaringen om avslutat förfarande
Via datumväljaren väljer du det datum då förfarandet faktiskt avslutades.

Avbryt
Välj ”Avbryt” för att avbryta avslutningsförfarandet.

Fortsätt
Välj knappen ”Fortsätt” för att fortsätta och slutföra avslutningsförfarandet.
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4.2.1 FÖRÄDLADE PRODUKTER SOM FÖRVÄNTAS FRAMSTÄLLAS GENOM AKTIV FÖRÄDLING
När du klickar på knappen ”Lägg till” i rutnätet för förädlade produkter som förväntas framställas
genom aktiv förädling öppnas följande fönster där du kan importera en produkt:

Varukod
Ange produktens/produkternas varukod (obligatoriskt fält).

Beskrivning av produkter
Beskriv den specifika produkten (obligatoriskt fält).

Språk
Välj språk för beskrivningen från rullgardinslistan (valfritt).

Produktkvantitet
Ange produktmängd (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Produkternas värde
Ange produktens värde (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Måttenhet
Välj måttenhet i rullgardinsmenyn för den angivna produktmängden (obligatoriskt fält).

Valuta
Välj valuta från rullgardinsmenyn för det angivna värdet på produkterna. Euro är standardvärdet i
applikationen.
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4.2.2 VAROR I OFÖRÄNDRAT SKICK
Om du är vid avslutningsförfarandet för ett INF och kryssar i rutan ”Varor i oförändrat skick”, som
på bilden nedan, blir ett ytterligare rutnät synligt.
Se bilden nedan:

Varor i oförändrat skick
Under avslutningsförfarandet markerar du kryssrutan om du vill ange att det finns varor i
oförändrat skick. Om detta val görs blir ett nytt rutnät med namnet ”Varor i oförändrat skick”
synligt.

Redigera Varor i oförändrat skick
Välj ”Redigera” för att redigera den befintliga posten för varor.

Radera Varor i oförändrat skick
Välj ”Radera” för att ta bort den befintliga posten för varor.

Lägg till Varor i oförändrat skick
Välj ”Lägg till” för att lägga till en ny varupost.

Avbryt
Välj ”Avbryt” för att avbryta avslutningsförfarandet.

Fortsätt
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Välj ”Fortsätt” för att slutföra avslutningsförfarandet.
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4.2.3 MELLANPRODUKTER
Om du håller på med avslutningsförfarandet för ett INF och kryssar i rutan ”Uppgift om
mellanprodukter” blir ytterligare ett rutnät synligt.
Se bilden nedan:

Uppgift om mellanprodukter
Under avslutningsförfarandet markerar du kryssrutan för att ange att det finns mellanprodukter.
Om detta val görs blir ett nytt rutnät med namnet ”Mellanprodukter” synligt.

Lägg till mellanprodukter
Välj knappen ”Lägg till” för att lägga till en ny post för mellanprodukter.

Förfarandet kan fortsätta
Välj ”Ja” om du vill fortsätta avslutningsförfarandet. Välj ”Nej” för att stoppa
avslutningsförfarandet. Vid ”Nej” blir åtgärdsknappen ”Fortsätt” grå och det enda alternativet är att
välja att avbryta avslutningsförfarandet.

Avbryt
Välj ”Avbryt” för att avbryta avslutningsförfarandet.
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Fortsätt
Välj ”Fortsätt” för att slutföra avslutningsförfarandet.
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4.3 EXPORT
När du klickar på knappen ”Export” på skärmen Visa - INF-info öppnas följande fönster där du kan
fortsätta med exportförfarandet:

MRN (Tulldeklarationens referensnummer)
Ange MRN-numret för den specifika exporten (obligatoriskt fält).

Lägg till Förädlade produkter som är föremål för tidigare export
Välj för att ilägga till en förädlad produkt som är föremål för export i förväg.

Exportdeklarationen för IP EX/IM godtas
Välj exportdeklarationsdatum via datumväljaren (obligatoriskt fält).

Lägg till varor som kan hänföras till aktiv förädling
Välj för att ange varor som ska hänföras till aktiv förädling.

Sista dag för hänförande av icke-unionsvaror ersatta med likvärdiga varor till
förfarandet för aktiv förädling
Välj sista datum för hänförande via datumväljaren (obligatoriskt fält).

Avbryt
Klicka för att avbryta hela exportförfarandet.

Förfarande
Klicka för att fortsätta med exportförfarandet.
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4.3.1 FÖRÄDLADE PRODUKTER SOM ÄR FÖREMÅL FÖR EXPORT I FÖRVÄG
När du klickar på knappen Lägg till i rutnätet för Förädlade produkter som är föremål för export i
förväg öppnas följande fönster där du kan importera en produkt:

Produktens varukod
Ange produktens/produkternas varukod (obligatoriskt fält).

Beskrivning av produkter
Beskriv den specifika produkten (obligatoriskt fält).

Språk
Välj språk för beskrivningen från rullgardinslistan (valfritt).

Produkternas kvantitet
Ange produktmängd (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Produkternas värde
Ange produktens värde (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Måttenhet
Välj måttenhet i rullgardinsmenyn för den angivna produktmängden (obligatoriskt fält).

Valuta
Välj valuta från rullgardinsmenyn för det angivna värdet på produkterna. Euro är standardvärdet i
applikationen.
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Spara
Klicka på knappen för att spara produkten.

Avbryt
Klicka på knappen för att avbryta införandet av produkten.
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4.3.2 VAROR SOM KAN HÄNFÖRAS TILL FÖRFARANDE FÖR AKTIV FÖRÄDLING
När du klickar på knappen Lägg till i rutnätet för varor som kan hänföras till aktiv förädling öppnas
följande fönster där du kan importera en vara.

Indikering för likvärdiga varor
Knapp för att växla mellan att visa/dölja avsnittet ”Likvärdiga varor” i fönstret.

Varukod för likvärdiga varor
Ange varukod för likvärdiga varor. Fältet visas när indikeringen för likvärdiga varor är markerad
(obligatoriskt fält).

Handelskvalitet och tekniska egenskaper hos likvärdiga varor
Ange beskrivningen av ”Handelskvalitet och tekniska egenskaper” för likvärdiga varor. Fältet
visas när indikeringen för likvärdiga varor är markerad (obligatoriskt fält).

Språk
Ange språk för beskrivningen av handelskvalitet och tekniska egenskaper. Rullgardinsmenyn
visas när indikeringen för likvärdiga varor är markerad (obligatoriskt fält).

Identifiering av varor
Välj ”Identifiering av varor” från de angivna värdena i rullgardinsmenyn. Rullgardinsmenyn visas
när indikeringen för likvärdiga varor är markerad (obligatoriskt fält).
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Antidumpning
Markera eller avmarkera fältet för att ange om den likvärdiga varan är föremål för antidumpning.
Kryssrutan visas när indikeringen för likvärdiga varor är aktiverad.

Varukod
Ange varans/varornas varukod (obligatoriskt fält).

Varubeskrivning
Ange varans/varornas varukod (obligatoriskt fält).

Kvantitet av varor
Ange varumängd (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Varornas värde
Ange värdet på varorna (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Måttenhet
Välj måttenhet i rullgardinsmenyn för den angivna varumängden (obligatoriskt fält).

Valuta
Välj valuta från rullgardinsmenyn för det angivna värdet på varorna.

Avbryt
Välj ”Avbryt” för att avbryta processen.

Spara
Välj ”spara” för att slutföra och lagra posten.
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4.4 REGISTRERA UTFÖRSELRESULTAT
När du klickar på knappen ”Exit” på skärmen Visa INF - INF-info öppnas följande fönster där du
kan fortsätta med utförselprocessen:

Deklarationens referensnummer (MRN)
Sändningens referensnummer (MRN) är ett rullgardinsfält där du väljer bland alla tillgängliga
MRN-nummer som omfattas av utförsel. Ett värde kan väljas per utförselresultat.

Kod för kontrollresultat
Välj kontrollresultatkod från rullgardinsmenyn.

Datum för utförsel
Använd datumväljaren för att välja det faktiska utförseldatumet för det specifika MRN-numret.

Datum för stoppad utförsel
Använd datumväljaren för att välja datum för stoppad utförsel. Datumet är valfritt.

Förseglingarnas skick
Välj Förseglingarnas skick från rullgardinsmenyn.

Avbryt
Om du väljer knappen ”avbryt” avbryts hela processen.

Fortsätt
Om du väljer knappen ”fortsätt” kommer registreringen av utförselresultatet att slutföras och
registreras inom INF-formuläret.
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4.5 FRIGÖRANDE
När du klickar på knappen Frigörande på skärmen Visa INF - INF-info genererar applikationen
en sida där du kan påbörja frigörandet.
När det gäller INF-formulär med tillståndstypen OP EX/IM är det första steget att välja det faktiska
datumet för återimport för produkterna, såsom visas på bilden nedan.
Steg 1:

När du väljer knappen ”Fortsätt” kommer du till nästa skärm där du importerar nödvändig
information för frigörandet enligt bilden nedan.
Steg 2:

Här ska du importera följande obligatoriska fält (med röd asterisk):
• MRN: Tulldeklarationens referensnummer för frigörandet
• Deklarationstyp: Här kan du välja ett värde från en rullgardinsmeny
• Kod för begärt förfarande: Här kan du välja ett värde från en rullgardinsmeny enligt bilden
nedan:

• Kod för föregående förfarande: Här kan du välja ett värde från en rullgardinsmeny enligt
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bilden nedan:

Därefter väljer du knappen ”Lägg till” till höger på skärmen som hör till rutnätet ”förädling “för att
lägga till en eller flera produkter. När du har lagt till produkter väljer du antingen ”Avbryt” eller
”Fortsätt” med frigörandet.
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4.5.1 FÖRÄDLADE PRODUKTER SOM KAN IMPORTERAS PÅ NYTT INOM RAMEN FÖR PASSIV FÖRÄDLING

Varukod
Ange produktens KN-nummer.

Beskrivning av produkter

Skriv en beskrivning av den specifika produkten.

Produktkvantitet

Ange mängden för den specifika produkten.

Produkternas värde

Ange värdet för mängden produkter.
Måttenhet

Välj rätt enhet från en lista över tillgängliga värden.
Valuta

Välj rätt valuta från en lista över tillgängliga värden. Standardvärdet är euro.
Avbryt

Välj ”Avbryt” för att avbryta förfarandet.

Spara

Välj ”Spara” för att spara produktposten.
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5 STARTSIDA
När du har loggat in eller klickat på relevant länk i Meny kommer du till Startsidan:

Lista över senaste uppgifter
Lista över de uppgifter som genererats för det inloggade tullkontoret. Här klickar du på valfri
”uppgift” i tabellen för att navigera tillskärmen Uppgiftsöversikt.

Lisa över nyligen behandlade INF
Lista över INF-formulär som behandlas av det inloggade tullkontoret. Du kan klicka på vilket
INF-formulär som helst i tabellen för att navigera till skärmen Visa INF-formulär

Lista över senaste meddelanden
Lista över meddelanden som genererats för det inloggade kontoret. Du kan klicka på vilket
”Meddelande” som helst i tabellen för att navigera till skärmen Meddelandevy
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5.1 MINA INF
Om du klickar på länken Mina INF i Meny visas en översikt över INF-formulär som lagts in av det
inloggade tullkontoret (i tabellformat med sid-/sorteringsfunktioner enligt nedan).
För varje INF visas följande på skärmen:
1. Tillståndsnummer
2. Tillståndstyp
3. Skapandedatum
4. Tillståndshavarens Eori-nummer
5. Tillståndshavarens namn
6. INF-nummer
7. Status
8. Behandlingsdatum
Klicka på ett INF (en tabellrad) för att navigera till sidan Visa INF.

Sortering
Klicka på knappen för varje rad för att sortera sökresultaten.

Ladda upp igen
Klicka på knappen ”Ladda upp igen” för att uppdatera sökresultaten.

Exportera data
Klicka på knappen ”Exportera data” för att exportera sökresultaten i en CSV-fil som automatiskt
sparas till din arbetsstation. Den exporterade filen kommer att innehålla de första 100 resultaten.

Tillståndshavarens Eori-nummer
I denna kolumn visas tillståndshavarens Eori-nummer.

Tillståndshavarens namn
Tillståndshavarens namn syns i den här kolumnen.
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INF-nummer
I den här kolumnen visas det INF-nummer som tilldelats. Varje rad motsvarar ett INF.

Status
I den här kolumnen visas INF-formulärets status.

Behandlingsdatum
Om INF-formuläret har behandlats visas behandlingsdatumet i denna kolumn.
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5.2 SÖK EFTER INF
Om du klickar på länken Sök efter INF från Meny genereras en översikt över alla INF-formulär (i
tabellformat med sid-/sorteringsfunktioner enligt nedan).
Klicka på ett INF (en tabellrad) för att navigera till sidan Visa INF.

Du kan göra en sökning baserad på specifika filterkriterier genom att ange det relevanta värdet i
textfältet under det aktuella INF-formuläret (kolumn).
Som visas på skärmdumpen finns följande möjliga sökfilterkriterier:
1. Tillstånds-/deklarationsnummer
2. Tillståndstyp
3. Skapandedatum
4. Tillståndshavarens Eori-nummer
5. Tillståndshavarens namn
6. INF-nummer
7. Status
8. Behandlingsdatum
Du kan till exempel ange ”IP IM/EX041FRIPOFR12251-2017-XYZW42” i kolumnen
”INF-nummer” och applikationen visar det INF-formulär som matchar kriteriet (se skärmen nedan)

Datum: 23/1/2020

Onlinehjälp för INF-SP

Tillstånds-/deklarationsnummer
Ett textfält är tillgängligt där du kan skriva in det tillstånds- eller deklarationsnummer som du söker
efter.

Tillståndstyp
De tillståndstyper som är tillgängliga i INF-SP-systemet finns i rullgardinsmenyn. Du kan filtrera
resultaten.

Skapandedatum
Datumväljaren gör det möjligt att välja ett specifikt datum och filtrera sökresultaten efter detta
datum.

Sortering
Du kan använda pilarna ”upp” och ”ned” för att sortera sökresultaten i stigande eller fallande
ordning.

Paging
Välj från ett antal resultat för att få upp färre eller fler sökresultat på skärmen.

Återställ filter
Gör det möjligt att återställa alla sökkriterier som valts på skärmen.

Tillståndshavarens namn
Här kan du se och söka efter tillståndshavarens namn.

INF-nummer
Här kan du se och söka efter INF-numret.

Status
Här kan du se och filtrera efter INF-status.

Ladda upp igen
Klicka på knappen ”Ladda upp igen” för att ladda om sökresultaten.
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Exportera data
Välj knappen ”Exportera data” för att exportera sökresultaten i en CSV-fil.
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5.3 MINA INF-BEGÄRANDEN
Om du klickar på länken Mina INF-begäranden i Meny genereras en översikt över
INF-begäranden som skapats av det inloggade tullkontoret (i tabellformat med
sid-/sorteringsfunktioner enligt nedan).
Du kan klicka på en INF-begäran(tabellrad) för att navigera till sidan för INF-begäranden.

Du kan till exempel ange ”19AT000000000001” i kolumnen ”Inlämningsreferensnummer”.
Applikationen visar den INF-begäran som matchar detta kriterium (se skärmen nedan):

Som visas på skärmdumpen ovan är kolumnerna/sökkriterierna följande:
1. Datum/tid för mottagande
2. Typ av begäran
3. Inlämningsreferensnummer
4. Tillstånds-/deklarationsnummer
5. Tillståndstyp
6. Tillståndshavarens Eori-nummer
7. Tillståndshavarens namn
8. Status för INF-begäran
Kolumnerna beskrivs i numreringen/förklaringen på den första skärmen. Beskrivningarna finns
även nedan.

Datum/tid för mottagande
Här visas datum och tid då INF-begäran togs emot av INF-SP.

Typ av begäran
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Typ av begäran (INF-begäran Avsnitt A eller Avsnitt B).

Inlämningsreferensnummer
Kolumnen visar inlämningsreferensnumret för denna INF-begäran.

Tillstånds-/deklarationsnummer
I kolumnen anges det tillstånds- eller deklarationsnummer som INF-formuläret tilldelades i och
med denna INF-begäran.

Tillståndstyp
Genom kolumnen kan du välja en tillståndstyp i rullgardinsmenyn för att filtrera bort resultat.

Tillståndshavarens Eori-nummer
I kolumnen anges tillståndshavarens Eori-nummer, vilket gör det möjligt att söka efter ett specifikt
Eori-nummer.

Tillståndshavarens namn
Tillståndshavarens namn anges i kolumnen. Här kan du söka efter namn.

Status för INF-begäran
I kolumnen visas status för den aktuella INF-begäran. Du kan välja ett statusvärde i
rullgardinsmenyn att söka efter.

Ladda upp igen
Välj knappen för att ladda om sökresultaten.

Exportera data
Välj knappen för att exportera sökresultaten i en CSV-fil till din lokala arbetsstation.

Återställ filter
Välj knappen för att återställa de aktuella sökkriterierna.
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5.4 MINA UPPGIFTER
Om du klickar på länken Mina Uppgifter i Meny genereras en översikt över uppgifterna för det
inloggade tullkontoret (i tabellformat med sid-/sorteringsfunktioner enligt nedan).
Du kan klicka på en uppgift (tabellrad) för att navigera till sidan Uppgiftsöversikt.

Om du exempelvis anger ”18AT000000000031” i kolumnen ”INF- eller SRN-nummer” visar
applikationen uppgiften som hänvisar till det SRN-nummer som angetts (se skärmen nedan):

Som visas på skärmdumpen ovan är kolumnerna/sökkriterierna följande:
1. Skapandedatum
2. INF- eller SRN-nummer
3. Tillståndsnummer
4. Tillståndstyp
5. Uppgiftstyp
6. Uppgift klar
Kolumnerna beskrivs i numreringen/förklaringen på den första skärmen. Beskrivningarna finns
även nedan.

Skapandedatum
Datumet då uppgiften skapades.

INF- eller SRN-nummer
I kolumnen anges INF-numret om det har tilldelats, eller SRN-numret (Submission Reference
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Number).

Tillståndsnummer
I kolumnen anges tillståndsnumret för varje uppgift. Du kan söka efter ett specifikt
tillståndsnummer.

Tillståndstyp
Du kan från en rullgardinsmeny välja en specifik tillståndstyp att söka utifrån.

Uppgiftstyp
Du kan från en rullgardinsmeny välja en specifik uppgiftstyp att söka utifrån.

Uppgift klar
Du kan välja en uppgift som är klar eller inte.

Ladda upp igen
Välj knappen om du behöver ladda om sökresultaten.

Exportera data
Välj knappen om du behöver exportera sökresultaten i en CSV-fil till din lokala arbetsstation.

Återställ filter
Välj knappen för att återställa de aktuella sökkriterierna.
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5.5 MINA MEDDELANDEN
Om du klickar på länken Mina meddelanden i Meny genereras en översikt över meddelandena för
det inloggade tullkontoret (i tabellformat med sid-/sorteringsfunktioner enligt nedan).
Du kan klicka på en avisering (tabellrad) för att navigera till den specifika sidan Visa
meddelanden.

Om du exempelvis anger ”18AT000000000031” i kolumnen ”INF- eller SRN-nummer” visar
applikationen en lista med meddelanden som är kopplade till det SRN-nummer som angetts (se
skärmen nedan):

Som visas på skärmdumpen finns följande möjliga sökfilterkriterier:
1. Skapandedatum
2. INF- eller SRN-nummer
3. Tillståndsnummer
4. Meddelandetyp
Kolumnerna beskrivs i numreringen/förklaringen på den första skärmen. Beskrivningarna finns
även nedan.

Skapandedatum
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Datumet då meddelandet skapades.

Typ av begäran
Typ av begäran för denna INF-begäran.

INF- eller SRN-nummer
I kolumnen anges INF-numret om det har tilldelats, eller SRN-numret (Submission Reference
Number).

Tillståndsnummer
I kolumnen anges tillståndsnumret för varje uppgift. Du kan söka efter ett specifikt
tillståndsnummer.

Tillståndstyp
Du kan från en rullgardinsmeny välja en specifik tillståndstyp att söka utifrån.

Meddelandetyp
I kolumnen anges typen av meddelande. Du kan välja ett värde i rullgardinsmenyn för att filtrera
sökresultaten.

Ladda upp igen
Välj knappen om du behöver ladda om sökresultaten.

Exportera data
Välj knappen om du behöver exportera sökresultaten i en CSV-fil till din lokala arbetsstation.

Återställ filter
Välj knappen för att återställa de aktuella sökkriterierna.
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6 INFOGA INF-BEGÄRAN (AVSNITT A)
Du klickar på länken Infoga INF-begäran(Avsnitt A) från menyn för att lägga in en ”INF-begäran
(avsnitt A)” genom att fylla i formuläret nedan:

Formulärspråk
Välj från rullgardinsmenyn det språk som ska användas i formuläret för INF-begäran.

Övervakningstullkontor
Det aktuella tullkontoret som initierar begäran att skapa INF. (Skrivskyddat fält.)

Tillståndsnummer ELLER deklarationsnummer
Välj via alternativknappen om numret som ska importeras är ett tillståndsnummer eller ett
deklarationsnummer.

Tillstånds-/deklarationsnummer
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Skriv numret som valts i alternativknappsfältet ovan.

Innehavaridentifiering (Eori)
När tillståndsnumret förs in kommer systemet att fylla i innehavarinformationen baserat på detta
nummer. Om tillståndsnumret inte finns i det centrala förvaltningssystemet för tullbeslut (CDMS)
ska du fylla i Eori-informationen manuellt.

Innehavarens adress (Eori), datagrupp
När tillståndsnumret förs in kommer systemet att fylla i innehavarinformationen baserat på detta
nummer. Om tillståndsnumret inte finns i CDMS ska du fylla i informationen manuellt.

Inlämningsdatum
Välj det faktiska inlämningsdatumet för INF-begäran i datumväljaren.

Tillståndstyp
När tillståndsnumret förs in kommer systemet antingen att fylla i värdet eller tillhandahålla de
värden som ska väljas. I det senare fallet väljer du ett värde från rullgardinsmenyn.

Ombudets identifieringsnummer (Eori)
När tillståndsnumret anges kommer systemet att fylla i informationen om ombudet baserat på
detta nummer. Om tillståndsnumret inte finns i det centrala förvaltningssystemet för tullbeslut
(CDMS) ska du fylla i Eori-informationen manuellt.

Ombudets adress
När tillståndsnumret anges kommer systemet att fylla i informationen om ombudet baserat på
detta nummer. Om tillståndsnumret inte finns i det centrala förvaltningssystemet för tullbeslut
(CDMS) ska du fylla i Eori-informationen manuellt.
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Allmänna kommentarer
Fritextfält. (Valfritt.)

Varor som omfattas av INF
Tabell som visar listan över de skapade INF-varorna. När man har skapat en INF-vara (genom att
klicka på knappen ”Lägg till” och fylla i Lägg till vara som omfattas av INF) kommer den
nyskapade varan att visas i detta avsnitt:

Du kommer att kunna ”Redigera” eller ”Radera” den deklarerade INF-varan.

Varukvantiteter
Välj denna knapp för att se en rapport med alla tillgängliga varukoder och de återstående
kvantiteterna för det tillståndsnummer som importerats i formuläret.

Ladda upp CSV-fil
Välj åtgärdsknappen för att ladda upp en CSV-fil som är lagrad på din lokala arbetsstation.
CSV-filen bör vara mallen för varorna för att accepteras av systemet.

Ladda ned mall
Välj åtgärdsknappen för att ladda ned mallen för flera uppladdningar av varor. Excel-filen sparas
på din lokala arbetsstation.

Lägg till varor
Välj åtgärdsknappen för att lägga till en enskild vara. Om detta val görs visas popup-fönstret
”Lägg till varor som omfattas av INF”.

Förädlade produkter som omfattas av INF
Tabell som visar listan över de skapade INF-produkterna. När man har skapat en INF-produkt
(genom att klicka på knappen ”Lägg till” och fylla i Lägg till förädlad produkt som omfattas av INF)
kommer den nyskapade produkten att visas i detta avsnitt:

Du kan ”Redigera” eller ”Radera” den deklarerade INF-produkten.
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Skicka
Välj ”Skicka” för att fortsätta med INF-begäran.

Avbryt
Välj ”Avbryt” för att avbryta allt du fört in i formuläret.
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6.1 LÄGG TILL VAROR SOM OMFATTAS AV INF
När du klickar på knappen Lägg till på skärmen Infoga INF-begäran (Avsnitt A) öppnas följande
popupfönster, där man kan ange och deklarera varor:

Indikator för likvärdiga varor
Knapp för att växla mellan att visa/dölja avsnittet ”Likvärdiga varor” i popup-fönstret.

Varukod för likvärdiga varor
Ange varukod för likvärdiga varor. Fältet visas när likvärdiga varor är aktiverat (obligatoriskt fält).

Handelskvalitet och tekniska egenskaper
Ange beskrivningen av ”Handelskvalitet och tekniska egenskaper” för likvärdiga varor. Fältet
visas när likvärdiga varor är aktiverat (obligatoriskt fält).

Identifiering av varor
Välj ”Identifiering av varor” från de angivna värdena i rullgardinsmenyn. Rullgardinsmenyn visas
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när indikeringen Likvärdiga varor är markerad (obligatoriskt fält).

Antidumpning
Markera eller avmarkera fältet för att ange om den likvärdiga varan är föremål för antidumpning.
Kryssrutan visas när indikeringen Likvärdiga varor är aktiverad.

Varukod
Ange varukod (obligatoriskt fält). Applikationen har en funktion för automatisk komplettering (dvs.
en rullgardinslista med möjliga värden) som visas medan du skriver (efter den första siffran).

Varubeskrivning
Beskriv varorna (obligatoriskt fält). Applikationen har en funktion för automatisk komplettering
(dvs. en rullgardinslista med möjliga värden) som visas medan du skriver (efter det tredje
tecknet).

Kvantitet av varor
Ange varumängd (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Måttenhet
Välj måttenhet i rullgardinsmenyn för angiven Kvantitet varor (obligatoriskt fält).

Varornas värde
Ange värdet på varorna (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Valuta
Välj valuta från rullgardinsmenyn. Euro är det standardvärde som tillhandahålls av systemet.
Varornas värde.

Uppgifter för tillämpning av handelspolitiska åtgärder
Ange uppgifter avseende tillämpning av handelspolitiska åtgärder i textfältet med flera rader.

Avbryt
Klicka på knappen för att avbryta hela posten.

Spara
Klicka på knappen för att spara INF-varan. Den deklarerade INF-varan visas på skärmen Infoga
INF-begäran (Avsnitt A) under avsnittet INF-varor.
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6.2 LÄGG TILL FÖRÄDLAD PRODUKT SOM OMFATTAS AV INF
När du klickar på knappen Lägg till INF-produkt på skärmen Infoga INF-begäran (Avsnitt A)
öppnas följande fönster där du kan skapa en INF-produkt:

Varukod
Ange varukoden (obligatoriskt fält). Applikationen har en funktion för automatisk komplettering
(dvs. en rullgardinslista med möjliga värden) som visas medan du skriver (efter den första siffran).

Varubeskrivning
Ange en beskrivning av varorna (obligatoriskt fält).

Kvantitet av varor
Ange mängden varor (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Varornas värde
Ange varornas värde (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Måttenhet
Välj måttenhet i rullgardinsmenyn för angiven Kvantitet av varor (obligatoriskt fält).

Valuta
Välj valuta från rullgardinsmenyn för det angivna Varornas värde (annan valuta). Euro är det
standardvärde som tillhandahålls av systemet.
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Uppgifter för tillämpning av handelspolitiska åtgärder
Ange uppgifter avseende tillämpning av handelspolitiska åtgärder i textfältet med flera rader.

Avbryt
Klicka på denna knapp för att avbryta posten.

Spara
Klicka på denna knapp för att spara den införda INF-produkten. Den skapade INF-produkten
visas på skärmen Infoga INF-begäran (Avsnitt A) under avsnittet INF-produkter .
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6.3 ÅTERSTÅENDE VARUKVANTITETER ENLIGT TILLSTÅNDET
När du ska ange varor för INF-begäran kan du välja åtgärdsknappen ”Varukvantiteter” som visas
i Infoga INF-begäran (Avsnitt A).
När du klickar på knappen genereras ett popup-fönster där alla återstående kvantiteter per
varukod för detta tillstånd visas i ett rapportformat.
Popup-fönstret visas nedan:

Varukod
KN-numret som hämtats av CDMS för detta tillståndsnummer.

Återstående kvantitet
För varje varukod visas här den återstående kvantiteten som kan deklareras inom ramen för
INF-begäran, tillsammans med måttenheten.

Stäng
Välj åtgärdsknappen för att stänga popup-fönstret.
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6.4 FLERA UPPLADDNINGAR AV VAROR
På sidan Infoga INF-begäran (Avsnitt A) kan du välja åtgärdsknappen ”Ladda ned mall” från
rutnätet för de varor som omfattas av INF-formuläret.
Om detta val görs laddas en Excel-mall ned till din arbetsstation. Mallen innehåller vissa statiska
kolumner och ark som hjälper dig att göra flera uppladdningar av varor till INF-begäran.
Excel-mallen visas nedan:

Observera: Excel-mallen innehåller fyra ark. Det första arket innehåller viktig information om hur
uppgifterna ska fyllas i. Det andra arket innehåller den faktiska mallen som visas ovan, och på det
tredje finns funktionsknappen som gör det möjligt att konvertera Excel-mallen till en CSV-fil, dvs.
till det format som godtas av applikationen för uppladdning till INF-SP. Det fjärde arket innehåller
alla referensdata som används av mallen. Du kan bortse från detta ark.

Varukod
Skriv varukoden för varje vara som ska importeras i formuläret för begäran. Obs: kolumner som
åtföljs av bokstaven <M> (mandatory) är obligatoriska att fylla i.

Varubeskrivning
Ange beskrivningen för varje vara per rad.

Kvantitet av varor
Ange mängden i kolumnen ”Kvantitet av varor” och välj från kolumnen ”Måttenhet” i en lista över
tillgängliga värden.

Varornas värde
Ange värdet för varje deklarerad vara.

Uppgifter för tillämpning av handelspolitiska åtgärder
Ange alla eventuella uppgifter per vara. Obs: kolumner som åtföljs av bokstaven <O> (optional)
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är valfria att fylla i.

Likvärdiga varor
För likvärdiga varor, fyll i de tre kolumnerna per varje deklarerad vara. De likvärdiga varorna är
valfria att fylla i.
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6.5 FLERA UPPLADDNINGAR AV PRODUKTER
På sidan Infoga INF-begäran (Avsnitt A) kan du välja åtgärdsknappen ”Ladda ned mall” från
rutnätet för de förädlade produkter som omfattas av INF-formuläret.
Om detta val görs laddas en Excel-mall ned till din arbetsstation. Mallen innehåller vissa statiska
kolumner och ark som hjälper dig att göra flera uppladdningar av produkter till INF-begäran.
Excel-mallen visas nedan:

Observera: Excel-mallen innehåller fyra ark. Det första arket innehåller viktig information om hur
uppgifterna ska fyllas i. Det andra arket innehåller den faktiska mallen som visas ovan, och på det
tredje finns funktionsknappen som gör det möjligt att konvertera Excel-mallen till en CSV-fil, dvs.
till det format som godtas av applikationen för uppladdning till INF-SP. Det fjärde arket innehåller
alla referensdata som används av mallen. Du kan bortse från detta ark.

Varukod
Ange varukoden för varje produkt som ska importeras i formuläret för begäran. Obs: kolumner
som åtföljs av bokstaven <M> (mandatory) är obligatoriska att fylla i.

Beskrivning av förädlade produkter
Ange beskrivningen för varje produkt per rad.

Kvantitet förädlade produkter
Ange mängden i kolumnen ”Kvantitet av varor” och välj från kolumnen ”Måttenhet” i en lista över
tillgängliga värden.

Värdet på förädlade produkter
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Ange värdet för varje deklarerad produkt och välj valuta från kolumnen ”Valuta” i en lista över
tillgängliga värden.

Uppgifter för tillämpning av handelspolitiska åtgärder
Skriv alla uppgifter för varje produkt. Obs: kolumner som åtföljs av bokstaven <O> (optional) är
valfria att fylla i.
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7 INFOGA INF-BEGÄRAN (AVSNITT B)
Du klickar på länken Infoga INF-begäran (Avsnitt B) från Meny för att infoga en
”INF-begäran(avsnitt B)” genom att fylla i formuläret nedan:

Typ av begäran
Välj typ av begäran från rullgardinsmenyn (obligatoriskt fält)

Övervakningstullkontor
Ange övervakningstullkontor (obligatoriskt fält). Applikationen har en funktion för automatisk
komplettering (dvs. en rullgardinslista med möjliga värden) som visas medan du skriver (efter det
tredje tecknet).

Tillståndsnummer
Ange tillståndsnumret (obligatoriskt fält)

Inlämningsdatum för INF
Välj det datum då INF-formuläret lämnades in (obligatoriskt fält)

Ansvarigt tullkontor
Skrivskyddat fält där ansvarigt tullkontor visas.
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Tillståndstyp
Skrivskyddat fält där tillståndstypen visas

Spara
Klicka på ”Spara” för att spara INF-begäran (avsnitt B)

Avbryt
Klicka på knappen ”Avbryt” för att ta bort den tidigare införda INF-begäran (avsnitt B).

Allmänna kommentarer
Fyll i en beskrivning av de allmänna kommentarerna

Allmänna kommentarer – språk
I rullgardinsmenyn väljer du språk för de allmänna kommentarer som fyllts i tidigare.

Varor eller produkter
I rullgardinsmenyn väljer du om en vara eller produkt ska skapas.

Referensnummer
Ange sändningens referensnummer (obligatoriskt fält)

Lägg till
Klicka på knappen ”Lägg till” för att skapa en INF-vara eller INF-produkt. Fönstret INF-varor
beskrivs i avsnittet Vara för vilken INF begärs. Fönstret INF-produkter beskrivs i avsnitt Förädlad
produkt för vilken ett INF begärs.
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7.1 VARA FÖR VILKEN ETT INF BEGÄRS
När du klickar på knappen ”Lägg till INF-vara” på skärmen Infoga INF-begäran (Avsnitt B) öppnas
följande fönster där du kan skapa en INF-vara:

Varukod
Ange varukoden (obligatoriskt fält). Applikationen har en funktion för automatisk komplettering
(dvs. en rullgardinslista med möjliga värden) som visas medan du skriver (efter den första siffran).

Varubeskrivning
Beskriv varorna (obligatoriskt fält).

Kvantitet av varor
Ange mängden varor (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Varornas värde
Ange varornas värde (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Måttenhet
Välj måttenhet i rullgardinsmenyn för den angivna varumängden (obligatoriskt fält).

Valuta
Välj valuta från rullgardinsmenyn för det angivna värdet på varorna. Euro är standardvalutan
enligt systemet.

Avbryt
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Klicka på knappen för att spara INF-varan.

Spara
Klicka på knappen för att spara INF-varan.

Datum: 23/1/2020

Onlinehjälp för INF-SP

7.2 FÖRÄDLADE PRODUKTER FÖR VILKA INF BEGÄRS
När du klickar på knappen” Lägg till INF-produkt” på skärmen Infoga INF-begäran (Avsnitt B)
öppnas följande fönster där du kan skapa en INF-produkt:

Varukod
Ange varukoden (obligatoriskt fält). Applikationen har en funktion för automatisk komplettering
(en rullgardinslista med möjliga värden) som visas medan du skriver (efter den första siffran).

Varubeskrivning
Ange en beskrivningen av varorna (obligatoriskt fält).

Kvantitet av varor
Ange mängden varor (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Måttenhet
Välj måttenhet i rullgardinsmenyn för den angivna varumängden (obligatoriskt fält).

Varornas värde
Ange varornas värde (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Valuta
Välj ett valutavärde i rullgardinsmenyn för värden. Euro är standardvärdet enligt applikationen och
kan redigeras.
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Avbryt
Klicka på knappen för att ta bort tidigare införda produktdata.

Spara
Klicka på knappen för att spara INF-produkten.
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7.3 ÅTERSTÅENDE VARUKVANTITETER ENLIGT TILLSTÅNDET
När du ska ange varor för INF-begäran kan du välja åtgärdsknappen ”Varukvantiteter” som visas
i Infoga INF-begäran (Avsnitt A).
När du klickar på knappen genereras ett popup-fönster där alla återstående kvantiteter per
varukod för detta tillstånd visas i ett rapportformat.
Popup-fönstret visas nedan:

Varukod
KN-numret som hämtats av CDMS för detta tillståndsnummer.

Återstående kvantitet
För varje varukod visas här den återstående kvantiteten som kan deklareras inom ramen för
INF-begäran, tillsammans med måttenheten.

Stäng
Välj åtgärdsknappen för att stänga popup-fönstret.
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7.4 FLERA UPPLADDNINGAR AV VAROR
På sidan Infoga INF-begäran (Avsnitt B) kan du välja åtgärdsknappen ”Ladda ned mall” från
rutnätet för de varor som omfattas av INF-formuläret.
Om detta val görs laddas en Excel-mall ned till din arbetsstation. Mallen innehåller vissa statiska
kolumner och ark som hjälper dig att göra flera uppladdningar av varor till INF-begäran.
Excel-mallen visas nedan:

Observera: Excel-mallen innehåller fyra ark. Det första arket innehåller viktig information om hur
uppgifterna ska fyllas i. Det andra arket innehåller den faktiska mallen som visas ovan, och på det
tredje finns funktionsknappen som gör det möjligt att konvertera Excel-mallen till en CSV-fil, dvs.
till det format som godtas av applikationen för uppladdning till INF-SP. Det fjärde arket innehåller
alla referensdata som används av mallen. Du kan bortse från detta ark.

Varukod
Skriv varukoden för varje vara som ska importeras i formuläret för begäran. Obs: kolumner som
åtföljs av bokstaven <M> (mandatory) är obligatoriska att fylla i.

Varubeskrivning
Ange beskrivningen för varje vara per rad.

Kvantitet av varor
Ange mängden i kolumnen ”Kvantitet av varor” och välj från kolumnen ”Måttenhet” i en lista över
tillgängliga värden.

Varornas värde
Ange värdet för varje deklarerad vara.

Uppgifter för tillämpning av handelspolitiska åtgärder
Ange alla eventuella uppgifter per vara. Obs: kolumner som åtföljs av bokstaven <O> (optional)
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är valfria att fylla i.

Likvärdiga varor
För likvärdiga varor, fyll i de tre kolumnerna per varje deklarerad vara. De likvärdiga varorna är
valfria att fylla i.
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7.5 FLERA UPPLADDNINGAR AV PRODUKTER
På sidan Infoga INF-begäran (Avsnitt B) kan du välja åtgärdsknappen ”Ladda ned mall” från
rutnätet för de förädlade produkter som omfattas av INF-formuläret.
Om detta val görs laddas en Excel-mall ned till din arbetsstation. Mallen innehåller vissa statiska
kolumner och ark som hjälper dig att göra flera uppladdningar av produkter till INF-begäran.
Excel-mallen visas nedan:

Observera: Excel-mallen innehåller fyra ark. Det första arket innehåller viktig information om hur
uppgifterna ska fyllas i. Det andra arket innehåller den faktiska mallen som visas ovan, och på det
tredje finns funktionsknappen som gör det möjligt att konvertera Excel-mallen till en CSV-fil, dvs.
till det format som godtas av applikationen för uppladdning till INF-SP. Det fjärde arket innehåller
alla referensdata som används av mallen. Du kan bortse från detta ark.

Varukod
Ange varukoden för varje produkt som ska importeras i formuläret för begäran. Obs: kolumner
som åtföljs av bokstaven <M> (mandatory) är obligatoriska att fylla i.

Beskrivning av förädlade produkter
Ange beskrivningen för varje produkt per rad.

Kvantitet förädlade produkter
Ange mängden i kolumnen ”Kvantitet av varor” och välj från kolumnen ”Måttenhet” i en lista över
tillgängliga värden.

Värdet på förädlade produkter
Ange värdet för varje deklarerad produkt och välj valuta från kolumnen ”Valuta” i en lista över
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tillgängliga värden.

Uppgifter för tillämpning av handelspolitiska åtgärder
Skriv alla uppgifter för varje produkt. Obs: kolumner som åtföljs av bokstaven <O> (optional) är
valfria att fylla i.
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8 INFOGA INF
Du klickar på länken Infoga INF från Navigeringsmenyn för att infoga en ”INF” genom att fylla i
formuläret nedan:

Formulärspråk
Välj från rullgardinsmenyn det språk som ska användas i INF-formuläret.

Övervakningstullkontor
Ange övervakningstullkontor (obligatoriskt fält). Applikationen har en funktion för automatisk
komplettering (dvs. en rullgardinslista med möjliga värden) som visas medan du skriver (efter det
tredje tecknet).

Tillstånds-/deklarationsnummer
Välj via alternativknappen om numret som ska importeras nedan är ett tillstånds- eller
deklarationsnummer.

Tillstånds-/deklarationsnummer
Ange numret som motsvarar det val du gjorde med alternativknappen.
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Innehavaridentifiering (Eori)
När tillståndsnumret förs in kommer systemet att fylla i innehavarinformationen baserat på detta
nummer. Om tillståndsnumret inte finns i det centrala förvaltningssystemet för tullbeslut (CDMS)
ska du fylla i Eori-informationen manuellt.

Innehavarens namn
Vid manuell import ska du här ange innehavarens namn (obligatoriskt fält).

Gatuadress
Vid manuell import ska du här ange innehavarens gatuadress (obligatoriskt fält).

Innehavarens land
Vid manuell import ska du här ange innehavarens land. (Obligatorisk ruta.)

Innehavarens postnummer
Vid manuell import ska du här ange innehavarens postnummer (obligatoriskt fält).

Innehavarens ort
Vid manuell import ska du här ange innehavarens ort (obligatoriskt fält).

Inlämningsdatum
Välj det faktiska inlämningsdatumet för INF-formuläret i datumväljaren.

Ombudets identifieringsnummer (Eori)
När tillståndsnumret förs in kommer applikationen att fylla i ombudets uppgifter baserat på detta
nummer om de finns i CRS. Om de inte hittas måste du fylla i uppgifterna manuellt.

Ombudets namn
Vid manuell import ska du här ange ombudets namn.

Ombudets gatuadress
Vid manuell import ska du här ange ombudets gatuadress.

Ombudets land
Vid manuell import, välj ombudets land från rullgardinsmenyn.
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Ombudets postnummer
Vid manuell import ska du här ange ombudets postnummer.

Ombudets ort
Vid manuell import ska du här ange ombudets ort.

Allmänna kommentarer
Fyll i beskrivningen av de allmänna kommentarerna (obligatoriskt fält).

Indikering Export i förväg
Fältets värde (ikryssat/avmarkerat) beror på tillståndstypen för INF-formuläret och värdet som tas
från CDMS. När kryssrutan är markerad blir det tillhörande fältet ”Tidsfrist” synligt.

Varor som omfattas av INF
Tabell som visar listan över de skapade INF-varorna. När man har skapat en INF-vara (genom att
klicka på knappen ”Lägg till” och fylla i Lägg till vara som omfattas av INF) kommer den
nyskapade varan att visas i detta avsnitt:

Posten kan ändras eller tas bort genom att man väljer ”Redigera” eller ”Radera” den skapade
INF-varan.

Förädlade produkter som omfattas av INF
Tabell som visar listan över de skapade INF-produkterna. När man har skapat en INF-produkt
(genom att klicka på knappen Lägg till INF-produkt och fylla i fönstret Lägg till förädlad produkt
som omfattas av INF-formuläret) kommer den nyskapade varan att visas i detta avsnitt:

Posten kan ändras eller tas bort genom att man väljer ”Redigera” eller ”Radera” den skapade
INF-produkten.

Skicka
Klicka på knappen för att skicka in INF-formuläret. Applikationen sparar INF-formuläret och
genererar skärmen Visa INF.
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Avbryt
Klicka på knappen för att ta bort tidigare införda INF-data.

Varukvantiteter
Välj denna knapp för att se en rapport med alla tillgängliga varukoder och de återstående
kvantiteterna för det tillståndsnummer som importerats i formuläret.

Ladda upp CSV-fil
Välj åtgärdsknappen för att ladda upp en CSV-fil som är lagrad på din lokala arbetsstation.
CSV-filen bör vara mallen för varorna för att accepteras av systemet.

Ladda ned mall
Välj åtgärdsknappen för att ladda ned mallen för flera uppladdningar av varor. Excel-filen sparas
på din lokala arbetsstation.

Lägg till
Välj åtgärdsknappen för att lägga till en enskild vara. Om detta val görs visas popup-fönstret
”Lägg till varor som omfattas av INF”.

Ladda ned mall
Välj åtgärdsknappen för att ladda ned mallen för att göra flera uppladdningar av produkter.
Excel-filen sparas på din lokala arbetsstation.

Ladda upp CSV-fil
Välj åtgärdsknappen för att ladda upp en CSV-fil som är lagrad på din lokala arbetsstation.
CSV-filen bör vara mallen för varorna för att accepteras av systemet.

Lägg till
Välj åtgärdsknappen för att lägga till en enskild produkt. Om detta val görs visas ett popup-fönster
med texten Lägg till förädlade produkter som omfattas av INF-formuläret.
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8.1 LÄGG TILL VAROR SOM OMFATTAS AV INF
När du klickar på knappen Lägg till på skärmen Infoga INF öppnas följande popup fönster upp där
man kan ange och deklarera varor:

Indikator för likvärdiga varor
Knapp för att växla mellan att visa/dölja avsnittet ”Likvärdiga varor” i popup-fönstret.

Varukod för likvärdiga varor
Ange varukod för likvärdiga varor. Fältet visas när likvärdiga varor är aktiverat (obligatoriskt fält).

Handelskvalitet och tekniska egenskaper
Ange beskrivningen av ”Handelskvalitet och tekniska egenskaper” för likvärdiga varor. Fältet
visas när likvärdiga varor är aktiverat (obligatoriskt fält).

Identifiering av varor
Välj ”Identifiering av varor” från de angivna värdena i rullgardinsmenyn. Rullgardinsmenyn visas
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när indikeringen Likvärdiga varor är markerad (obligatoriskt fält).

Antidumpning
Markera eller avmarkera fältet för att ange om den likvärdiga varan är föremål för antidumpning.
Kryssrutan visas när indikeringen Likvärdiga varor är aktiverad.

Varukod
Ange varukod (obligatoriskt fält). Applikationen har en funktion för automatisk komplettering (dvs.
en rullgardinslista med möjliga värden) som visas medan du skriver (efter den första siffran).

Varubeskrivning
Beskriv varorna (obligatoriskt fält). Applikationen har en funktion för automatisk komplettering
(dvs. en rullgardinslista med möjliga värden) som visas medan du skriver (efter det tredje
tecknet).

Kvantitet av varor
Ange varumängd (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Måttenhet
Välj måttenhet i rullgardinsmenyn för angiven Kvantitet varor (obligatoriskt fält).

Varornas värde
Ange värdet på varorna (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Valuta
Välj valuta från rullgardinsmenyn. Euro är det standardvärde som tillhandahålls av systemet.
Varornas värde.

Uppgifter för tillämpning av handelspolitiska åtgärder
Ange uppgifter avseende tillämpning av handelspolitiska åtgärder i textfältet med flera rader.

Avbryt
Klicka på knappen för att avbryta hela posten.

Spara
Klicka på knappen för att spara INF-varan. Den deklarerade INF-varan visas på skärmen Infoga
INF-begäran under avsnittet INF-varor.
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8.2 LÄGG TILL FÖRÄDLAD PRODUKT SOM OMFATTAS AV INF
När du klickar på knappen produkt på skärmen Infoga INF öppnas följande fönster där du kan
deklarera en INF-produkt:

Varukod
Ange varukoden (obligatoriskt fält). Applikationen har en funktion för automatisk komplettering
(dvs. en rullgardinslista med möjliga värden) som visas medan du skriver (efter den första siffran).

Varubeskrivning
Ange en beskrivning av varorna (obligatoriskt fält).

Kvantitet av varor
Ange mängden varor (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Varornas värde
Ange varornas värde (numeriskt värde - obligatoriskt fält).

Måttenhet
Välj måttenhet i rullgardinsmenyn för angiven Kvantitet av varor (obligatoriskt fält).

Valuta
Välj valuta från rullgardinsmenyn för det angivna Varornas värde (annan valuta). Euro är det
standardvärde som tillhandahålls av systemet.
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Uppgifter för tillämpning av handelspolitiska åtgärder
Ange uppgifter avseende tillämpning av handelspolitiska åtgärder i textfältet med flera rader.

Avbryt
Klicka på denna knapp för att avbryta posten.

Spara
Klicka på denna knapp för att spara den införda INF-produkten. Den skapade INF-produkten
visas på skärmen Infoga INF-formulär under avsnittet INF-produkter.
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8.3 ÅTERSTÅENDE VARUKVANTITETER ENLIGT TILLSTÅNDET
När du ska ange varor för INF-begäran kan du välja åtgärdsknappen ”Varukvantiteter” som visas
i Infoga INF-begäran (Avsnitt A).
När du klickar på knappen genereras ett popup-fönster där alla återstående kvantiteter per
varukod för detta tillstånd visas i ett rapportformat.
Popup-fönstret visas nedan:

Varukod
KN-numret som hämtats av CDMS för detta tillståndsnummer.

Återstående kvantitet
För varje varukod visas här den återstående kvantiteten som kan deklareras inom ramen för
INF-begäran, tillsammans med måttenheten.

Stäng
Välj åtgärdsknappen för att stänga popup-fönstret.
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8.4 FLERA UPPLADDNINGAR AV VAROR
På sidan Infoga INF-formulär kan du välja åtgärdsknappen ”Ladda ned mall” från rutnätet för de
varor som omfattas av INF-formuläret.
Om detta val görs laddas en Excel-mall ned till din arbetsstation. Mallen innehåller vissa statiska
kolumner och ark som hjälper dig att göra flera uppladdningar av varor till INF-begäran.
Excel-mallen visas nedan:

Observera: Excel-mallen innehåller fyra ark. Det första arket innehåller viktig information om hur
uppgifterna ska fyllas i. Det andra arket innehåller den faktiska mallen som visas ovan, och på det
tredje finns funktionsknappen som gör det möjligt att konvertera Excel-mallen till en CSV-fil, dvs.
till det format som godtas av applikationen för uppladdning till INF-SP. Det fjärde arket innehåller
alla referensdata som används av mallen. Du kan bortse från detta ark.

Varukod
Skriv varukoden för varje vara som ska importeras i formuläret för begäran. Obs: kolumner som
åtföljs av bokstaven <M> (mandatory) är obligatoriska att fylla i.

Varubeskrivning
Ange beskrivningen för varje vara per rad.

Kvantitet av varor
Ange mängden i kolumnen ”Kvantitet av varor” och välj från kolumnen ”Måttenhet” i en lista över
tillgängliga värden.

Varornas värde
Ange värdet för varje deklarerad vara.

Uppgifter för tillämpning av handelspolitiska åtgärder
Ange alla eventuella uppgifter per vara. Obs: kolumner som åtföljs av bokstaven <O> (optional)

Datum: 23/1/2020

Onlinehjälp för INF-SP

är valfria att fylla i.

Likvärdiga varor
För likvärdiga varor, fyll i de tre kolumnerna per varje deklarerad vara. De likvärdiga varorna är
valfria att fylla i.
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8.5 FLERA UPPLADDNINGAR AV PRODUKTER
På sidan Infoga INF-formulär kan du välja åtgärdsknappen ”Ladda ned mall” från rutnätet för de
förädlade produkter som omfattas av INF-formuläret.
Om detta val görs laddas en Excel-mall ned till din arbetsstation. Mallen innehåller vissa statiska
kolumner och ark som hjälper dig att göra flera uppladdningar av produkter till INF-begäran.
Excel-mallen visas nedan:

Observera: Excel-mallen innehåller fyra ark. Det första arket innehåller viktig information om hur
uppgifterna ska fyllas i. Det andra arket innehåller den faktiska mallen som visas ovan, och på det
tredje finns funktionsknappen som gör det möjligt att konvertera Excel-mallen till en CSV-fil, dvs.
till det format som godtas av applikationen för uppladdning till INF-SP. Det fjärde arket innehåller
alla referensdata som används av mallen. Du kan bortse från detta ark.

Varukod
Ange varukoden för varje produkt som ska importeras i formuläret för begäran. Obs: kolumner
som åtföljs av bokstaven <M> (mandatory) är obligatoriska att fylla i.

Beskrivning av förädlade produkter
Ange beskrivningen för varje produkt per rad.

Kvantitet förädlade produkter
Ange mängden i kolumnen ”Kvantitet av varor” och välj från kolumnen ”Måttenhet” i en lista över
tillgängliga värden.

Värdet på förädlade produkter
Ange värdet för varje deklarerad produkt och välj valuta från kolumnen ”Valuta” i en lista över
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tillgängliga värden.

Uppgifter för tillämpning av handelspolitiska åtgärder
Skriv alla uppgifter för varje produkt. Obs: kolumner som åtföljs av bokstaven <O> (optional) är
valfria att fylla i.
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9 VISA INF-SIDOR
Via Navigeringsmenyn kan du välja antingen fliken Mina INF eller Sök efter INF för att söka och
öppna ett INF-formulär att arbeta med.
Ett öppnat INF-formulär består av följande tre flikar:
• INF-info
• Statusdata
• Meddelanden
Via dessa tre flikar kan du se central INF-information, gemensamma data för INF-formuläret och
dess olika behandlingssteg och meddelanden relaterade till INF-formuläret.
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9.1 VISA INF - INF-INFO
När du skapar ett INF-formulär eller klickar på ett specifikt INF-formulär från sidan Mina INF visas
sidan ”Visa INF” (fliken ”INF-info”).
Alla Visa INF-sidor har följande generiska funktioner:
1. På uppdrag av
2. Ändra
3. Annullera
4. Skriv ut PDF
5. Visa begäran

På uppdrag av
Klicka på knappen för att ange det tullkontor som agerar på uppdrag av någon.

Datum: 23/1/2020

Onlinehjälp för INF-SP

Ändringen av tullkontoret gäller endast för den aktuella skärmen, dvs om du navigeras till en annan
skärm kommer du att fungera som det inloggade tullkontoret.

Ändra
Klicka på knappen för att Ändra INF-formuläret.

Annullera
Klicka på knappen för att navigera till skärmen Annullera. Knappen visas endast när det
inloggade tullkontoret är det övervakande tullkontoret.

Skriv ut PDF
Klicka på knappen för att skriva ut se sidan i PDF-format.

Visa begäran
Klicka på knappen för att öppna fönstret Visa INF-produkter.

Visa INF varor
Klicka på ögonikonen för att öppna fönstret Visa varor som omfattas av INF.

Visa INF för förädlade produkter
Klicka på ögonikonen för att öppna fönstret Visa förädlade produkter som omfattas av INF.
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9.2 VISA INF - FLIKEN STATUSDATA
Från sidan Visa INF-info kan du välja fliken ”Statusdata” där en översikt visas över alla tillåtna
behandlingar för INF-formuläret (beroende på tillståndstyp).
För t.ex. en IP EX/IM genererar applikationen en lista över följande behandlingar:
1. Mottagandeprocess
2. Information om förfrågan om kompletterande information
3. Information om ändringar
4. Information om annulleringar
5. Behandling vid hänförandetullkontoret
6. Behandling vid tullkontoret för export
7. Behandling vid utförseltullkontoret

För alla behandlingar kan du utföra vissa åtgärder baserade på det inloggade tullkontorets
befogenheter.
Om det inloggade tullkontoret t.ex. inte är samma som det kontor som har gjort hänförandet kan
du endast utföra åtgärden ”Visa” (se skärmbild nedan):
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Kolumnerna på bilden ovan är följande:
1. MRN (sändningens referensnummer)
2. Deklarationstyp
3. Referensnummer för behörigt tullkontor
4. Kod för begärt förfarande
5. Kod för föregående förfarande
6. Åtgärdsmeny (åtgärd ”Visa”)
Kolumnerna förklaras
hänförandetullkontoret.

i

numreringen/förklaringen

nedan

i

rutnätet

Behandling

vid

INF-status
Här kan du alltid se aktuell INF-status.

På uppdrag av
Om du klickar på denna knapp genereras ett popup-fönster där du kan fylla i det kontor som
kommer att agera på ett annat tullkontors vägnar. Följande popup-fönster kommer att visas:

Här kan du markera kryssrutan för att verifiera att du agerar på uppdrag av ett annat tullkontor och
sedan ange vilket tullkontor som du vill ge tillstånd att agera på dina vägnar. Dessutom finns tre
åtgärdsknappar som du kan använda :
• Avsluta (välj för att avsluta den aktuella processen)
• Återställ (välj om du vill återställa informationen som importeras i det här fönstret)
• Fortsätt (välj för att fortsätta med åtgärden)

Hänföra varor
Välj knappen för att inleda förfarandet för hänförande av varor för detta INF.

Export
Välj knappen för att starta exportförfarandet för detta INF.
Datum: 23/1/2020

Onlinehjälp för INF-SP

Utförsel
Välj knappen för att starta utförselförfarandet för detta INF.

Ändra
Välj knappen för att ändra aktuell INF-information.

Skriv ut PDF
Välj knappen för att skriva ut den aktuella sidan i PDF-format.

Visa begäran
Välj knappen för att se INF-begäran för detta INF.

Mottagandeprocess
Under detta rutnät kan du se all information relaterad till mottagandet av INF-formuläret från
INF-SP-systemet.

Status
Här kan du se INF-formulärets status vid mottagandet.

Övervakningstullkontor
Här kan du se vilket kontor som var övervakande kontor när INF-formuläret mottogs.

Inlämningsreferensnummer
Här kan du se INF-formulärets SRN-nummer.

Inlämningsdatum för INF-begäran
Datumet då INF-begäran lämnades in till INF-SP-systemet.

Manuellt fattat beslut
Om övervakningstullkontoret har fattat ett manuellt beslut att godkänna tillståndsnumret för
INF-begäran och fortsätta med INF-skapandet kommer rutan att vara ikryssad.

Information om förfrågan om kompletterande information
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Om ytterligare information har begärts av övervakningstullkontoret, t.ex. viss teknisk information
relaterad till INF-formuläret, kommer den att visas här.

Information om ändringar
Alla ändringar som utförs i INF-formuläret kommer att visas per rad i detta rutnät. Specifika
detaljer angående ändringen kommer att synas.

MRN
Här kan du se MRN-numret (sändningens referensnummer) för den specifika ändringen.

Ändringsdatum
Här kan du se det faktiska ändringsdatumet.

Motivering till ändring av INF
Alla motiveringar som angetts i samband med ändringen kommer att visas här.

Behörigt tullkontor
Om det behöriga tullkontoret utför en ändring av INF-formuläret kommer det att vara synligt här.

Tullkontorets roll
Här kan du se den roll enligt vilken ändringen utfördes.

Typ av behandling
I den här kolumnen kan du se vilken typ av behandling denna ändring gäller.

Information om annulleringar
Här kan du se annulleringsinformation om INF-formuläret.

Annulleringsdatum
Här registreras det faktiska annulleringsdatumet.

Övervakningstullkontor
Här kan du se vilket övervakningstullkontor som utförde annulleringen.
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Motivering till annulleringen
Här kan du se övervakningstullkontorets skäl till annulleringen.

Behandling vid hänförandetullkontoret
Alla hänföranden som görs i INF-formuläret visas här.

MRN (sändningens referensnummer)
Här kan du se MRN-numret för det specifika hänförandet.

Deklarationstyp
Här kan du se deklarationstypen för hänförandet.

Referensnummer för behörigt tullkontor
Här kan du se numret för det tullkontor som utförde hänförandet.

Kod för begärt förfarande
Här visas den kod som definieras i hänförandet.

Kod för föregående förfarande
Här visas den kod som definieras i hänförandet.

Åtgärdsmeny
Genom att klicka på pilen kan du antingen ”Visa” eller ”Ändra” hänförandet. Det senare
alternativet är tillgängligt om du är inloggad med samma tullkontor som det som initialt utförde
hänförandet.

Behandling vid tullkontoret för export
Alla exportförfaranden som görs i INF-formuläret visas här.

MRN (sändningens referensnummer)
Här kan du se MRN-numret för det specifika exportförfarandet.

Referensnummer för behörigt tullkontor
Här kan du se numret för det tullkontor som utförde hänförandet.
Datum: 23/1/2020

Onlinehjälp för INF-SP

Deklarationsdatum
Deklarationsdatum för exportförfarandet.

Sista dag för hänförande av icke-unionsvaror ersatta med likvärdiga varor till
förfarandet för aktiv förädling
Sista dagen för hänförande av icke-unionsvaror.

Utförselresultat
Här kan du se utförselresultatet om ett intyg över utförsel har utförts av tullkontoret för export.

Åtgärdsmeny
Genom att klicka på pilen kan du antingen ”Visa” eller ”Ändra” exportförfarandet. Det senare
alternativet är tillgängligt om du är inloggad med samma tullkontor som det som initialt utförde
exporten.

Behandling vid utförselkontoret
All utförsel som görs i INF-formuläret kommer att visas här.

MRN (sändningens referensnummer)
Här kan du se MRN-numret för det specifika förfarandet för utförsel.

Referensnummer för behörigt tullkontor
Här kan du se numret för det tullkontor som utförde utförseln.

Datum för utförsel
Om en utförsel har gjorts kommer datumet för utförseln att visas här.

Datum för stoppad utförsel
Om utförsel inte ägt rum kommer datumet för stoppad utförsel att visas här.

Kod för kontrollresultat
Den kontrollresultatkod som importeras under utförseln kommer att visas här.
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Förseglingarnas skick
Om förseglingarnas skick har definierats i utförseln kommer det att vara synligt här.

Utförsel utförd av
Här visas vilket tullkontor som utförde utförseln.

Utförselresultat
Här kan du se det faktiska utförselresultatet, som kan vara något av följande:
• Tomt
• Ingen utförsel
• Utförsel

Åtgärdsmeny
När det finns en utförselpost i rutnätet kommer du att se en liknande menyknapp för åtgärder som
i de föregående rutnäten. Här kan du välja ”Visa” den specifika utförseln.
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9.3 MEDDELANDEVY
När du väljer sidan Visa INF-begäran (eller klickar på ett specifikt meddelande från sidan Mina
meddelanden ) visas sidan ”Visa meddelanden”:

Skriv ut PDF
Klicka på knappen för att skriva ut Visa-sidan i PDF-format.

Visa INF
Klicka på knappen för omdirigering till sidan Visa INF-formulär.

Ladda upp igen
Klicka för att uppdatera resultaten i fliken för meddelanden.

Exportera data
Klicka på knappen för att exportera resultaten i en CSV-fil. Filen laddas ned automatiskt till din
arbetsstation.
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9.4 UPPGIFTSVY
När du väljer fliken ”Uppgifter” på sidan Visa (eller klickar på en specifik uppgift från sidan Mina
uppgifter) och en uppgift (för den specifika INF-begäran) tilldelats det inloggade tullkontoret
visas en ny skärm som innehåller uppgiftsbeskrivningen och nödvändiga åtgärder.
För en INF-begäran med status ” ”Förfrågan om kompletterande information skickad” visas
exempelvis följande uppgiftsvy:

Uppgift om tillhandahållna INF-uppgifter
Välj alternativknappen ”Ja” om du som tulltjänsteman vill bekräfta att uppgifterna för INF-begäran
har skickats från tillståndshavaren. Välj knappen ”Nej” om tillståndshavaren inte har tillhandahållit
de begärda uppgifterna.

Avbryt
Klicka på Avbryt-knappen för att lämna uppgiftssidan.

Fortsätt
Klicka på ”Fortsätt”-knappen för att fortsätta och ange vem som tillhandahållit uppgifterna.

Begäran skapas på uppdrag av tillståndshavaren
Anger att INF-begäran har skapats av en tulltjänsteman på uppdrag av tillståndshavaren.

Skäl till varför inga INF-uppgifter tillhandahållits
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Om inga uppgifter har lämnats av tillståndshavaren och ”Nej” har angivits ska en motivering
tillhandahållas.
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9.5 VISA VAROR SOM OMFATTAS AV INF
När du klickar på ögonikonen från fliken Visa INF- INF-info för tabellen ”Varor som omfattas av
INF” visas ett popup-fönster med de varor som deklarerats för detta INF.
Fönstret visas nedan och alla dess element är i skrivskyddat format:

Varukod
KN-nummer för den deklarerade varan.

Varubeskrivning
Beskrivningen av den specifika vara som tillhandahålls av tulltjänstemannen eller som hämtats av
INF-SP-applikationen.

Kvantitet av varor
Den kvantitet varor som deklarerats för detta KN-nummer.

Varornas värde
Värdet för den specifika kvantiteten varor.

Måttenhet
Den måttenhet som valts av tulltjänstemannen.

Valuta
Valutan för varornas värde som valts av tulltjänstemannen. Applikationens standardvärde är
euro.
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9.6 VISA FÖRÄDLADE PRODUKTER SOM OMFATTAS AV INF
När du klickar på ögonikonen från fliken Visa INF - INF-info för tabellen ”Förädlade varor som
omfattas av INF” visas ett popup-fönster med de produkter som deklarerats för detta
INF-formulär.
Fönstret visas nedan och alla dess element är i skrivskyddat format:

Varukod
KN-numret för den deklarerade produkten.

Beskrivning av produkter
Här kan du se beskrivningen av den specifika produkten.

Produktkvantitet
Här kan du se den kvantitet som deklarerats för den specifika produkten.

Produkternas värde
Här kan du se värdet för den specifika produkten och den specifika kvantiteten.

Måttenhet
Den enhet som valts av tulltjänstemannen.

Valuta
Den valuta för produkternas värde som valts av tulltjänstemannen. Applikationens standardvärde
är euro.
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9.7 VISA INF-BEGÄRAN - INF-DATA
När du i Navigeringsmenyn väljer fliken Infoga INF-begäran (Avsnitt A) eller klickar på en specifik
INF från sidan Mina INF, öppnas INF-begäran direkt till fliken INF-data, vilket visas nedan:

Status för INF-begäran
Här kan du se status för INF-begäran.

INF-dataflik
Genom att välja fliken INF-data kan du se grundläggande/central information om INF-begäran.

Användare/Datum
Här visas vilken inloggad användare som gjorde INF-begäran och när..

Övervakningstullkontor
Här visas vilket tullkontor som ansvarar för INF-begäran.
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Indikering om tillstånds-/deklarationsnummer
Informationen tillhandahålls i skrivskyddat format och anger om numret nedan är ett tillståndseller deklarationsnummer.

Tillstånds-/deklarationsnummer
Här kan du se det angivna numret i skrivskyddat format.

Innehavaridentifiering (Eori)
Eori-numret för tillståndshavaren visas här i skrivskyddat format.

Inlämningsdatum
Här kan du se inlämningsdatumet för begäran i skrivskyddat format.

Tillståndstyp
Här kan du se tillståndstypen för INF-begäran i skrivskyddat format.

Ombudets identifieringsnummer (Eori)
Här kan du se ombudets Eori-nummer i skrivskyddat format.

Innehavarens adress (Eori) (datagrupp)
Under denna datagrupp med information kan du se all central information om tillståndshavaren i
skrivskyddat format.

Ombudets adress (datagrupp)
Under denna datagrupp med information kan du se all central information om ombudet i
skrivskyddat format.

Allmänna kommentarer
Om det har registrerats några allmänna kommentarer i INF-begäran kommer de att visas här.

Artikel 86.3-indikering
Om en tullskuld uppkommer för INF-begäran baserat på artikel 86.3 kommer kryssrutan att fyllas
i av initiativtagaren till INF-begäran.
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Indikering Export i förväg
Om det rör sig om tillståndstypen IP EX/IM kommer kryssrutan att fyllas i av applikationen och det
tillhörande fältet ”Tidsfrist” att vara synligt och redigerbart.

Varor som omfattas av INF
Rutnätet visar de varor som har deklarerats under INF-begäran.

Förädlade produkter som omfattas av INF
Rutnätet visar de produkter som har deklarerats under INF-begäran.

Visa varor
Genom att klicka på ögonikonen kan du se popup-fönstret som innehåller all information om den
vara eller de varor som deklarerats.

Visa produkter
Genom att klicka på ögonikonen kan du se popup-fönstret som innehåller all information om den
produkt eller de produkter som deklarerats.

Begäran skapas på uppdrag av tillståndshavaren
Här kan du i skrivskyddat format se om INF-begäran har skapats på uppdrag av tillståndshavaren
och inte av dig själv.

Skriv ut PDF
Välj knappen för att skriva ut den aktuella sidan i PDF-format.

Visa INF
Välj knappen för att se det INF-formulär som skapats genom denna INF-begäran.
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9.8 VISA INF-BEGÄRAN - STATUSDATA
När du i Navigeringsmenyn väljer sidan Mina INF och därefter väljer en specifik INF-begäran
öppnas skärmen nedan, där du kan klicka på fliken ”Statusdata”:

Status för INF-begäran
Du kan hela tiden se status för INF-begäran, oavsett vilken flik du omdirigeras till.

Statusdata-flik
Du dirigeras till fliken ”Statusdata” där konsoliderad information lagras.

Mottagandeprocess
Här kan du se all information relaterad tillmottagandet av INF-begäran.

Information om förfrågan om kompletterande information
All ytterligare information som efterfrågats för INF-begäran visas här.

Begäran skapas på uppdrag av tillståndshavaren
Om INF-begäran har gjorts på uppdrag av tillståndshavaren kommer denna skrivskyddade knapp
att vara synlig och grå.
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Skriv ut PDF
Välj knappen för att skriva ut den aktuella sidan i PDF-format.

Visa INF
Välj knappen för att återgå till fliken Visa - INF-info för det INF-formulär som skapats baserat på
denna INF-begäran.

Datum: 23/1/2020

Onlinehjälp för INF-SP

10 LOGGA UT
I den övre högra delen av applikationen kan du klicka på huvudikonen för att öppna menyn med
följande alternativ:

Onlinehjälp
Klicka här för att komma till online-hjälpen för INF-SP-applikationen.

Inloggad leverantör
Du har loggat in från UUMDS-plattformen.

Inloggat kontor
Visar tullkontorskoden som du är inloggad med.

Byt kontor
Klicka på den här länken för att navigera till sidan Inloggning tullkontor.

Logga ut
Klicka på den här länken för att logga ut och navigera till inloggningssidan.

Slut på dokumentet
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