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1. Меню
В лявата част на екрана се вижда следното меню с препратки. В този документ са описани само
препратките от менюто, пряко свързани с приложението INF STP.

Препратка „INF“ в менюто
В тази препратка са групирани всички препратки от менюто, свързани с INF STP. Когато
потребителят щракне върху нея, се отваря подменю с препратки, които отвеждат до конкретни
действия в приложението INF STP. При повторно щракване отвореното подменю с препратки се
затваря.

Препратка „Искане за предоставяне на информация за INF“ в менюто
Тази препратка в менюто отвежда потребителя до екран, на който той може да подаде искане за
информация за INF.

Препратка „Въведете искане за INF“ в менюто
Тази препратка в менюто отвежда потребителя до екран, на който той може да подаде формуляр
за Искане за INF.
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2. Въвеждане на искане за INF
Потребителят може да въведе искане за INF, като попълни съответния формуляр. До тази
операция може да се стигне чрез щракване върху препратката в менюто, озаглавена: „Въведете
искане за INF“.

Език на формуляра
Изберете от падащото меню език, на който ще бъде попълнен формуляра за искане.

Номер на разрешение или на декларация
Изберете чрез бутона за избор дали номерът, който ще бъде въведен по-долу, трябва да бъде
разпознат от приложението като номер на разрешение или номер на декларация.

Номер на разрешение/декларация
Въведете тук номера, съответстващ на разрешение или на декларация. Ако е въведен валиден
номер на разрешение, в много други полета автоматично ще бъдат попълнени стойности (напр.
вид разрешение, идентификационен номер на титуляря и т.н.). Това поле е задължително.
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Надзорно митническо учреждение
Впишете тук настоящото митническо учреждение, което подава искането за създаване на INF.
След първата въведена цифра се появява предварително попълнен списък, от който да изберете.

Идентификационен номер на титуляря (EORI)
В това поле автоматично се попълва съответната стойност, която зависи от стойността, която
потребителят е въвел в полето „Номер на разрешение“. Полето е задължително.

Име/фирма на титуляря
Името/фирмата на титуляря се попълва автоматично от приложението.

Улица и номер на титуляря
Улицата и номерът на титуляря се попълват автоматично от приложението.

Държава на титуляря
Държавата на титуляря се попълва автоматично от приложението.

Пощенски код на титуляря
Пощенският код на титуляря се попълва автоматично от приложението.

Град на титуляря
Градът на титуляря се попълва автоматично от приложението.

Общи забележки
Въведете тук общи забележки, свързани с искането за създаване на INF, ако има такива.

Поле за отметка „Член 86, параграф 3“
Поставете отметка в това поле, ако този член е приложим за искането за INF.

Вид разрешение
Ако въведеният номер на разрешение е валиден във външната система за управление на
митнически решения, потребителят може да избере в зависимост от решението съответния
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специален режим от падащото меню.
Ако въведеният номер на разрешение не е валиден във външната система за управление на
митнически решения, потребителят също може да избере съответния специален режим от
падащото меню, но в такъв случай на екрана ще са налични всичките четири възможности за
избор: АУ IM/EX, АУ EX/IM, ПУ IM/EX & ПУ EX/IM. (Вижте снимката на екрана по-долу).

Дата на подаване
Ако щракне върху бутона „Дата на подаване“, потребителят може да въведе датата на подаване
на искането за INF. Потребителят може да въведе датата ръчно или да я избере от календара,
който ще се появи, щом потребителят щракне върху бутона. Това поле е задължително.

Идентификационен номер на представителя (EORI)
Ако в CRS съществува съответна стойност, тя автоматично се попълва в това поле, като зависи от
стойността, която потребителят е въвел в полето „Номер на разрешение“.

Име на представителя
В това поле автоматично се попълва съответната стойност, която зависи от стойността, която
потребителят е въвел в полето „Номер на разрешение“. Полето е задължително.

Улица и номер на представителя
Ако съществува съответна стойност, тя автоматично се попълва в това поле, като зависи от
стойността, която потребителят е въвел в полето „Номер на разрешение“.

Държава на представителя
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Ако съществува съответна стойност, тя автоматично се попълва в това поле, като зависи от
стойността, която потребителят е въвел в полето „Номер на разрешение“.

Пощенски код на представителя
Ако съществува съответна стойност, тя автоматично се попълва в това поле, като зависи от
стойността, която потребителят е въвел в полето „Номер на разрешение“.

Град на представителя
Ако съществува съответна стойност, тя автоматично се попълва в това поле, като зависи от
стойността, която потребителят е въвел в полето „Номер на разрешение“.

Означение за предварителен износ
Ако полето за отметка е отбелязано автоматично от приложението, съответното поле „Срок“ ще
стане активно, за да може потребителят да го попълни. Ако полето за отметка не е отбелязано
автоматично, то остава празно и не може да бъде попълнено. Това поле се вижда и е приложимо
само ако видът разрешение е АУ EX/IM.

Бутон „Стокови количества“
При щракване върху този бутон в приложението се появява изскачащ прозорец със списък на
всички налични стокови количества, които могат да бъдат ползвани в искането.

Бутон „Качване на файл CSV“
Щракнете върху този бутон за действие, за да качите файл CSV, съхраняван във Вашата работна
станция. Файлът CSV трябва да е образецът на стоките/продуктите; в противен случай няма да
бъде приет от системата.

Бутон „Изтегляне на образец“
Щракнете върху този бутон за действие, за да изтеглите образец за качване на множество стоки.
Файлът във формат „Excel“ ще бъде записан във Вашата работна станция.

Бутон „Добавете стоки“
Щракнете върху този бутон, за да добавите INF стока. Преди да добави INF стока, потребителят
трябва да въведе валиден номер на разрешение (в противен случай ще се появи съобщение за
грешка).
Модалният прозорец за INF стоки е описан в раздел: Добавете стока, обхваната от INF

Подаване
При щракване върху бутона „Подаване“ формулярът за искане за INF ще бъде подаден и
действието ще завърши.
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Изтегляне като образец
При щракване върху бутона „Изтегляне като образец“ се генерира файл .xml, който автоматично се
зарежда в браузъра на потребителя.
Файлът .xml съдържа всички данни, които потребителят е въвел в съответния формуляр до този
момент; така те могат да бъдат съхранени на компютъра на потребителя за ползване в бъдеще.
Ако предпочитате да съхраните данните в приложението INF STP, щракнете върху бутона
„Запазване като чернова“.

Запазване като чернова
При щракване върху бутона „Запазване като чернова“ приложението съхранява всички данни,
които потребителят е въвел до този момент. Данните се съхраняват в приложението INF STP и са
свързани с профила на всеки потребител. Ако предпочитате да съхраните данните на своя
компютър, щракнете върху бутона „Изтегляне като образец“.

Качване на файл с образец
Ако щракне върху бутона „Качване на файл с образец“, потребителят може автоматично да
попълни данните, които е съхранил на компютъра си в предишен момент, във формуляра за
искане за INF. Вече съхранените данни в предишен момент може да бъдат генерирани чрез
щракване върху бутона „Изтегляне като образец“.

Бутон „Добавете продукти“
Щракнете върху този бутон, за да добавите INF продукт. Преди да добави INF продукт,
потребителят трябва да въведе валиден номер на разрешение (в противен случай ще се появи
съобщение за грешка). Модалният прозорец за INF продукти е описан в раздел: Добавете
преработен продукт, обхванат от INF.
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2.1. Добавяне на стока, обхваната от INF
При щракване върху бутона „Добавете“ на страницата „Въведете искане за INF“ от
потребителския интерфейс, на екрана се появява следният прозорец, в който потребителят може
да въведе подробни данни за INF стока:

Еквивалентни стоки
Щракнете върху този бутон, за да покажете/скриете раздела „Еквивалентни стоки“ в прозореца.

Код на стоката на еквивалентните стоки
Въведете кода на еквивалентните стоки. Полето се появява, когато е активирано полето
„Означение за еквивалентни стоки“ (задължително поле).

Търговско качество и технически характеристики на еквивалентните стоки
Въведете описание на търговското качество и техническите характеристики на еквивалентните
стоки. Полето се появява, когато е активирано полето „Означение за еквивалентни стоки“
(задължително поле).

Идентификация на стоките
Изберете идентификацията на стоките от наличните стойности в падащото меню. Падащото меню
се появява, когато е активирано полето „Означение за еквивалентни стоки“ (задължително поле).
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Поле за отметка „Антидъмпингови мерки“
Поставете отметка в полето, за да отбележите дали еквивалентната стока е предмет на
антидъмпингови мерки. Полето за отметка се появява, когато е активирано полето „Означение за
еквивалентни стоки“.

Код на стоката
Въведете тарифния код на стоката (задължително поле). Докато пишете (след първата цифра),
приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ списък с
възможни стойности).

Описание на стоките
Въведете описание на стоките (задължително поле). Докато пишете (след третия знак),
приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ списък с
възможни стойности).

Количество на стоките
Въведете количеството на стоките (числена стойност — задължително поле).

Стойност на стоките
Въведете стойността на стоките (числена стойност — задължително поле).

Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Предоставете сведения за прилагане на мерките на търговската политика в редовете на
текстовото поле.

Мерна единица
Изберете от падащото меню мерната единица на въведеното количество на стоките
(задължително поле).

Парична единица
Изберете парична единица от падащото меню. Паричната единица по подразбиране, предвидена в
системата, е евро. Стойност на стоките.

Отмяна
Щракнете върху този бутон, за да отмените въведените данни.

Запазване
Щракнете върху този бутон, за да запазите въведената INF стока. Декларираната INF стока ще
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бъде показана в таблицата на искането за INF.
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2.2. Добавяне на преработен продукт, обхванат от INF
При щракване върху бутона „Добавете“ на екрана „Въведете искане за INF“, в приложението се
появява следният прозорец, в който потребителят може да създаде INF продукт:

Код на стоката
Поле за въвеждане на кода на стоката (задължително поле). Докато пишете (след третата цифра),
приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ списък с
възможни стойности).

Описание на преработените продукти
Поле за въвеждане на описание на стоките в свободен текст. Полето е задължително, а езикът по
подразбиране, предвиден в приложението, е английски.

Количество на преработените продукти
Въведете тук числена стойност за количеството на преработените продукти. (Задължително поле).

Стойност на преработените продукти
Въведете тук стойността на преработените продукти в числово изражение. (Задължително поле).

Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Въведете тук сведения за прилагането на мерките на търговската политика. Текстово поле с
множество редове, в което може да бъдат вписани до 512 знака.
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Мерна единица
При щракване върху падащото меню на екрана се появява предварително определен списък със
стойности, от които потребителят трябва да избере.

Парична единица
Изберете от падащото меню паричната единица на стойността на стоките. Стойността по
подразбиране е евро. (Задължително поле).

Отмяна
При щракване върху този бутон ще се отмени добавянето на въведените в този прозорец данни,
които не са били запазени.

Запазване
При щракване върху този бутон въведените данни в този прозорец ще бъдат запазени и
преработеният продукт ще бъде включен в искането за INF при подаването му. Новосъздадената
INF стока ще бъде показана на екрана „Въведете искане за INF“ в раздел „INF преработени
продукти“.
Ако видът разрешение на искането за INF е ПУ EX/IM, страницата „Преработени продукти,
обхванати от INF“ от потребителския интерфейс е различна. В такъв случай страницата от
потребителския интерфейс ще изглежда, както е показано по-долу:
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Тук на потребителя е предоставено допълнително поле, в което да избере държавата членка на
реимпорт. С изключение на това допълнително поле страницата от потребителския интерфейс е
еднаква за видове разрешение АУ IM/EX, АУ EX/IM и ПУ IM/EX.
Полетата, които се виждат на показаното по-горе изображение на потребителския интерфейс,
обаче са в следния ред:








Код на стоката
Описание на преработените продукти [Език на полето за описание]
Държава членка на реимпорт
Количество на преработените продукти
Мерна единица
Стойност на преработените продукти
Парична единица

Потребителят разполага с два функционални бутона: 1) „Отмяна“, за да отмени всички въведени
данни, и 2) „Запазване“, за да запази текущо въведените данни.

2.3. Оставащи количества стоки по разрешението
За да определи стоки за искането за INF, потребителят може да щракне върху бутона за действие
„Стокови количества“ на екрана „Въведете искане за INF“.
След като щракне върху този бутон, в приложението ще се появи изскачащ прозорец, в който ще
бъде показан списък на всички оставащи количества за всеки код на стоката по конкретното
разрешение.
Изскачащият прозорец е показан по-долу:
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Код на стоката
Кодът по КН, вписан в разрешението.

Оставащо количество
Тук се показва оставащото количество, което е налично по всеки код на стоката и може
да бъде декларирано в искане за INF, заедно със съответната мерна единица.

Затваряне
Щракнете върху бутона за действие, за да затворите изскачащия прозорец.

2.4. Качване на множество стоки
Когато се намира на страница „Въведете искане за INF“, потребителят може да щракне върху
бутон за действие „Изтегляне на образец“ от таблицата „Стоки, обхванати от INF“.
След като щракне върху този бутон, в работната станция на потребителя ще бъде изтеглен
образец във формат „Excel“. Образецът съдържа определени статични колони и работни листове,
които помагат на потребителя да качи множество стоки в дадено искане за INF.
Образецът във формат „Excel“ е показан по-долу.
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Важна забележка: Образецът във формат „Excel“ съдържа четири различни работни листа.
Първият съдържа важна информация за правилното попълване на образеца. Вторият съдържа
самия образец, както е показан по-горе, а в третия е функционалният бутон, чрез който образецът
във формат „Excel“ може да бъде конвертиран във файл CSV, който е допустимият формат за
качване в приложението INF-SP. Последният, четвърти работен лист съдържа всички референтни
данни, ползвани от образеца, и може да бъде игнориран от потребителя.

Код на стоката
Въведете тук кода на стоката на всяка стока, която искате да бъде вписана във формуляра на
искането. Забележка: Колоните, отбелязани с буква < M > (< З >), трябва задължително да бъдат
попълнени.

Описание на стоките
Впишете тук описанието на всички стоки, описани на всеки ред.

Количество на стоките
Въведете количеството в колоната „Количество на стоките“ и в колоната „Мерна единица“
изберете стойност от списъка с наличните стойности.

Стойност на стоките
Въведете тук стойността на всяка декларирана стока.

Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Въведете тук съответните сведения за всяка стока.
Забележка: Колоните, отбелязани с буква < О > (< Н >), могат да бъдат попълнени по желание.

Еквивалентни стоки
Ако има еквивалентни стоки за всяка декларирана стока, попълнете трите колони. Полето
„Еквивалентни стоки“ не е задължително.

2.5. Качване на множество продукти
Когато се намира на страница „Въведете искане за INF“, потребителят може да щракне върху
бутон за действие „Изтегляне на образец“ от таблицата „Преработени продукти, обхванати от INF“.
След като щракне върху този бутон, в работната станция на потребителя ще бъде изтеглен
образец във формат „Excel“. Образецът съдържа определени статични колони и работни листове,
които помагат на потребителя да качи множество продукти в дадено искане за INF.
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Образецът във формат „Excel“ е показан по-долу.

Важна забележка: Образецът във формат „Excel“ съдържа четири различни работни листа.
Първият съдържа важна информация за правилното попълване на образеца. Вторият съдържа
самия образец, както е показан по-горе, а в третия е функционалният бутон, чрез който образецът
във формат „Excel“ може да бъде конвертиран във файл CSV, който е допустимият формат за
качване в приложението INF-SP. Последният, четвърти работен лист съдържа всички референтни
данни, ползвани от образеца, и може да бъде игнориран от потребителя.

Код на стоката
Въведете тук кода на стоката на всеки продукт, който искате да бъде вписан във формуляра на
искането. Забележка: Колоните, отбелязани с буква < M > (< З >), трябва задължително да бъдат
попълнени.

Описание на преработените продукти
Впишете тук описанието на всички продукти, описани на всеки ред.

Количество на преработените продукти
Въведете количеството в колоната „Количество на стоките“ и в колоната „Мерна единица“
изберете стойност от списъка с наличните стойности.

Стойност на преработените продукти
Въведете стойността на всеки деклариран продукт и изберете в колоната „Парична единица“
съответната парична единица от списъка с налични стойности.

Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Въведете тук съответните сведения за всеки продукт. Забележка: Колоните, отбелязани с буква <
О > (< Н >), могат да бъдат попълнени по желание.
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3. Предоставяне на данни за създаване на INF
При неуспешно искане за INF потребителят може да получи „задача“ да подкрепи искането си с
допълнителни данни.

Език на формуляра
Езикът, избран за целия формуляр за искане.

Обосновка за непредоставяне на данни за INF
Отговорете с „Да“ или „Не“ чрез бутона за избор. Избраният отговор показва дали потребителят
възнамерява да предостави исканите данни, или не. Ако потребителят не желае да предостави
исканите данни и щракне върху бутона за избор „Не“, вдясно от това поле се появяват две
допълнителни полета.
В тях потребителят трябва да даде обосновка за непредоставянето на данни и да избере езика, на
който е написана обосновката. Вижте илюстрацията по-долу:
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На показаната по-горе снимка на екрана са изобразени следните полета:
 „Искате ли да предоставите данни?“ (бутон за избор), където потребителят трябва да
избере „Да“ или „Не”;
 Поле за обосновка, в което потребителят може да въведе няколко реда текст;
 Падащо меню, от което потребителят да избере езика на обосновката.

Група данни „Адрес на титуляря“
В тези полета автоматично се попълват съответните стойности, които зависят от стойността, която
потребителят е въвел в полето „Номер на разрешение“.

Група данни „Адрес на представителя“
В тези полета автоматично се попълват съответните стойности, които зависят от стойността, която
потребителят е въвел в полето „Номер на разрешение“.

Общи забележки
Въведете тук общи забележки, свързани с предоставянето на данни.

Поле за отметка „Член 86, параграф 3“
Поставете отметка в това поле, за да изчислите евентуалните митнически задължения по реда на
член 86, параграф 3.

Бутон „Стокови количества“
При щракване върху този бутон на екрана се появява изскачащ прозорец, в който ще бъде показан
списък на всички кодове на стоката, извлечени от външната система за управление на митнически
решения за това разрешение, и оставащите стокови количества по тях, които могат да бъдат
декларирани в искането за INF.

Бутон „Качване на файл CSV за стоки“
При щракване върху този бутон на екрана се отваря списъкът с файлове на местната работна
станция, от които потребителят да избере файл CSV, който да качи в приложението.

Изтегляне на образец за стоки
Щракнете върху този бутон, за да изтеглите образец за качване на множество стоки във формат
„Excel“.
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Добавете (стоки)
Щракнете върху този бутон за действие, за да добавите единична стока към задачата.

Редактиране
При щракване върху този бутон на екрана ще се появи изскачащ прозорец „Добавяне на
стоки/продукти“ с всички данни за конкретния INF продукт/стока на този ред. Потребителят може
да редактира тези данни и да ги запази отново.

Изтриване
При щракване върху този бутон въведената INF стока на този ред ще бъде изтрита от текущото
искане за INF. При щракване на екрана се появява прозорец за потвърждение, на който
потребителят избира дали е сигурен, че иска да изтрие конкретната INF стока.

Появява се следното съобщение, както е показано на снимката на екрана по-горе: „Сигурни ли сте,
че искате да продължите?“ Тук потребителят може да избере „Не“ или „Да“ чрез бутона за
действие.

Бутон „Качване на файл CSV за продукти“
При щракване върху този бутон на екрана се отваря списъкът с файлове на местната работна
станция, от които потребителят да избере файл CSV, който да качи в приложението.

Изтегляне на образец за продукти
Щракнете върху този бутон, за да изтеглите образец за качване на множество продукти във
формат „Excel“.

Добавете (продукти)
Щракнете върху този бутон за действие, за да добавите единичен продукт към задачата, отнасяща
се до предоставяне на данни.

Подаване
Изберете „Подаване“, за да приключите задачата, отнасяща се до предоставяне на данни.
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Изтегляне като образец
При щракване върху бутона „Изтегляне като образец“ се генерира файл .xml, който автоматично се
зарежда в браузъра на потребителя.
Файлът .xml съдържа всички данни, които потребителят е въвел в съответния формуляр до този
момент; така те могат да бъдат съхранени на компютъра на потребителя за ползване в бъдеще.
Ако предпочитате да съхраните данните в приложението INF STP, щракнете върху бутона
„Запазване като чернова“.

Запазване като чернова
При щракване върху бутона „Запазване като чернова“ приложението съхранява всички данни,
които потребителят е въвел до този момент. Данните се съхраняват в приложението INF STP и са
свързани с профила на всеки потребител. Ако предпочитате да съхраните данните на своя
компютър, щракнете върху бутона „Изтегляне като образец“.
Отпечатване в PDF
Щракнете върху този бутон за действие, за да отпечатате настоящата страница във формат PDF.

Качване на файл с образец
Ако щракне върху бутона „Качване на файл с образец“, потребителят може автоматично да
попълни данните, които е съхранил на компютъра си в предишен момент, във формуляра за
искане за INF. Вече съхранените данни в предишен момент може да бъдат генерирани чрез
щракване върху бутона „Изтегляне като образец“.

Надзорно митническо учреждение
В това поле потребителят може да види надзорното митническо учреждение. Това е поле е във
формат само за четене.
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3.1. Добавяне на стоки, обхванати от INF
При щракване върху бутона „Добавете INF стока“ или върху бутона „Редактиране на INF стока на
екрана „Предоставяне на данни за създаване на INF“, в приложението се появява следният
прозорец, в който потребителят може да въведе подробни данни за INF стока или да ги промени:

Код на стоката на еквивалентните стоки
Поле за въвеждане на кода на еквивалентните стоки. Полето се появява само когато е поставена
отметка в „Означение за еквивалентни стоки“; в такъв случай то е задължително.

Търговско качество и технически характеристики на еквивалентните стоки
Поле за въвеждане на описание на търговското качество и техническите характеристики. Полето
се появява само когато е поставена отметка в „Означение за еквивалентни стоки“; в такъв случай
то също е задължително.

Означение за еквивалентни стоки
Щракнете върху този бутон, за да покажете/скриете раздела „Еквивалентни стоки“ в прозореца.

Идентификация на стоките
При щракване върху това поле на екрана се появява предварително определен списък със
стойности, от които потребителят трябва да избере:
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Поле „Антидъмпингови мерки“
Това е поле, което функционира на принципа „вярно/грешно“ и може да бъде активирано или
деактивирано от потребителя чрез щракване върху него.

Код на стоката
Поле за въвеждане на кода на стоката/стоките (задължително поле). Докато пишете (след първата
цифра), приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ
списък с възможни стойности).

Описание на стоките
Поле за въвеждане на описание на стоките в свободен текст (задължително поле).

Количество на стоките
Поле за въвеждане на числена стойност за количеството на стоките. (Задължително поле).

Стойност на стоките
Поле за въвеждане на стойност на стоките в числово изражение. Паричната единица по
подразбиране, предвидена в приложението, е евро.

Мерна единица
При щракване върху това поле на екрана се появява предварително определен списък със
стойности, от които потребителят трябва да избере.

Парична единица
Поле само за четене, в което се показва паричната единица; стойността по подразбиране е евро.

Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Въведете тук допълнителни сведения за конкретната стока, ако има такива.
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3.2. Добавяне на преработен продукт, обхванат от INF
При щракване върху бутона „Добавете INF продукт“ или върху бутона „Редактиране на INF продукт
на екрана „Предоставяне на данни за създаване на INF“, в приложението се появява следният
прозорец, в който потребителят може да въведе INF продукт или да го промени:

Код на стоката
Поле за въвеждане на кода на стоката (задължително поле). Докато пишете (след първата цифра),
приложението Ви предоставя възможност за автоматично попълване (появява се падащ списък с
възможни стойности).

Описание на преработените продукти
Поле за въвеждане на описание на стоките в свободен текст. Това поле е задължително.

Количество на преработените продукти
Въведете тук числена стойност за количеството на преработените продукти. (Задължително поле).

Стойност на преработените продукти
Въведете тук стойност на стоките в числово изражение. (Задължително поле). Паричната единица
по подразбиране е евро.

Сведения за прилагане на мерките на търговската политика
Въведете тук допълнителни сведения за конкретния продукт, ако има такива.

Мерна единица
При щракване върху това поле на екрана се появява предварително определен списък със
стойности, от които потребителят трябва да избере.
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Парична единица
Поле само за четене, в което се показва паричната единица; стойността по подразбиране е евро.

Отмяна
При щракване върху този бутон ще се отмени добавянето на въведените в този прозорец данни,
които не са били запазени.

Запазване
При щракване върху този бутон въведените данни в този прозорец ще бъдат запазени и
преработеният продукт ще бъде включен в първоначално подадените. Новосъздаденият INF
преработен продукт ще бъде показан на екрана „Предоставяне на данни за създаване на INF“ в
раздел „INF стоки“.
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4. Предоставяне на данни за искане за INF
Екранът „Предоставяне на данни за искане за INF“ е показан по-долу:

Език на формуляра
Изберете езика на формуляра за предоставяне на данни.

Подаване
При щракване върху този бутон предоставените данни се подават.

Запазване като чернова
При щракване върху бутона „Запазване като чернова“ приложението съхранява всички данни,
които потребителят е въвел до този момент. Данните се съхраняват в приложението INF STP и са
свързани с профила на всеки потребител.

Качване на файл с образец
Ако щракне върху бутона „Качване на файл с образец“, потребителят може автоматично да
попълни данните, които е съхранил на компютъра си в предишен момент, във формуляра за
искане за INF. Вече съхранените данни в предишен момент може да бъдат генерирани чрез
щракване върху бутона „Изтегляне като образец“.
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Изтегляне като образец
При щракване върху бутона „Изтегляне като образец“ се генерира файл .xml, който автоматично се
зарежда в браузъра на потребителя. Файлът .xml съдържа всички данни, които потребителят е
въвел в съответния формуляр до този момент; така те могат да бъдат съхранени на компютъра на
потребителя за ползване в бъдеще. Ако предпочитате да съхраните данните в приложението INF
STP, щракнете върху бутона „Запазване като чернова“.

Отпечатване в PDF
Щракнете върху този бутон, за да отпечатате настоящата страница във формат PDF.

Данни за INF
Тук се съдържа цялата основна информация, както е вписана в първоначалното искане за INF.
(Полета само за четене).

Идентификационен номер на титуляря (EORI)
Тук се съдържа цялата информация (подробни данни) за титуляря на разрешението във формат
само за четене.

Идентификационен номер на представителя (EORI)
Тук се съдържа цялата информация (подробни данни) за представителя във формат само за
четене.

Общи забележки
Ако при създаването на искането за INF са въведени общи забележки, те ще бъдат показани тук
във формат само за четене.

Стока или преработени продукти, за които се иска INF
При щракване върху това поле на екрана се появява падащо меню, в което потребителят трябва
да избере една от предложените стойности.

В зависимост от избраната стойност таблицата отдолу се променя и в нея се появяват записи,
които отговарят на избраната от потребителя стойност. Например ако потребителят избере
стойност „Стоки“, в таблицата отдолу ще се появи списък със стоки.

Преглед на стока или на преработени продукти, за които се иска INF
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При щракване върху иконата, изобразяваща око, се появява прозорец, съдържащ подробни данни
за конкретната стока/конкретния продукт, въведени в таблицата. Примерен екран за преглед:

На показаната по-горе илюстрация на потребителския интерфейс са изобразени следните полета
в съответния им ред:









Референтен номер на митническата декларация (MRN)
Код на стоката
Описание на стоките (езикът съответства на ползвания във формуляра за искането)
Количество на стоките
Стойност на стоките
Мерна единица
Парична единица
Сведения за прилагане на мерките на търговската политика (езикът съответства на
ползвания във формуляра за искането)

Добавете стоки, поставени под режим активно усъвършенстване (АУ)
При щракване върху този бутон на екрана се появява екран, озаглавен „Добавете несъюзни стоки
под режим АУ“. В този прозорец може да бъдат въведени и подадени данни за искането за INF.
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4.1. Добавяне на стоки, поставени под режим активно усъвършенстване
(АУ)
Потребителят може да стигне до екрана „Добавете несъюзни стоки под режим АУ“, като щракне
върху бутона „Добавете“ на екрана „Предоставяне на данни за искане за INF“.

Референтен номер на митническата декларация (MRN)
Тук потребителят може да въведе стойността за MRN. Това поле е задължително.

Код на стоката
Поле за въвеждане на кода на стоката (задължително поле).

Описание на стоките
Поле за въвеждане на описание на стоките в свободен текст (задължително поле).

Количество на стоките
Поле за въвеждане на числена стойност за количеството на стоките. Това поле е задължително.

Стойност на стоките
Поле за въвеждане на стойност на стоките в числово изражение в евро. Това поле е
задължително.

Мерна единица
При щракване върху това поле на екрана се появява предварително определен списък със
стойности, от които потребителят трябва да избере.

Парична единица
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Изберете парична единица от предоставения списък със стойности. Паричната единица по
подразбиране, предвидена в приложението, е евро.

Отмяна
При щракване върху този бутон ще се отмени добавянето на въведените в този прозорец данни,
които не са били запазени.

Запазване
При щракване върху този бутон въведените данни в този прозорец ще бъдат запазени и стоката
ще бъде включена в данните за искането за INF при подаването му. Новосъздадената INF стока
ще бъде показана в таблицата „Несъюзни стоки“ на екрана „Предоставяне на данни за искане за
INF“:
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5. Искане на информация от INF
При щракване върху препратката „Искане за предоставяне на информация от INF“ от менюто
потребителят ще бъде отведен към следния екран. В него потребителят може да впише валиден
номер на INF и да поиска да види информация от съответния INF.

Въвеждане на номер на INF

Това е текстово поле за въвеждане на номер на INF. Това поле е задължително.

Бутон „Подаване“

При щракване върху този бутон номерът на INF, въведен в полето „Въвеждане на номер на INF“,
ще бъде подаден.
 Ако въведеният номер на INF е валиден, потребителят ще бъде прехвърлен към екран
„Информация от INF“, в който той може да види подробни данни за конкретния INF под този
номер.
 Ако въведеният номер на INF не е валиден, ще се появи съобщение за грешка:
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5.1 Подробна информация от INF — Данни за INF
На показания по-долу екран потребителят може да види подробности за искането на информация
от INF, което е подал, като въведе съответния номер на INF на екрана „Искане на информация от
INF“. Екранът се състои от два по-малки екрана, до които може да се стигне чрез щракване върху
раздела на всеки един от тях. На изображението по-долу е показан разделът „Данни за INF“.
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Затваряне
При щракване върху този бутон потребителят се връща на екрана „Искане на информация от INF“.

Отпечатване в PDF
При щракване върху този бутон на екрана се появява прозорец за настройки, в който потребителят
може да зададе как да бъде отпечатаната съответната страница на хартия.

Изтегляне като образец
При щракване върху бутона „Изтегляне като образец“ се генерира файл .xml, който автоматично се
зарежда в браузъра на потребителя. Файлът .xml съдържа всички данни, които потребителят е
въвел в съответния формуляр до този момент; така те могат да бъдат съхранени на компютъра на
потребителя за ползване в бъдеще.

Бутон „Преглед на стоки“
При щракване върху иконата, изобразяваща око, се появява прозорец, съдържащ подробни данни
за конкретните стоки, въведени в таблицата.
Примерен прозорец с подробни данни за стоки:

На показаната по-горе илюстрация на потребителския интерфейс са изобразени следните полета
в съответния им ред:
 Еквивалентни стоки
35

МКС — INF — Специални режими — Помощ онлайн за приложението INF STP (INF — Специален портал за търговци)









o Код по КН за еквивалентни стоки
o Търговско качество и технически характеристики на еквивалентните стоки
o Код за идентификация на стоките
o Спиране на действието на отстъпка
Код по КН за вид стоки
Описание на стоките [Език на полето за описание]
Количество на стоките
Мерна единица
Стойност на стоките
Парична единица
Сведения за мерките на търговската политика

Потребителят може да затвори съобщението в изскачащия прозорец, като щракне върху бутона
„ОК“ в долния десен ъгъл.

Бутон „Преглед на продукти“
При щракване върху иконата, изобразяваща око, се появява прозорец, съдържащ подробни данни
за конкретните продукти, въведени в таблицата.
Примерен прозорец с подробни данни за продукти:

На показаната по-горе илюстрация на потребителския интерфейс са изобразени следните полета
в съответния им ред:
 Код по КН за преработени продукти
 Описание на преработените продукти
 Количество на преработените продукти
 Стойност на преработените продукти
 Мерна единица
 Ако е възникнало митническо задължение, размерът на вносното мито се изчислява по
реда на член 86, параграф 3 от Кодекса.
 Сведения за мерките на търговската политика
 Парична единица
Потребителят може да затвори съобщението в изскачащия прозорец, като щракне върху бутона
„ОК“ в долния десен ъгъл.
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Данни за INF
Тук потребителят може да види цялата основна информация за INF.

Идентификационен номер на титуляря (EORI)
Тук потребителят може да види цялата основна информация за титуляря на разрешението, напр.
име/фирма, държава, град и т.н.

Идентификационен номер на представителя (EORI)
Тук потребителят може да види цялата основна информация за представителя по разрешението,
напр. номер EORI, име/фирма и т.н.

Общи забележки
Ако са вписани общи забележки, свързани с този INF, те ще бъдат показани тук.

Означение по член 86, параграф 3
Ако по дадения INF има митническо задължение въз основа на член 86, параграф 3, съответното
поле за отметка ще бъде показано в този раздел.

Означение за предварителен износ
В случай на INF с вид разрешение АУ EX/IM, в следното поле ще бъде поставена отметка и ще е
определен срок от подаващия искането.

Стоки, обхванати от INF
В този раздел ще бъдат показани всички стоки, декларирани в съответния INF.

Преработени продукти, обхванати от INF
В този раздел ще бъдат показани всички продукти, декларирани в съответния INF.

Несъюзни стоки, поставени под режим АУ
В този раздел ще бъдат показани всички несъюзни стоки, декларирани в съответния INF.

Преработени продукти, подлежащи на предварителен износ
В този раздел ще бъдат показани всички преработени продукти, подлежащи на предварителен
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износ, които са декларирани в съответния INF.

Стоки, които могат да бъдат поставени под режим АУ
В този раздел ще бъдат показани всички стоки, които са поставени под режим АУ.

5.2. Подробна информация от INF — Данни за състоянието
На този екран потребителят може да види подробности за искането на информация от INF, което е
подал, като въведе съответния номер на INF на екрана „Искане на информация от INF“. Екранът
се състои от два по-малки екрана, до които може да се стигне чрез щракване върху раздела на
всеки един от тях.
На изображението по-долу е показан разделът „Данни за състоянието“.
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Затваряне
При щракване върху този бутон потребителят се връща на екрана „Искане на информация от INF“.

Отпечатване в PDF
При щракване върху този бутон на екрана се появява прозорец за настройки, в който потребителят
може да зададе как да бъде отпечатаната съответната страница на хартия.

Изтегляне като образец
При щракване върху бутона „Изтегляне като образец“ се генерира файл .xml, който автоматично се
зарежда в браузъра на потребителя. Файлът .xml съдържа всички данни, които потребителят е
въвел в съответния формуляр до този момент; така те могат да бъдат съхранени на компютъра на
потребителя за ползване в бъдеще.
Край на документа
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