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1. Menüü
Ekraani vasakul küljel kuvatakse järgmised menüülingid. Selles dokumendis tutvustatakse ainult neid
menüülinke, mis on otseselt seotud INF STP rakendusega.

Menüülink „INF“
Selle menüülingi alla on koondatud kõik INF STP-ga seonduvad menüülingid. Kui kasutaja sellel klõpsab,
menüü laieneb ning kuvatakse all-lingid INF STP-ga seonduvatele toimingutele. Veel üks klõps
laiendatud menüül sulgeb selle ning peidab all-lingid.

Menüülink „Taotle INFi teabe esitamist“
See menüülink viib kasutaja kuvasse, kus ta saab taotleda INFi teavet.

Menüülink „Sisesta INFi avaldus“
See menüülink viib kasutaja kuvasse, kus ta saab esitada INFi avalduse vormi.
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2. Sisesta INFi avaldus
Kasutaja saab sisestada INFi avalduse, täites vastava vormi. Seda toimingut saab teha, klõpsates
menüülingil „Sisesta INFi avaldus“.

Vormi keel
Valige rippmenüüst avalduse vormi keel.

Loa või deklaratsiooni number
Valige raadionupust, kas allpool imporditav number tuleks rakenduses tuvastada loa või deklaratsiooni
numbrina.

Loa/deklaratsiooni number
Sisestage siia loa või deklaratsiooni tunnusnumber. Kehtiva loa numbri sisestamisel täituvad paljud teised
väljad (nt loa liik, omaniku tunnusnumber jne) automaatselt väärtustega. See väli on kohustuslik.

Järelevalve tolliasutus
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Sisestage siia valitud tolliasutus, kes algatab INFi loomise avalduse. Pärast esimese numbri importimist
ilmub valitud vormile automaatse lõpetamise loetelu.

Loa omaniku tunnusnumber (EORI)
See väli täidetakse automaatselt asjakohase väärtusega, mis oleneb väärtusest, mille kasutaja on
sisestanud väljale „Loa number“. See väli on kohustuslik.

Loa omaniku nimi
Rakendus täidab automaatselt loa omaniku nime välja.

Loa omaniku tänav ja majanumber
Rakendus täidab automaatselt loa omaniku tänava ja majanumbri välja.

Loa omaniku riik
Rakendus täidab automaatselt loa omaniku riigi välja.

Loa omaniku sihtnumber
Rakendus täidab automaatselt loa omaniku sihtnumbri välja.

Loa omaniku linn
Rakendus täidab automaatselt loa omaniku linna välja.

Üldised märkused
Sisestage siia INFi loomise avaldusega seotud üldised märkused.

Artikli 86 lõike 3 märkeruut
Tehke märkeruutu märge, kui artikkel kehtib INFi avalduse suhtes.

Loa liik
Kui imporditud loa number kehtib välises CDMSi süsteemis, saab kasutaja olenevalt otsusest valida
rippmenüüst koodi, mis on vastava eriprotseduuri loa numbri osa.
Kui loa number ei kehti välises CDMSi süsteemis, saab kasutaja jällegi valida rippmenüüst eriprotseduuri,
kuid sellisel juhul saab ta valida kõigi nelja valiku vahel: IP IM/EX, IP EX/IM, OP IM/EX ja OP EX/IM. (Vt
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allpool toodud kuvatõmmist.)

Esitamise kuupäev
Väljal „Esitamise kuupäev“ klõpsamine võimaldab kasutajal sisestada INFi avalduse esitamise
kuupäeva. Kasutaja võib kuupäeva kas ise sisestada või valida selle kalendrist, mis kuvatakse kohe, kui
kasutaja väljale klõpsab. See väli on kohustuslik.

Esindaja tunnusnumber (EORI)
Kui väärtus on CRSis olemas, täidetakse väli automaatselt asjakohase väärtusega, mis oleneb
väärtusest, mille kasutaja on sisestanud väljale „Loa number“.

Esindaja nimi
See väli täidetakse automaatselt asjakohase väärtusega, mis oleneb väärtusest, mille kasutaja on
sisestanud väljale „Loa number“. See väli on kohustuslik.

Esindaja tänav ja majanumber
Kui väärtus on olemas, täidetakse väli automaatselt asjakohase väärtusega, mis oleneb väärtusest, mille
kasutaja on sisestanud väljale „Loa number“.

Esindaja riik
Kui väärtus on olemas, täidetakse väli automaatselt asjakohase väärtusega, mis oleneb väärtusest, mille
kasutaja on sisestanud väljale „Loa number“.
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Esindaja sihtnumber
Kui väärtus on olemas, täidetakse väli automaatselt asjakohase väärtusega, mis oleneb väärtusest, mille
kasutaja on sisestanud väljale „Loa number“.

Esindaja linn
Kui väärtus on olemas, täidetakse väli automaatselt asjakohase väärtusega, mis oleneb väärtusest, mille
kasutaja on sisestanud väljale „Loa number“.

Eelneva ekspordi märge
Kui rakendus on märkeruudu eeltäitnud, kuvatakse kasutajale redigeerimiseks ka vastav ajapiirangu väli.
Kui seda siis ei täideta, jääb see tühjaks ning seda ei saa redigeerida. See väli on nähtav ja seda
kohaldatakse ainult siis, kui loa liik on IP EX/IM.

Nupp „Kauba kogus“
Nupul klõpsamine avab rakenduses hüpikakna, kus kuvatakse aruande vormis kõik saadaolevad
kaubakogused, mida saab avalduses kasutada.

Nupp „Laadi üles CSV-fail“
Klõpsake toimingunupul, et laadida üles CSV-fail kohalikust tööjaamast. Et süsteem selle vastu võtaks,
peab CSV-fail olema kauba/toodete vorm.

Nupp „Laadi vorm alla“
Klõpsake toimingunupul, et laadida alla mitme kauba üleslaadimise vorm. Exceli fail salvestatakse teie
kohalikku tööjaama.

Nupp „Lisa kaup“
Klõpsake nupul, et lisada INFi kaup. Enne INFi kauba lisamist peab kasutaja sisestama kehtiva loa
numbri (vastasel korral kuvatakse veateade).
INFi kauba modaalakent on kirjeldatud osas „Lisa INFiga hõlmatud kaubaartikkel“

Nupp „Esita“
Nupul „Esita“ klõpsamine esitab INFi avalduse vormi ja lõpetab selle toimingu.

Nupp „Laadi vorm alla“
Nupul „Laadi vorm alla“ klõpsamine loob XML-faili, mis salvestatakse automaatselt kasutaja brauserisse.
See XML-fail sisaldab kõiki andmeid, mis kasutaja on sellele vormile praeguse hetkeni sisestanud ning nii
saab neid andmeid säilitada kasutaja arvutis edaspidiseks kasutamiseks. Et selle asemel andmeid INF
STP rakenduses säilitada, klõpsake nuppu „Salvesta mustand“.
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Nupp „Salvesta mustand“
Nupul „Salvesta mustand“ klõpsamine säilitab kõik andmed, mis kasutaja on praeguse hetkeni
sisestanud. Andmed säilitatakse INF STP rakenduses ning seostatakse iga kasutajakontoga. Et selle
asemel andmeid kasutaja arvutis säilitada, klõpsake nupul „Laadi vorm alla“.

Nupp „Laadi faili vorm üles“
Nupul „Laadi faili vorm üles“ klõpsamine võimaldab kasutajal täita INFi avalduse vorm varem arvutisse
salvestatud andmetega. Need andmed saab varem luua nupul „Laadi vorm alla“ klõpsamisega.

Nupp „Lisa tooted“
Klõpsake nupul, et lisada INFi toode. Enne INFi toote lisamist peab kasutaja sisestama kehtiva loa
numbri (vastasel korral kuvatakse veateade). INFi toodete modaalakent on kirjeldatud osas „Lisa INFiga
hõlmatud töödeldud toode“.
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2.1. Lisa INFiga hõlmatud kaubaartikkel
Nupu „Lisa“ klõpsamisel kasutajaliidese leheküljel „Sisesta INFi avaldus“ avaneb järgmine aken, kus
kasutaja saab sisestada INFi toote üksikasjad:

Ekvivalentkaup
Raadionupp, mis kuvab/peidab akna ekvivalentkauba osa.

Ekvivalentkauba kood
Sisestage ekvivalentkauba kood. See väli kuvatakse, kui ekvivalentkauba märge on tehtud (kohustuslik
väli).

Ekvivalentkauba kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised näitajad
Sisestage ekvivalentkauba kaubandusliku kvaliteedi ja tehniliste näitajate kirjeldus. See väli kuvatakse,
kui ekvivalentkauba märge on tehtud (kohustuslik väli).

Kauba identifitseerimine
Identifitseerige kaup rippmenüüs kuvatud väärtuste abil. See rippmenüü kuvatakse, kui ekvivalentkauba
märge on tehtud (kohustuslik väli).

Dumpinguvastaste meetmete märkeruut
Tehke ruutu märge vastavalt sellele, kas ekvivalentkauba suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid
10
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meetmeid või mitte. See märkeruut kuvatakse, kui ekvivalentkauba märge on tehtud.

Kauba kood
Sisestage kauba kood (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal (pärast esimese numbri
sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (st kuvatakse võimalike väärtustega rippmenüü).

Kauba kirjeldus
Sisestage kauba kirjeldus (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal (pärast kolmanda
tähemärgi sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (st kuvatakse võimalike väärtustega
rippmenüü).

Kauba kogus
Sisestage kauba kogus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

Kauba väärtus
Sisestage kauba väärtus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad
Sisestage tekstivälja mitmele reale kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad.

Mõõtühik
Valige rippmenüüst sisestatud kaubakoguse mõõtühik (kohustuslik väli).

Vääring
Valige rippmenüüst vääring. Süsteemi pakutav vaikeväärtus on euro. Kauba väärtus.

Nupp „Tühista“
Klõpsake nupul, et terve kirje tühistada.

Nupp „Salvesta“
Klõpsake nupul, et sisestatud INFi toode salvestada. Deklareeritud INFi kaup kuvatakse INFi avalduse
vaate tabelis.
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2.2. Lisa INFiga hõlmatud töödeldud toode
Kui kasutaja klõpsab nupul „Lisa“ vaates „Sisesta INFi avaldus“, kuvatakse järgmine aken, kus ta saab
luua INFi toote:

Kauba kood
Sisendväli kaubakoodi väärtuse sisestamiseks (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal
(pärast kolmanda numbri sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (st kuvatakse võimalike
väärtustega rippmenüü).

Töödeldud toodete kirjeldus
Väli töödeldud toodete kirjelduse teksti sisestamiseks. See väli on kohustuslik ning rakenduse vaikekeel
on inglise keel.

Töödeldud toodete kogus
Sisestage siia töödeldud toodete kogus numbritega. (Kohustuslik väli)

Töödeldud toodete väärtus
Sisestage siia töödeldud toodete numbriline väärtus. (Kohustuslik väli)

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad
Sisestage siia kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad. Mitmest reast koosnev tekstiväli,
mille tähemärkide piirarv on 512.
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Mõõtühik
Rippmenüül klõpsamine avab eelnevalt kindlaks määratud loetelu väärtustest, mille seast peab kasutaja
valiku tegema.

Vääring
Valige rippmenüüst kauba väärtuse vääring. Vaikeväärtus on euro. (Kohustuslik väli)

Nupp „Tühista“
Nupul klõpsamine tühistab aknasse sisestatud salvestamata andmete lisamise.

Nupp „Salvesta“
Nupul klõpsamine salvestab aknasse sisestatud andmed ning see töödeldud toode kaasatakse lõpuks
INFi avalduse esitamisel. Värskelt loodud INFi kaup kuvatakse vaates „Sisesta INFi avaldus„ osa „INFi
töödeldud tooted“ all.

Kui INFi avalduse loa liik on OP EX/IM, on INFi kasutajaliidese leheküljega hõlmatud töödeldud tooted
erinevad. Sellisel juhul kuvatakse järgmine kasutajaliidese lehekülg:

Siin saab kasutaja valida väärtuse lisaväljale „Reimpordi liikmesriik“. Kasutajaliidese lehekülg on
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samasugune nagu siis, kui loa liik on IP IM/EX, IP EX/IM ja OP IM/EX, erandina on lisatud see
konkreetne väli.
Eespool toodud kasutajaliidese pildil olevad väljad on aga esitatud järgmises järjekorras:








Kauba kood
Töödeldud toodete kirjeldus [kirjelduse välja keel]
Reimpordi liikmesriik
Töödeldud toodete kogus
Mõõtühik
Töödeldud toodete väärtus
Vääring

Kasutaja saab kasutada kahte funktsiooninuppu: 1) „Tühista“, et terve kirje tühistada, ning 2) „Salvesta“,
et vastav kirje salvestada.

2.3. Järelejäänud kaubakogused vastavalt loale
Kui kasutaja määrab kindlaks INFi avalduse kaupa, saavad ta klõpsata toimingunupul „Kaubakogused“,
mis on kuvatud leheküljel „Sisesta INFi avaldus“.
Pärast nupul klõpsamist kuvatakse rakenduses hüpikaken, millel on kujutatud aruande vormis kõik
vastava loa järelejäänud kogused kaubakoodide lõikes.
Hüpikaken näeb välja järgmine:

Kauba kood
Loal toodud CN-kood.

Järelejäänud kogus
Siin kuvatakse iga konkreetse kaubakoodi järelejäänud kogus, mida saab INFi avaldusel
deklareerida, koos mõõtühikuga.
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Nupp „Sulge“
Klõpsake toimingunupul, et hüpikaken sulgeda.

2.4. Mitme kauba üleslaadimine
Kui kasutaja on leheküljel „Sisesta INFi avaldus“, saab ta klõpsata tabelis „INFiga hõlmatud kaup“
toimingunupul „Laadi vorm alla“.
Klõpsamisel salvestatakse Exceli faili vorm kasutaja tööjaama. Vorm sisaldab teatud staatilisi tulpasid ja
lehti, mis abistavad kasutajat INFi avaldusele mitme kauba üleslaadimisega.
Exceli faili vorm on järgmine:

Oluline märkus: Exceli fail koosneb neljast eri lehest. Esimesel lehel on oluline teave, kuidas seda
nõuetekohaselt täita. Teisel lehel on eespool toodud vorm ning kolmandal funktsiooninupp, mis
võimaldab konvertida Exceli vormi CSV-failiks, mis on INF-SP rakendusse üleslaadimiseks sobiv
vorming. Viimane ehk neljas leht sisaldab vormis kasutatavaid viiteandmeid, millele kasutaja ei pea
tähelepanu pöörama.

Kauba kood
Sisestage siia iga avalduse vormis imporditava kauba kood. Märkus: tulbad, mis on tähistatud tähega
< M > on kohustuslikud.

Kauba kirjeldus
Sisestage siia igale reale iga kauba kirjeldus.

Kauba kogus
Sisestage kogus tulpa „Kauba kogus“ ja valige tulba „Mõõtühik“ väärtus saadaolevate väärtuste loetelust.
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Kauba väärtus
Sisestage siia iga deklareeritud kauba väärtus.

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad
Sisestage siia üksikasjad iga kauba kohta.
Märkus: tulbad, mis on tähistatud tähega < O >, on valikulised.

Ekvivalentkaup
Kui ekvivalentkaup deklareeritakse iga kauba kohta, täitke need kolm tulpa. Ekvivalentkauba sisestamine
on valikuline.

2.5. Mitme toote üleslaadimine
Kui kasutaja on leheküljel „Sisesta INFi avaldus“, saab ta klõpsata tabelis „INFiga hõlmatud töödeldud
tooted“ toimingunupul „Laadi vorm alla“.
Klõpsamisel salvestatakse Exceli faili vorm kasutaja tööjaama. Vorm sisaldab teatud staatilisi tulpasid ja
lehti, mis abistavad kasutajat INFi avaldusele mitme toote üleslaadimisega.
Exceli faili vorm on järgmine:

Oluline märkus: Exceli fail koosneb neljast eri lehest. Esimesel lehel on oluline teave, kuidas seda
nõuetekohaselt täita. Teisel lehel on eespool toodud vorm ning kolmandal funktsiooninupp, mis
võimaldab konvertida Exceli vormi CSV-failiks, mis on INF-SP rakendusse üleslaadimiseks sobiv
vorming. Viimane ehk neljas leht sisaldab vormis kasutatavaid viiteandmeid, millele kasutaja ei pea
tähelepanu pöörama.

Kauba kood
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Sisestage siia iga avalduse vormis imporditava toote kaubakood. Märkus: tulbad, mis on tähistatud
tähega < M > on kohustuslikud.

Töödeldud toodete kirjeldus
Sisestage siia igale reale iga toote kirjeldus.

Töödeldud toodete kogus
Sisestage kogus tulpa „Kauba kogus“ ja valige tulba „Mõõtühik“ väärtus saadaolevate väärtuste loetelust.

Töödeldud toodete väärtus
Sisestage siia iga deklareeritud toote väärtus ning valige tulba „Vääring“ väärtus saadaolevate väärtuste
loetelust.

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad
Sisestage siia üksikasjad iga toote kohta. Märkus: tulbad, mis on tähistatud tähega < O >, on valikulised.
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3. INFi üksikasjade esitamise märge
Ebaõnnestunud INFi avaldusega võib kasutajale kaasneda ülesanne toetada oma avaldust üksikasjade
esitamisega.

Vormi keel
Kogu avalduse vormis kasutatav keel.

INFi üksikasjade esitamata jätmise põhjendus
Vastamiseks valige raadionupust „Jah“ või „Ei“. See väärtus näitab ära, kas kasutaja kavatseb nõutud
üksikasjad esitada või mitte. Kui kasutaja ei soovi nõutud üksikasju esitada ja valib raadionupust väärtuse
„Ei“, avaneb sellest sisendväljast paremal veel kaks sisendvälja.
Seejärel peab kasutaja sisestama üksikasjade esitamata jätmise põhjenduse ning valima põhjenduse
teksti keele. Vt allpool toodud joonist:
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Eespool toodud kuvatõmmisel on kujutatud järgmised väljad:
 Raadionupp „Kas soovite esitada üksikasjad?“, kus kasutaja peab valima väärtuse „Jah“ või „Ei“
 Põhjenduse tekst, kuhu kasutaja saab kirjutada mitu rida teksti
 Keele rippmenüü, kust saab valida põhjenduse teksti keele

Loa omaniku aadressi andmerühm
Need väljad täidetakse automaatselt asjakohase väärtustega, mis olenevad väärtusest, mille kasutaja on
sisestanud väljale „Loa number“.

Esindaja aadressi andmerühm
Need väljad täidetakse automaatselt asjakohase väärtustega, mis olenevad väärtusest, mille kasutaja on
sisestanud väljale „Loa number“.

Üldised märkused
Sisestage siia üksikasjade esitamisega seotud üldised märkused.

Artikli 86 lõike 3 märkeruut
Tehke märkeruutu märge, et arvutada võimalik tollivõlg artikli 86 lõike 3 alusel.

Nupp „Kauba kogus“
Klõpsake nupul, et avada hüpikaken, kus on aruande vormis kuvatud selle loa kõik välisest CDMSi
süsteemist saadud kaubakoodid ja järelejäänud kaubakogused, mida saab INFi avalduses deklareerida.

Nupp „Laadi üles CSV-fail“
Nupul klõpsamine avab rakenduses kohaliku tööjaama failihalduri, kust saab valida CSV-faili rakendusse
üleslaadimiseks.

Nupp „Laadi alla kauba vorm“
Klõpsake nupul, et laadida alla mitme kauba üleslaadimise Exceli faili vorm.

Nupp „Lisa (kaup)“
Klõpsake toimingunupul, et lisada ülesandele üks kaup.
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Nupp „Redigeeri“
Nupul klõpsamine avab hüpikakna „Lisa kaup/tooted“ koos sama rea konkreetse INFi toote/kauba kõikide
üksikasjadega. Kasutaja saab kõiki neid üksikasju muuta ja need uuesti salvestada.

Nupp „Kustuta“
Nupul klõpsamisel kustutatakse avatud INFi avaldusest sama rea INFi kauba kirje. Klõpsamisel
kuvatakse kasutajale kinnitusaken, kus ta saab märkida, kas ta on kindel, et soovib konkreetse INFi
kauba kustutada.

Eespool toodud kuvatõmmisel on kujutatud järgmine teade: „Olete kindel, et soovite jätkata?“ Siin saab
kasutaja valida toimingunuppude „Ei“ või „Jah“ vahel.

Nupp „Laadi üles toodete CSV-fail“
Nupul klõpsamine avab rakenduses kohaliku tööjaama failihalduri, kust saab valida CSV-faili rakendusse
üleslaadimiseks.

Nupp „Laadi alla toodete vorm“
Klõpsake nupul, et laadida alla mitme toote üleslaadimise Exceli faili vorm.

Nupp „Lisa (tooteid)“
Klõpsake toimingunupul, et lisada üksikasjade ülesandele üks toode.

Nupp „Esita“
Klõpsake nupul, et lõpetada üksikasjade esitamise ülesanne.

Nupp „Laadi vorm alla“
Nupul „Laadi vorm alla“ klõpsamine loob XML-faili, mis salvestatakse automaatselt kasutaja brauserisse.
See XML-fail sisaldab kõiki andmeid, mis kasutaja on sellele vormile praeguse hetkeni sisestanud ning nii
saab neid andmeid säilitada kasutaja arvutis edaspidiseks kasutamiseks. Et selle asemel andmeid INF
STP rakenduses säilitada, klõpsake nuppu „Salvesta mustand“.
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Nupp „Salvesta mustand“
Nupul „Salvesta mustand“ klõpsamine säilitab kõik andmed, mis kasutaja on praeguse hetkeni
sisestanud. Andmed säilitatakse INF STP rakenduses ning seostatakse iga kasutajakontoga. Et selle
asemel andmeid kasutaja arvutis säilitada, klõpsake nupul „Laadi vorm alla“.
Nupp „Prindi PDF“
Klõpsake toimingunupul, et printida kuvatud lehekülg PDF-vormingus.

Nupp „Laadi faili vorm üles“
Nupul „Laadi faili vorm üles“ klõpsamine võimaldab kasutajal täita INFi avalduse vorm varem arvutisse
salvestatud andmetega. Need andmed saab varem luua nupule „Laadi vorm alla“ klõpsamisega.

Järelevalve tolliasutus
Sellel väljal kuvatakse kasutajale järelevalve tolliasutus. See väli on kirjutuskaitsega.
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3.1. Lisa INFiga hõlmatud kaup
Nupul „Lisa INFi kaup“ või „INFi kauba redigeerimine“ klõpsamine vaates „INFi loomise üksikasjade
esitamine“ avab järgmise akna, kus kasutaja saab sisestada/muuta INFi kauba üksikasju.

Ekvivalentkauba kood
Väli, mida kasutatakse ekvivalentkauba koodi sisestamiseks. See väli kuvatakse ainult siis, kui
ekvivalentkauba märge on tehtud, ning sel juhul on see kohustuslik.

Ekvivalentkauba kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised näitajad
Väli, mida kasutatakse kaubandusliku kvaliteedi ja tehniliste näitajate kirjelduse sisestamiseks. See väli
kuvatakse ainult siis, kui ekvivalentkauba märge on tehtud, ning sel juhul on see samuti kohustuslik.

Ekvivalentkauba märge
Raadionupp, mis kuvab/peidab akna ekvivalentkauba osa.

Kauba identifitseerimine
Väljal klõpsamine avab eelnevalt kindlaks määratud loetelu väärtustest, mille seast peab kasutaja valiku
tegema.
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Dumpinguvastaste meetmete sisend
See on valikutega õige/väär sisendväli, kus kasutaja saab klõpsates valiku teha või selle tühistada.

Kauba kood
Sisendväli kaubakoodi väärtuse sisestamiseks (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal
(pärast esimese numbri sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (st võimalike väärtustega
rippmenüü).

Kauba kirjeldus
Väli kauba kirjelduse teksti sisestamiseks (kohustuslik väli).

Kauba kogus
Väli kauba koguse numbrilise väärtuse sisestamiseks. (Kohustuslik väli)

Kauba väärtus
Väli kauba väärtuse numbrilise väärtuse sisestamiseks, mis on kohustuslik. Rakenduse pakutav
vaikeväärtus on euro.

Mõõtühik
Sisendväljal klõpsamine avab eelnevalt kindlaks määratud loetelu väärtustest, mille seast peab kasutaja
valiku tegema.

Vääring
Kirjutuskaitsega väli, millel on kuvatud vääring ja mille vaikeväärtus on euro.

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad
Sisestage siia konkreetse kauba täiendavad üksikasjad.
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3.2. Lisa INFiga hõlmatud töödeldud toode
Nupul „Lisa INFi toode“ või „INFi toote redigeerimine“ klõpsamine vaates „INFi loomise üksikasjade
esitamine“ avab järgmise akna, kus kasutaja saab luua/muuta INFi toote üksikasju.

Kauba kood
Sisendväli kaubakoodi väärtuse sisestamiseks (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal
(pärast esimese numbri sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (võimalike väärtustega
rippmenüü).

Töödeldud toodete kirjeldus
Väli töödeldud toodete kirjelduse teksti sisestamiseks. See väli on kohustuslik.

Töödeldud toodete kogus
Määrake siin töödeldud toodete koguse numbriline väärtus. (Kohustuslik väli)

Töödeldud toodete väärtus
Määrake siin töödeldud toodete numbriline väärtus. (Kohustuslik väli) Pange tähele, et vaikeväärtus on
euro.

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad
Sisestage siia konkreetse toote täiendavad üksikasjad.

Mõõtühik
Sellel sisendväljal klõpsamine avab eelnevalt kindlaks määratud loetelu väärtustest, mille seast peab
kasutaja valiku tegema.
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Vääring
Kirjutuskaitsega väli, millel on kuvatud vääring ja mille vaikeväärtus on euro.

Nupp „Tühista“
Nupul klõpsamine tühistab aknasse sisestatud salvestamata andmete lisamise.

Nupp „Salvesta“
Nupul klõpsamine salvestab aknasse sisestatud andmed ning see töödeldud toode kaasatakse lõpuks
esialgsesse esitamisse. Värskelt loodud INFi töödeldud toode kuvatakse vaates „INFi loomise
üksikasjade esitamine“ osa „INFi kaup“ all.
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4. INFi üksikasjade esitamine
INFi avalduse üksikasjade esitamine on kirjeldatud allpool:

Vormi keel
Valige üksikasjade ülesande vormi keel.

Nupp „Esita“
Klõpsake nupul, et esitada sisestatud üksikasjad.

Nupp „Salvesta mustand“
Nupul „Salvesta mustand“ klõpsamine säilitab kõik andmed, mis kasutaja on praeguse hetkeni
sisestanud. Andmed säilitatakse INF STP rakenduses ning seostatakse iga kasutajakontoga.

Nupp „Laadi faili vorm üles“
Nupul „Laadi faili vorm üles“ klõpsamine võimaldab kasutajal täita INFi avalduse vorm varem arvutisse
salvestatud andmetega. Need andmed saab varem luua nupul „Laadi faili vorm alla“ klõpsamisega.
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Nupp „Laadi vorm alla“
Nupul „Laadi alla vorm“ klõpsamine loob XML-faili, mis salvestatakse automaatselt kasutaja brauserisse.
See XML-fail sisaldab kõiki andmeid, mis kasutaja on sellele vormile praeguse hetkeni sisestanud ning nii
saab neid andmeid säilitada kasutaja arvutis edaspidiseks kasutamiseks. Et selle asemel andmeid INF
STP rakenduses säilitada, klõpsake nuppu „Salvesta mustand“.

Nupp „Prindi PDF“
Klõpsake nupul, et printida kuvatud lehekülg PDF-vormingus.

INFi andmed
Siin kuvatakse kõik algses INFi avalduses sisalduvad põhiandmed. (Kirjutuskaitsega väljad).

Loa omaniku tunnusnumber (EORI)
Siin on kuvatud loa omaniku koguteave (üksikasjad) kirjutuskaitstud vormingus.

Esindaja tunnusnumber (EORI)
Siin on kuvatud kogu esindaja teave (üksikasjad) kirjutuskaitstud vormingus.

Üldised märkused
Kui INFi loomise avalduse käigus lisati mõni üldine märkus, kuvatakse see siin kirjutuskaitstud vormingus.

Kaubaartikkel või töödeldud tooted, mille kohta INFi taotletakse
Sisendväljal klõpsamine avab ripploetelu, kust kasutaja peab valima ühe etteantud väärtuse.

Allpool toodud tabelis kuvatakse vastavalt kasutaja valitud väärtusele kirjed. Nt kui kasutaja valib
väärtuse „Kaup“, kuvatakse allpool toodud tabelis kauba read.

Kuva kaubaartikkel või töödeldud tooted, mille kohta INFi taotletakse
Silmaikoonil klõpsamine avab akna, milles on kuvatud tabelis oleva konkreetse kauba/toote kirje
üksikasjad. Näide vaate akna kohta:
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Eespool toodud kasutajaliidese pilt sisaldab välju järgmises järjekorras:









Tollideklaratsiooni viitenumber (MRN)
Kauba kood
Kauba kirjeldus (avalduse vormi keeles)
Kauba kogus
Kauba väärtus
Mõõtühik
Vääring
Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad (avalduse vormi keeles)

Lisa IP-le suunatud kaup
Nupul klõpsamine avab akna „Lisa IP-le suunatud liiduväline kaubaartikkel“. Selles aknas saab sisestada
ja esitada INFi avalduse üksikasju.
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4.1. Lisa IP-le suunatud kaup
Et minna vaatesse „Lisa IP-le suunatud liiduväline kaup“, tuleb kasutajal klõpsata nuppu „Lisa“ vaates
„INFi avalduse üksikasjade esitamine“.

Tollideklaratsiooni viitenumber
Sellele väljale saab kasutaja sisestada MRNi väärtuse. See väli on kohustuslik.

Kauba kood
Sisendväli kaubakoodi väärtuse sisestamiseks (kohustuslik väli).

Kauba kirjeldus
Väli kauba kirjelduse teksti sisestamiseks (kohustuslik väli).

Kauba kogus
Väli kauba koguse numbrilise väärtuse sisestamiseks. See väli on kohustuslik.

Kauba väärtus
Väli kauba väärtuse numbrilise väärtuse sisestamiseks eurodes. See väli on kohustuslik.

Mõõtühik
Sisendväljal klõpsamine avab eelnevalt kindlaks määratud loetelu väärtustest, mille seast peab kasutaja
valiku tegema.

Vääring
Valige väärtuste loetelust vääring. Rakenduse pakutav vaikeväärtus on euro.
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Nupp „Tühista“
Nupul klõpsamine tühistab aknasse sisestatud salvestamata andmete lisamise.

Nupp „Salvesta“
Nupul klõpsamine salvestab aknasse sisestatud andmed ning see kaup kaasatakse lõpuks INFi avalduse
esitamise üksikasjadesse. Värskelt loodud INFi kaup kuvatakse vaates „INFi avalduse üksikasjade
esitamine“ tabelis „Liiduväline kaup“:
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5. INFi teabe avaldus
Menüülingil „Taotle INFi teabe esitamist“ klõpsamine suunab kasutaja järgmisesse vaatesse. Kasutaja
saab seejärel esitada kehtiva INFi numbri ning taotleda asjakohase INFi teabe vaatamist.

INFi number

See on tekstiväli, mida kasutatakse INFi numbri sisestamiseks. See väli on kohustuslik.

Nupp „Esita“

Nupul klõpsamine esitab eelnevalt väljale „INFi number“ sisestatud INFi numbri.
 Kui INFi numbri välja väärtus on kehtiv, suunatakse kasutaja INFi teabe vaatesse, kus ta saab
vaadata vastava INFi numbri konkreetse INFi üksikasju.
 Kui INFi numbri välja väärtus on kehtetu, kuvatakse veateade:
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5.1 INFi teabe üksikasjad – INFi andmed
Allpool toodud vaates saab kasutaja vaadata üksikasju, mis on seotud INFi teabe taotlemisega, mille
kasutaja on eelnevalt esitanud, sisestades vaates „Taotle INFi teavet“ asjakohase INFi numbri. Vaade
koosneb kahest alavaatest, mida saab vaadata, klõpsates vaate kaardil. Allpool toodud pildil on esitatud
kaart „INFi andmed“.
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Nupp „Sulge“
Nupul klõpsamine suunab kasutaja tagasi vaatesse „Taotle INFi teavet“.

Nupp „Prindi PDF“
Nupul klõpsamine avab kasutajale ettevalmistusakna, kus ta saab lehekülje paberile printimiseks ette
valmistada.

Nupp „Laadi vorm alla“
Nupul „Laadi vorm alla“ klõpsamine loob XML-faili, mis salvestatakse automaatselt kasutaja brauserisse.
See XML-fail sisaldab kõiki andmeid, mis kasutaja on sellele vormile praeguse hetkeni sisestanud ning nii
saab neid andmeid säilitada kasutaja arvutis edaspidiseks kasutamiseks.

Nupp „Kuva kaup“
Silmaikoonil klõpsamine avab akna, milles on kuvatud tabelis oleva kauba kirje üksikasjad.
Näide kauba üksikasjade akna kohta:

Eespool toodud kasutajaliidese pilt sisaldab välju järgmises järjekorras:
 Ekvivalentkaup
o Ekvivalentkauba CN-kood
o Ekvivalentkauba kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised näitajad
o Kauba identifitseerimiskood
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o Kontsessiooni peatamine
Kaubaliigi CN-kood
Kauba kirjeldus (kirjelduse teksti keel)
Kauba kogus
Mõõtmed
Kauba väärtus
Vääring
Kaubanduspoliitiliste meetmete üksikasjad

Kasutaja saab hüpikakna sõnumi sulgeda, klõpsates akna alumises parempoolses nurgas asuval nupul
„OK“.

Nupp „Kuva tooted“
Silmaikoonil klõpsamine avab akna, milles on kuvatud tabelis oleva toote kirje üksikasjad.
Näide toote üksikasjade akna kohta:

Eespool toodud kasutajaliidese pilt sisaldab välju järgmises järjekorras:
 Töödeldud toodete CN-kood
 Töödeldud toodete kirjeldus
 Töödeldud toodete kogus
 Töödeldud toodete väärtus
 Mõõtühik
 Kui on tekkinud tollivõlg, arvutatakse imporditollimaksu summa vastavalt tolliseadustiku artikli 86
lõikele 3
 Kaubanduspoliitiliste meetmete üksikasjad
 Vääring
Kasutaja saab hüpikakna sõnumi sulgeda, klõpsates akna alumises parempoolses nurgas asuval nupul
„OK“.
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INFi andmed
Siin saab kasutaja vaadata kõiki INFi põhiandmeid.

Loa omaniku tunnusnumber (EORI)
Siit saab kasutaja vaadata kogu teavet loa omaniku kohta. Nt nimi, riik, linn jne.

Esindaja tunnusnumber (EORI)
Siit saab kasutaja vaadata kogu teavet loa esindaja kohta. Nt EORI-number, nimi jne.

Üldised märkused
Kui INFiga seoses on tehtud märkusi, kuvatakse need selles osas.

Artikli 86 lõike 3 märge
Kui INFile kohaldub tollivõlg artikli 86 lõike 3 alusel, kuvatakse selles osas vastav märkeruut.

Eelneva ekspordi märge
Kui INFi loa liik on IP EX/IM, peab taotleja tegema järgmisesse märkeruutu märke ning määrama
ajapiirangu.

INFiga hõlmatud kaup
Selles osas kuvatakse kogu kaup, mis on INFi raames deklareeritud.

INFiga hõlmatud töödeldud tooted
Selles osas kuvatakse kõik tooted, mis on INFi raames deklareeritud.

IP-le suunatud liiduvälised kaubaartiklid
Selles osas kuvatakse kogu liiduväline kaup, mis on INFi raames deklareeritud.

Töödeldud tooted, mis tuleb eelnevalt eksportida
Selles osas kuvatakse kõik tooted, mis tuleb eelnevalt eksportida ja seepärast INFi raames deklareerida.

Kaubaartiklid, mida võib IP-le suunata
Selles osas kuvatakse kogu kaup, mis suunati IP-le.
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5.2. INFi teabe üksikasjad – staatuse andmed
Selles vaates saab kasutaja vaadata üksikasju, mis on seotud INFi teabe taotlemisega, mille kasutaja on
eelnevalt esitanud, sisestades vaates „Taotle INFi teavet“ asjakohase INFi numbri. Vaade koosneb
kahest alavaatest, mida saab vaadata, klõpsates vaate kaardil.
Allpool toodud pildil on esitatud kaart „Staatuse andmed“.

Nupp „Sulge“
Nupul klõpsamine suunab kasutaja tagasi vaatesse „Taotle INFi teavet“.

Nupp „Prindi PDF“
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Nupul klõpsamine avab kasutajale ettevalmistusakna, kus ta saab lehekülje paberile printimiseks ette
valmistada.

Nupp „Laadi vorm alla“
Nupul „Laadi vorm alla“ klõpsamine loob XML-faili, mis salvestatakse automaatselt kasutaja brauserisse.
See XML-fail sisaldab kõiki andmeid, mis kasutaja on sellele vormile praeguse hetkeni sisestanud ning nii
saab neid andmeid säilitada kasutaja arvutis edaspidiseks kasutamiseks.

Dokumendi lõpp
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