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1. Valikko
Seuraavat valikkolinkit näkyvät näytön vasemmalla puolella. Tässä asiakirjassa esitetään vain INF STP sovellukseen suoraan liittyvät valikkolinkit.

”INF”-valikkolinkki
Tämä valikkolinkki ryhmittelee yhteen kaikki INF STP -valikon linkit. Kun napsautat sitä, se laajenee ja
paljastaa alalinkkejä, jotka johtavat INF STP -järjestelmän toimenpiteisiin. Kun se on laajennettu, voit
napsauttaa sitä uudelleen sen alalinkkien piilottamiseksi.

”Pyyntö INF-tietojen toimittamiseksi” -valikkolinkki
Tämä valikkolinkki ohjaa käyttäjän näyttöön, jossa hän voi tehdä INF-tietopyynnön.

“Lisää INF-pyyntö” -valikkolinkki
Tämä valikkolinkki ohjaa käyttäjän näyttöön, jossa hän voi täyttää ja lähettää INF-pyynnön.
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2. Lisää INF-pyyntö
Käyttäjä voi lisätä INF-pyynnön täyttämällä sitä koskevan lomakkeen. Tähän toimintoon pääsee
napsauttamalla valikkolinkkiä nimeltä ”Lisää INF-pyyntö”.

Lomakkeen kieli
Valitse avattavasta valikosta kieli, jota käytetään pyyntölomakkeen kielenä.

Luvan tai ilmoituksen numero
Valitse valintanapilla, tuodaanko kenttään luvan vai ilmoituksen numero.

Luvan/ilmoituksen numero
Lisää tähän numero, joka on joko luvan tai ilmoituksen tunnistenumero. Jos kelvollinen lupanumero
lisätään, monet muut kentät täyttyvät automaattisesti (esim. lupatyyppi, haltijan tunnistetiedot jne.). Kenttä
on pakollinen.

Valvova tullitoimipaikka
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Kirjoita tähän nykyinen tullitoimipaikka, joka käynnistää INF:n luontipyynnön. Ensimmäisen syötetyn
numeron jälkeen näyttöön ilmestyy automaattinen täydennysluettelo.

Haltijan tunnistetiedot (EORI)
Tähän kenttään täyttyy automaattisesti se asianomainen arvo,
"Lupanumero"-kenttään. Se on pakollinen kenttä.

jonka käyttäjä on lisännyt

Haltijan nimi
Sovellus täyttää haltijan nimen automaattisesti.

Haltijan osoitteen katuosoite
Sovellus täyttää haltijan katuosoitteen automaattisesti.

Haltijan maa
Sovellus täyttää haltijan maan automaattisesti.

Haltijan postinumero
Sovellus täyttää haltijan postinumeron automaattisesti.

Haltijan kaupunki
Sovellus täyttää haltijan kaupungin automaattisesti.

Yleiset huomiot
Tähän lisätään kaikki yleiset huomautukset, jotka liittyvät INF-luontipyyntöön.

86 artiklan 3 kohdan valintaruutu
Valitse valintaruutu, jos artiklaa sovelletaan INF-pyyntöön.

Lupatyyppi
Jos syötetty lupanumero on voimassa ulkoisessa tullipäätösten hallintajärjestelmässä, käyttäjä pystyy
valitsemaan päätöksestä riippuen pudotusvalikosta koodin, joka on osa lupanumeroa ja joka vastaa
kyseessä olevaa erityismenettelyä.
Jos lupanumero ei ole voimassa ulkoisessa tullipäätösten hallintajärjestelmässä, käyttäjä voi valita
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erityismenettelyn pudotusvalikosta, mutta tässä tapauksessa kaikki seuraavat neljä vaihtoehtoa ovat
valittavissa: IP IM/EX, IP EX/IM, OP IM/EX ja OP EX/IM. (Katso kuvakaappaus alla).

Toimituspäivä
Napsauttamalla "Toimituspäivä"-kohtaa käyttäjä voi lisätä INF-pyynnön lähetyspäivän. Käyttäjä voi joko
kirjoittaa päivämäärän tai valita sen kalenterista, joka avautuu heti käyttäjä napsauttaessa kenttää. Kenttä
on pakollinen.

Edustajan tunnistetiedot (EORI)
Jos CRS:ssä on olemassa arvo, tähän kenttään tulee automaattisesti käyttäjän "Lupanumero"-kenttään
syöttämä arvo.

Edustajan nimi
Tähän kenttään täyttyy automaattisesti se asianomainen arvo,
"Lupanumero"-kenttään. Se on pakollinen kenttä.

jonka käyttäjä on lisännyt

Edustajan katuosoite
Jos arvo on olemassa, tähän kenttään täyttyy automaattisesti käyttäjän Lupanumero-kenttään syöttämä
arvo.

Edustajan maa
Jos arvo on olemassa, tähän kenttään täyttyy automaattisesti käyttäjän ”Lupanumero”-kenttään
syöttämä arvo.
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Edustajan postinumero
Jos arvo on olemassa, tähän kenttään täyttyy automaattisesti käyttäjän Lupanumero-kenttään syöttämä
arvo.

Edustajan kaupunki
Jos arvo on olemassa, tähän kenttään täyttyy automaattisesti
syöttämä arvo.

käyttäjän "Lupanumero"-kenttään

Ennakkovientiä koskeva merkintä
Jos sovellus täyttää valintaruudun valmiiksi, myös sitä vastaava "Aikaraja"-kenttä tulee näkyviin käyttäjän
muokattavaksi. Jos valintaruutu ei täyty automaattisesti, se pysyy tyhjänä eikä sitä voi muokata. Kenttä
on näkyvissä ja sitä sovelletaan vain siinä tapauksessa, että lupatyyppi on IP EX/IM.

Tavarapaljoudet-painike
Painiketta napsauttamalla avautuu ponnahdusikkuna, joka tarjoaa raportin muodossa kaikki käytettävissä
olevat tavarapaljoudet, joita voidaan käyttää pyynnössä.

Lataa CSV-tiedosto -painike
Valitse toimintopainike, jos haluat ladata paikalliselle työasemallesi tallennetun csv-tiedoston. Csvtiedoston on oltava tavara-/tuotelomake, jotta järjestelmä voi hyväksyä sen.

Lataa lomake -painike
Valitse toimintopainike, jos haluat ladata lomakkeen useiden tavaroiden syöttämiseksi. Excel-tiedosto
tallentuu paikalliselle työasemallesi.

Lisää tavaroita -painike
Lisää INF-tavaroita napsauttamalla painiketta. Ennen INF-tavaran lisäämistä käyttäjän on syötettävä
kelvollinen Lupanumero (muussa tapauksessa näyttöön tulee virhesanoma).
INF-tavaroiden syöttämistä koskevat ohjeet ovat osassa "Lisää INF:n kattamia tavaroita".

Lähetä
Napsauttamalla ”Lähetä”-painiketta lähetät INF-pyyntölomakkeen ja tämä toiminto päättyy.

Lataa lomakkeena
Lataa lomakkeena -painikkeen napsauttaminen luo .xml-tiedoston, joka ladataan automaattisesti
käyttäjän selaimeen.
Tämä .xml-tiedosto sisältää kaikki käyttäjän siihen asti lomakkeeseen syöttämät tiedot, jotka voidaan
tallentaa käyttäjän tietokoneelle myöhempää käyttöä varten.
Jos haluat tallentaa tiedot INF STP -sovellukseen, napsauta ”Tallenna luonnoksena” -painiketta.
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Tallenna luonnoksena
Kun napsautat ”Tallenna luonnoksena” -painiketta, tallennat kaikki siihen asti syöttämäsi tiedot. Tiedot
tallennetaan INF STP -sovellukseen ja liitetään kunkin käyttäjän tiliin. Jos haluat tallentaa tiedot käyttäjän
tietokoneelle, napsauta ”Lataa lomakkeena” -painiketta.

Lataa lomake portaaliin
Napsauttamalla ”Lataa lomake portaaliin” -painiketta käyttäjä voi täyttää INF-pyyntölomakkeen tiedoilla,
jotka hän oli tallentanut tietokoneelleen aiemmin. Nämä aiemmin tallennetut tiedot oli luotu
napsauttamalla ”Lataa lomakkeena” -painiketta jossain aiemmassa vaiheessa.

Lisää tuotteita -painike
Napsauta painiketta lisätäksesi INF-tuotteen. Ennen INF-tuotteen lisäämistä käyttäjän on oltava syöttänyt
kelvollinen lupanumero (muussa tapauksessa näytölle tulee virhesanoma). INF-tuotteiden syöttämistä
koskevat ohjeet ovat osassa ”Lisää INF:n kattama jalostettu tuote”.
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2.1. LISÄÄ INF:n kattamia tavaroita
Napsauttamalla "Lisää INF-pyyntö" -sivulla olevaa painiketta "Lisää" ilmestyy seuraava ikkuna, johon
käyttäjä voi syöttää INF-tuotteen tiedot:

Vastaavat tavarat
Vaihtopainike, joka näyttää/piilottaa ikkunan ”Vastaavat tavarat” -osan.

Vastaavien tavaroiden koodi
Lisää vastaavien tavaroiden koodi. Kenttä tulee näkyviin, kun "Vastaavat tavarat -merkintä" on valittu
(pakollinen-kenttä).

Vastaavien tavaroiden kaupallinen laatu ja tekniset ominaisuudet
Lisää kuvaus kenttään “Vastaavien tavaroiden kaupallinen laatu ja tekniset ominaisuudet”. Kenttä tulee
näkyviin, kun "Vastaavat tavarat -merkintä" on valittu (pakollinen kenttä).

Tavaroiden tunnistetiedot
Valitse tavaroiden tunnistetiedot pudotusvalikosta. Pudotusvalikko tulee näkyviin, kun "Vastaavat tavarat merkintä" on valittu (pakollinen kenttä).

Polkumyynti-valintaruutu
Valitse kenttä tai poista valinta

kentästä

ilmoittaaksesi,
10
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polkumyyntitoimenpiteitä. Valintaruutu tulee näkyviin, kun "Vastaavat tavarat -merkintä" on valittu.

Tavarakoodi
Lisää tavarakoodi (pakollinen kenttä). Kun käyttäjä aloittaa kirjoittamisen, kenttä täyttyy (ensimmäisen
numeron jälkeen) automaattisesti (eli ilmestyy mahdolliset arvot sisältävä pudotusvalikko).

Tavaran kuvaus
Lisää tavaran kuvaus (pakollinen kenttä). Kun käyttäjä aloittaa kirjoittamisen, kenttä täyttyy (kolmannen
numeron jälkeen) automaattisesti (eli ilmestyy mahdolliset arvot sisältävä pudotusvalikko).

Tavaroiden paljous
Lisää tavaroiden paljous (numeerinen arvo - pakollinen kenttä).

Tavaroiden arvo
Lisää tavaroiden arvo (Numeerinen arvo - Pakollinen kenttä).

Kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamista koskevat tiedot
Anna kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamista koskevat tiedot kentän riveillä.

Mittayksikkö
Valitse pudotusvalikosta annetun tavaramäärän mittayksikkö (pakollinen kenttä).

Valuutta
Valitse pudotusvalikosta valuutta. Euro on järjestelmän antama oletusarvo. Tavaroiden arvo.

Peruuta
Napsauta painiketta peruuttaaksesi koko merkinnän.

Tallenna
Napsauta painiketta tallentaaksesi syötetyn INF-tavaran. Ilmoitettu INF-tavara näytetään INF-pyynnön
taulukossa.
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2.2. INF:n kattaman jalostetun tuotteen lisääminen
Napsauttamalla "Lisää INF-pyyntö" -sivulla olevaa painiketta "Lisää" ilmestyy seuraava ikkuna, johon
käyttäjä voi syöttää INF-tuotteen:

Tavaran koodi
Tavaran koodia koskeva syöte (pakollinen kenttä). Kun käyttäjä aloittaa kirjoittamisen, kenttä täyttyy
(kolmannen numeron jälkeen) automaattisesti (eli ilmestyy mahdolliset arvot sisältävä pudotusvalikko).

Jalostettujen tuotteiden kuvaus
Tavaroiden kuvausta koskeva syöte. Tämä kenttä on pakollinen ja sen oletuskieli on sovelluksen antama
englanti.

Jalostettujen tuotteiden paljous
Kirjoita tähän jalostettujen tuotteiden paljouden numeerinen arvo. (pakollinen kenttä).

Jalostettujen tuotteiden arvo
Kirjoita tähän tavaran arvo numeroin. (pakollinen kenttä).

Kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamista koskevat tiedot
Kirjoita tähän kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamista koskevat tiedot. Se on monirivinen
tekstikenttä, johon voi syöttää enintään 512 merkkiä.

Mittayksikkö
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Napsauttamalla pudotusvalikkoa saat esiin ennalta määritetyn luettelon arvoista, joista käyttäjän on
valittava.

Valuutta
Valitse avattavasta valikosta tavaroiden arvon valuutta. Oletusarvo on euro (pakollinen kenttä).

Peruuta
Tämän painikkeen napsauttaminen peruuttaa tähän ikkunaan lisätyt tallentamattomat tiedot.

Tallenna
Tämän painikkeen napsauttaminen tallentaa kaikki tähän ikkunaan lisätyt tiedot, ja tämä jalostettu tuote
sisällytetään lähetettävään INF-pyyntöön. Juuri luotu INF-tavara näkyy ”Lisää INF-pyyntö” -näytössä
osassa ”Jalostetut INF-tuotteet.

Jos INF-pyynnön lupatyyppi on OP EX/IM, "INF:n kattamat jalostetut tuotteet" -sivu on erilainen. Tässä
tapauksessa käyttöliittymäsivu näkyy seuraavan laisena:

Tässä näytössä käyttäjällä on lisäksi ”Jälleentuontijäsenvaltio”-kenttä. Käyttöliittymäsivu näyttää
samanlaiselta lupatyypeillä IP IM/EX, IP EX/IM ja OP IM/EX, lukuun ottamatta mainittua lisäkenttää.
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Edellä olevassa käyttöliittymäkuvassa näkyvät kentät ovat kuitenkin seuraavat järjestyksessä:








Tavaran koodi
Jalostettujen tuotteiden kuvaus [Kuvausalueen kieli]
Jälleentuontijäsenvaltio
Jalostettujen tuotteiden paljous
Mittayksikkö
Jalostettujen tuotteiden arvo
Valuutta

Käyttäjällä on käytettävissään kaksi toimintopainiketta: 1) Painikkeella "Peruuta" koko tapahtuma
peruutetaan ja 2) painikkeella "Tallenna" tallennetaan nykyinen syöte.

2.3. Jäljellä olevat tavarapaljoudet luvan mukaan
Kun käyttäjä on määrittämässä INF-pyynnön tavaroita,
”Tavarapaljoudet”, joka näkyy "Lisää INF-pyyntö" -sivulla.

hän

voi

valita

toimintopainikkeen

Klikkaamisen jälkeen sovellus avaa ponnahdusikkunan, joka havainnollistaa raporttimuodossa tämän
luvan kunkin tavaran koodin osalta jäljellä olevat määrät.
Ponnahdusikkuna näkyy jäljempänä:

Tavaran koodi
CN-koodi sellaisena kuin se on voimassa luvassa.

Jäljellä oleva määrä
Tässä näytetään kunkin yksittäistä tavaran koodin osalta jäljellä oleva määrä, joka voidaan
ilmoittaa INF-pyynnössä, sekä sen mittayksikkö.

Sulje
Valitse toimintopainike sulkeaksesi ponnahdusikkunan.
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2.4. Useiden tavaroiden lataaminen
"Lisää INF-pyyntö" -sivulla käyttäjä voi valita INF:n kattamien tavaroiden taulukosta ”Lataa lomake” toimintopainikkeen.
Valinnan yhteydessä Excel-lomake ladataan käyttäjän työasemalle. Lomaketiedosto sisältää kiinteitä
sarakkeita ja taulukoita, jotka auttavat käyttäjää lataamaan useita tavaroita INF-pyyntöön.
Excel-lomake on jäljempänä:

Tärkeä huomautus: Excel-lomake sisältää neljä eri taulukkoa. Ensimmäisellä sivulla on tärkeitä tietoja
siitä, miten lomake täytetään oikein. Toisella sivulla on varsinainen edellä kuvattu lomake, kolmannella
sivulla on toimintopainike, jolla Excel-lomake voidaan muuntaa CSV-tiedostoksi, joka on INF-SPsovelluksen hyväksymä muoto. Viimeisellä eli neljännellä sivulla on kaikki viitetiedot, joita lomakkeessa
käytetään. Käyttäjä ei tarvitse tätä sivua.

Tavaran koodi
Kirjoita tähän kunkin pyyntölomakkeeseen syötettävän tavaran tavarakoodi. Huomautus: sarakkeet,
joissa on kirjain < M>, ovat pakollisia.

Tavaroiden kuvaus
Kirjoita tähän kunkin tavaran kuvaus riveittäin.

Tavaroiden paljous
Kirjoita paljous sarakkeeseen ”Tavaroiden paljous” ja valitse mittayksikkö sarakkeesta ”Mittayksikkö”.

Tavaroiden arvo
Kirjoita tähän kunkin ilmoitetun tavaran arvo.
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Kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamista koskevat tiedot
Lisää tähän tiedot kunkin tavaran osalta.
Huomautus: sarakkeet, joissa on kirjain <O>, ovat pakollisia.

Vastaavat tavarat
Jos ilmoitat vastaavia tavaroita, täytä kunkin tavaran osalta kaikki kolme saraketta. Vastaavien tavaroiden
täyttäminen on valinnaista.

2.5. Useiden tuotteiden lataaminen
"Lisää INF-pyyntö" -sivulla on "INF:n kattamat jalostetut tuotteet" -ruudukossa toimintapainike ”Lataa
lomake”.
Kyseisestä painikkeesta voit ladata Excel-lomakkeen työasemallesi. Lomakkeessa on tiettyjä kiinteitä
sarakkeita ja taulukoita, jotka auttavat käyttäjää lataamaan useita tuotteita INF-pyyntöön.
Excel-lomake on jäljempänä:

Tärkeä huomautus: Excel-lomake sisältää neljä eri taulukkoa. Ensimmäisellä sivulla on tärkeitä tietoja
siitä, miten lomake täytetään oikein. Toisella sivulla on varsinainen edellä kuvattu lomake, kolmannella
sivulla on toimintopainike, jolla Excel-lomake voidaan muuntaa CSV-tiedostoksi, joka on INF-SPsovelluksen hyväksymä muoto. Viimeisellä eli neljännellä sivulla on kaikki viitetiedot, joita lomakkeessa
käytetään. Käyttäjä ei tarvitse tätä sivua.

Tavaran koodi
Kirjoita tähän kunkin pyyntölomakkeeseen syötettävän tuotteen koodi. Huomautus: sarakkeet, joissa on
kirjain < M>, ovat pakollisia.

Jalostettujen tuotteiden kuvaus
16
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Kirjoita tähän kunkin tuotteen kuvaus riveittäin.

Jalostettujen tuotteiden paljous
Kirjoita paljous sarakkeeseen ”Tavaroiden paljous” ja valitse mittayksikkö sarakkeesta ”Mittayksikkö”.

Jalostettujen tuotteiden arvo
Kirjoita tähän kunkin ilmoitetun tuotteen arvo ja valitse oikea valuutta ”Valuutta”-sarakkeesta.

Kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamista koskevat tiedot
Lisää tähän kutakin tuotetta koskevat tiedot. Huomautus: sarakkeet, joissa on kirjain <O>, ovat
pakollisia.
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3. INF:n luontia koskevien tietojen antaminen
Epäonnistuneen INF-pyynnön seurauksena käyttäjä voi saada ”Tehtävän” täydentää pyyntöään
lisätiedoilla.

Lomakkeen kieli
Koko pyyntölomakkeelle valittu kieli.

Perustelut INF-tietojen antamatta jättämiselle
Valitse Kyllä/Ei. Sen arvo tarkoittaa, aikooko käyttäjä toimittaa pyydetyt tiedot vai ei. Jos käyttäjä ei halua
tarjota pyydettyjä tietoja ja napsauttaa siksi ”Ei”, syötteen oikealle puolelle ilmestyy kaksi uutta syötettä.
Käyttäjän on tämän vuoksi esitettävä perustelut sille, ettei tietoja annetta, ja valittava kieli, jolla
perusteluteksti on kirjoitettu. Katso kuva jäljempänä:
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Edellä olevassa kuvakaappauksessa kuvataan seuraavat kentät:
 Haluatko antaa tiedot (valintanappi), jossa käyttäjä on valittava joko ”Kyllä” tai ”Ei”
 Perustelukenttä, johon käyttäjä voi kirjoittaa useita tekstirivejä
 Pudotusvalikko, jossa voi valita perustelutekstin kielen

Haltijan osoitteen dataryhmä
Kenttiin täyttyy automaattisesti ne asianmukaiset arvot, jotka
kenttään.

käyttäjä on syöttänyt "Lupanumero"-

Edustajan osoitteen dataryhmä
Kenttiin täyttyy automaattisesti se asianmukainen arvo, jonka käyttäjä on syöttänyt "Lupanumero"kenttään.

Yleiset huomiot
Lisää tähän tietojen toimittamiseen liittyvät yleiset huomautukset.

86 artiklan 3 kohdan mukainen valintaruutu
Valitse valintaruutu 86 artiklan 3 kohdan mukaisen tullivelan laskemiseksi.

Tavaroiden paljous -painike
Napsauta painiketta, joka avaa ponnahdusikkunan, jossa näkyy raporttimuodossa kaikki tätä lupaa
koskevat ulkoisesta tullipäätösten hallintajärjestelmästä saadut tavaran koodit ja niiden jäljellä olevat
tavarapaljoudet, jotka voidaan ilmoittaa INF-pyynnössä.

Lataa Tavaroiden CSV-tiedosto -painike
Painiketta napsauttamalla sovellus avaa paikallisen työaseman tiedostohaun, jotta voit valita
hakemukseen ladattavan CSV-tiedoston.

Lataa tavaroiden lomake
Napsauta painiketta, jotta voit ladata Excel-lomaketiedoston useiden tavaroiden lataamiseksi.

Lisää (tavaroita)
Valitse toimintopainike lisätäksesi tehtävään yhden tavaran.

Muokkaa
Napsauttamalla tätä painiketta avautuu "Lisää tavaroita/tuotteita" -ponnahdusikkuna, jossa on kaikki
kyseisen INF-tuotteen/tavaran tiedot samalla rivillä. Käyttäjä voi muokata näitä tietoja ja tallentaa ne
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uudelleen.

Poista
Kun napsautat tätä painiketta, kyseisen rivin INF-tavaratiedot poistetaan. Kun painiketta napsautetaan,
ilmestyy vahvistusikkuna, jossa käyttäjä voi valita, haluaako hän varmasti poistaa kyseisen INF-tavaran.

Edellä oleva kuvakaappaus näyttää seuraavan viestin: ”Oletko varma, että haluat jatkaa?” Tässä
käyttäjällä on mahdollisuus valita joko toimintopainikkeen ”Ei” tai ”Kyllä”.

Lataa tuotteiden CSV-tiedosto -painike
Painiketta napsauttamalla sovellus avaa paikallisen työaseman tiedostohaun, jotta voit valita
hakemukseen ladattavan CSV-tiedoston.

Lataa tuotteiden lomake
Napsauta painiketta, jotta voit ladata Excel-lomaketiedoston useiden tuotteiden lataamiseksi.

Lisää (tuotteita)
Valitse toimintapainike, jos haluat lisätä tehtävään yhden tuotteen.

Lähetä
Valitse "Lähetä" saattaaksesi tehtävän päätökseen.

Lataa lomakkeena
"Lataa lomakkeena" -painikkeen napsauttaminen luo .xml-tiedoston, joka ladataan automaattisesti
käyttäjän selaimeen.
Tämä .xml-tiedosto sisältää kaikki käyttäjän siihen asti lomakkeeseen syöttämät tiedot, jotka voidaan
tallentaa käyttäjän tietokoneelle myöhempää käyttöä varten. Jos haluat sen sijaan tallentaa tiedot INF
STP -sovellukseen, napsauta ”Tallenna luonnoksena” -painiketta.

Tallenna luonnoksena
Kun napsautat ”Tallenna luonnoksena” -painiketta, kaikki siihen asti syöttämäsi tiedot tallentuvat. Tiedot
tallennetaan INF STP -sovellukseen ja liitetään kunkin käyttäjän tiliin. Jos haluat tallentaa tiedot käyttäjän
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tietokoneelle, napsauta ”Lataa lomakkeena” -painiketta.
Tulosta PDF
Valitse toimintopainike, jos haluat tulostaa nykyisen sivun PDF-muodossa.

Lataa lomake portaaliin
Napsauttamalla ”Lataa lomake” -painiketta käyttäjä voi täyttää INF-pyyntölomakkeen tiedoilla, jotka hän
on tallentanut tietokoneelleen aiemmin. Nämä aiemmin tallennetut tiedot oli luotu napsauttamalla ”Lataa
lomakkeena” -painiketta jossain aiemmassa vaiheessa.

Valvova tullitoimipaikka
Tässä kentässä näkyy valvova tullitoimipaikka. Tämä on vain luku -kenttä.
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3.1. Lisää INF:n kattamia tavaroita
Napsauttamalla "INF:n luontia koskevien tietojen antaminen" -näytöllä olevaa painiketta "Lisää INFtavara" tai ”Muokkaa INF-tavaraa" ilmestyy seuraava ikkuna, johon käyttäjä voi lisätä/muokata INFtavaran tietoja:

Vastaavien tavaroiden koodi
Kenttä, jota käytetään vastaavien tavaroiden koodin lisäämiseen. Kenttä näkyy vain, kun "Vastaavat
tavarat -merkintä" on valittuna, jolloin kyseinen kenttä on pakollinen.

Vastaavien tavaroiden kaupallinen laatu ja tekniset ominaisuudet
Kenttä, johon täytetään kaupallista laatua ja teknisiä ominaisuuksia koskeva kuvaus. Kenttä näkyy vain,
kun "Vastaavat tavarat -merkintä" on valittuna, jolloin myös kyseinen kenttä on pakollinen.

Vastaavat tavarat -merkintä
Vaihtopainike, joka näyttää/piilottaa ikkunan ”Vastaavat tavarat” -osan.

Tavaroiden tunnistetiedot
Tätä kenttää napsauttamalla ilmestyy valikko:
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Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet
Tämä on tosi/epätosi-syöte, jonka käyttäjä voi asettaa tai poistaa napsauttamalla sitä.

Tavaran koodi
Tavaran koodia koskeva syöte (pakollinen kenttä). Kun käyttäjä aloittaa kirjoittamisen, kenttä täyttyy
(ensimmäisen numeron jälkeen) automaattisesti (eli ilmestyy mahdolliset arvot sisältävä pudotusvalikko).

Tavaran kuvaus
Tavaran kuvausta koskeva syöte tekstimuodossa (pakollinen kenttä).

Tavaroiden paljous
Tavaroiden paljoutta numeerisena arvona ilmaiseva syöte. (pakollinen kenttä).

Tavaroiden arvo
Tavaroiden arvoa koskeva syötä (pakollinen kenttä). Euro on sovelluksen antama oletusarvo.

Mittayksikkö
Tätä kenttää napsauttamalla ilmestyy valikko.

Valuutta
Valuutan ilmaiseva vain luku -kenttä, jossa oletusarvona on Euro.

Kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamista koskevat tiedot
Kirjoita tähän kyseistä tavaraa koskevat mahdolliset lisätiedot.
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3.2. INF:n kattaman jalostetun tuotteen lisääminen
Napsauttamalla "INF:n luontia koskevien tietojen antaminen" -näytöllä olevaa painiketta "Lisää INF-tuote"
tai ”Muokkaa INF-tuotetta" ilmestyy seuraava ikkuna, johon käyttäjä voi lisätä/muokata INF-tuotteen
tietoja:

Tavaran koodi
Tavaran koodia koskeva syöte (pakollinen kenttä). Kun käyttäjä aloittaa kirjoittamisen, kenttä täyttyy
(ensimmäisen numeron jälkeen) automaattisesti (eli ilmestyy mahdolliset arvot sisältävä pudotusvalikko).

Jalostettujen tuotteiden kuvaus
Tavaroiden kuvausta koskeva syöte. Kenttä on pakollinen.

Jalostettujen tuotteiden paljous
Määritä tähän jalostettujen tuotteiden paljouden numeerinen arvo. (pakollinen kenttä).

Jalostettujen tuotteiden arvo
Määritä tässä tavaroiden numeerinen arvo. (pakollinen kenttä). Huomaa, että oletusvaluutta on euro.

Kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamista koskevat tiedot
Kirjoita tähän tuotteen mahdolliset lisätiedot.

Mittayksikkö
Tätä kenttää napsauttamalla ilmestyy valikko.

Valuutta
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Valuutan ilmaiseva vain luku -kenttä, jossa oletusarvona on Euro.

Peruuta
Tämän painikkeen napsauttaminen peruuttaa tähän ikkunaan lisätyt tallentamattomat tiedot.

Tallenna
Tämän painikkeen napsauttaminen tallentaa kaikki tähän ikkunaan lisätyt tiedot, ja tämä jalostettu tuote
sisällytetään lähetettävään pyyntöön. Juuri syötetty jalostettu INF-tuote näytetään ”INF:n luontia
koskevien tietojen antaminen” -näytössä osassa ”INF-tavarat”.
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4. INF-pyyntöä koskevien tietojen antaminen
INF-pyyntöä koskevien tietojen antaminen näytetään jäljempänä:

Lomakkeen kieli
Valitse tietojen toimittamista koskevan lomakkeen kieli.

Lähetä
Lähetä syötetyt tiedot napsauttamalla tätä painiketta.

Tallenna luonnoksena
Kun napsautat ”Tallenna luonnoksena” -painiketta, kaikki siihen asti syöttämäsi tiedot tallentuvat. Tiedot
tallennetaan INF STP -sovellukseen ja liitetään kunkin käyttäjän tiliin.

Lataa lomake portaaliin
Napsauttamalla ”Lataa lomake” -painiketta käyttäjä voi täyttää INF-pyyntölomakkeen tiedoilla, jotka hän
on tallentanut tietokoneelleen aiemmin. Nämä aiemmin tallennetut tiedot oli luotu napsauttamalla
”Tallenna lomakkeena” -painiketta jossain aiemmassa vaiheessa.
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Lataa lomakkeena
”Lataa lomakkeena”-painikkeen napsauttaminen luo .xml-tiedoston, joka ladataan automaattisesti
käyttäjän selaimeen. Tämä .xml-tiedosto sisältää kaikki käyttäjän siihen asti lomakkeeseen syöttämät
tiedot, jotka voidaan tallentaa käyttäjän tietokoneelle myöhempää käyttöä varten. Jos haluat sen sijaan
tallentaa tiedot INF STP -sovellukseen, napsauta ”Tallenna luonnoksena” -painiketta.

Tulosta PDF
Valitse painike, jos haluat tulostaa nykyisen sivun PDF-muodossa.

INF-tiedot
Tässä ovat kaikki keskeiset tiedot, jotka on tallennettu alkuperäiseen INF-pyyntöön. (Vain luku -kentät).

Haltijan tunnistetiedot (EORI)
Tässä ovat kaikki luvanhaltijaa koskevat tiedot (yksityiskohtineen) vain luku -muodossa.

Edustajan tunnistetiedot (EORI)
Tässä ovat kaikki edustajaa koskevat tiedot (yksityiskohtineen) vain luku -muodossa.

Yleiset huomiot
Jos INF-luontipyynnön aikana kirjoitettiin yleisiä huomioita, ne näkyvät tässä vain luku -muodossa.

Tavaraerät tai jalostetut tuotteet, joita INF-pyyntö koskee
Tätä syötettä napsauttamalla avautuu pudotusvalikko.

Valitusta arvosta riippuen jäljempänä olevassa taulukossa näkyy syötteet, jotka vastaavat käyttäjän
valitsemaa arvoa. Jos käyttäjä esimerkiksi valitsee arvon ”Tavarat”, jäljempänä olevassa taulukossa
näkyy ”Tavarat”-rivit.

Näytä tavaraerät tai jalostetut tuotteet, joita INF-pyyntö koskee
Napsauttamalla silmäkuvaketta avautuu ikkuna, joka näyttää syötetyn tavaran/tuotteen tiedot taulukossa.

Esimerkki ikkunasta:
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Yllä oleva käyttöliittymäkuva sisältää seuraavat kentät järjestyksessä:









Tulli-ilmoituksen viitenumero (MRN)
Tavaran koodi
Tavaroiden kuvaus (pyyntölomakkeen kielellä)
Tavaroiden paljous
Tavaroiden arvo
Mittayksikkö
Valuutta
Kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamista koskevat tiedot (pyyntölomaketta vastaavalla
kielellä)

Lisää tavaroita sisäiseen jalostusmenettelyyn
Napsauttamalla tätä painiketta avautuu ikkuna, jonka otsikko on ”Lisää muita kuin unionitavaroita
sisäiseen jalostusmenettelyyn”. Tässä ikkunassa voidaan syöttää ja lähettää tietoja INF-pyyntöön.
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4.1. Lisää tavaroita sisäiseen jalostusmenettelyyn
Käyttäjä pääsee ”Lisää muita kuin unionitavaroita sisäiseen jalostusmenettelyyn” -näyttöön
napsauttamalla ”INF-pyyntöä koskevien tietojen antaminen” -näytössä olevaa painiketta "Lisää".

Tulli-ilmoituksen viitenumero
Tässä kentässä käyttäjä voi lisätä MRN-arvon. Kenttä on pakollinen.

Tavaran koodi
Tavaran koodia koskeva syöte (pakollinen kenttä).

Tavaran kuvaus
Tavaran kuvausta koskeva syöte tekstimuodossa (pakollinen kenttä).

Tavaroiden paljous
Tavaroiden paljoutta numeerisena arvona ilmaiseva syöte. Kenttä on pakollinen.

Tavaroiden arvo
Tähän syötteeseen lisätään tavaroiden arvo euromääräisenä. Kenttä on pakollinen.

Mittayksikkö
Tätä kenttää napsauttamalla ilmestyy valikko.

Valuutta
Valitse valuutta valikosta. Euro on sovelluksen antama oletusarvo.
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Peruuta
Tämän painikkeen napsauttaminen peruuttaa tähän ikkunaan lisätyt tallentamattomat tiedot.

Tallenna
Tämän painikkeen napsauttaminen tallentaa kaikki tähän ikkunaan lisätyt tiedot, ja tämä tavara
sisällytetään INF-pyyntöä koskeviin tietoihin. Juuri syötetty INF-tavara näkyy "INF-pyyntöä koskevat
tiedot" -näytöllä taulukossa ”Muut kuin unionitavarat”:
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5. Pyydä INF-tietoja
Napsauttamalla valikkolinkkiä "Pyyntö INF-tietojen toimittamiseksi” käyttäjä ohjataan seuraavaan
näyttöön. Sitten käyttäjä voi antaa voimassa olevan INF-numeron ja pyytää kyseisen INF:n tietoja.

INF-numeron syöte

Tätä tekstikenttää käytetään ”INF-numeron” lisäämiseen. Tämä kenttä on pakollinen.

Lähetä-painike

Tämän painikkeen napsauttaminen lähettää INF-numeron, joka on aiemmin syötetty kenttään ”INFnumerosyöte”.
 Jos INF-numerosyötteen arvo on kelvollinen, käyttäjä ohjataan INF-tietonäyttöön, jossa hän voi
tarkastella kyseisen INF-numerosyötteen tietoja.
 Jos INF-numerosyötteen arvo ei ole kelvollinen, näytetään seuraava virhe:
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5.1 INF:ää koskevat tiedot - INF-tiedot
Käyttäjä voi tarkastella jäljempänä olevassa näytössä INF-tietopyynnön tietoja, jotka hän on aiemmin
pyytänyt kyseisellä INF-numerolla ”Pyydä INF-tietoja” -näytössä. Näyttö koostuu kahdesta alanäytöstä,
joihin pääsee napsauttamalla kunkin näytön välilehteä. Välilehden alla olevassa kuvassa esitellään ”INFtiedot” .
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Sulje
Tämän painikkeen napsauttaminen palauttaa käyttäjän "Pyydä INF-tietoja" -näyttöön.

Tulosta PDF
Napsauttamalla tätä painiketta avautuu valmisteluikkuna, jossa käyttäjä voi valita, miten sivu tulostetaan
paperille.

Lataa lomakkeena
"Lataa lomakkeena" -painikkeen napsauttaminen luo .xml-tiedoston, joka ladataan automaattisesti
käyttäjän selaimeen. Tämä .xml-tiedosto sisältää kaikki käyttäjän siihen asti lomakkeeseen syöttämät
tiedot, jotka voidaan tallentaa käyttäjän tietokoneelle myöhempää käyttöä varten.

Näytä tavarat -painike
Napsauttamalla silmäkuvaketta avautuu ikkuna, joka näyttää syötetyn tavaran tiedot taulukossa.
Esimerkki Tavaran tiedot -ikkunasta:

Edellä oleva käyttöliittymäkuva sisältää seuraavat kentät järjestyksessä:
 Vastaavat tavarat
o CN-koodi Vastaavat tavarat
o Vastaavien tavaroiden kaupallinen laatu ja tekniset ominaisuudet
o Tavaroiden koodin tunnistetiedot
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o Myönnytysten keskeyttäminen
CN-koodi Tavaroiden tyyppi
Tavaran kuvaus (Kuvaustekstin kieli)
Tavaroiden paljous
Mitat
Tavaroiden arvo
Valuutta
Kauppapoliittisia toimenpiteitä koskevat tiedot

Käyttäjä voi sulkea ponnahdusikkunaviestin valitsemalla ikkunan oikeassa alakulmassa olevan ”OK”painikkeen.

Näytä tuotteet -painike
Napsauttamalla silmäkuvaketta avautuu ikkuna, joka näyttää syötettyjen tuotteiden tiedot taulukossa.
Esimerkki Tuotteiden tiedot -ikkunasta:

Edellä oleva käyttöliittymäkuva sisältää seuraavat kentät järjestyksessä:
 CN-koodi Jalostetut tuotteet
 Jalostettujen tuotteiden kuvaus
 Jalostettujen tuotteiden paljous
 Jalostettujen tuotteiden arvo
 Mitat
 Jos syntyy tullivelka, tuontitullin määrä lasketaan koodeksin 86 artiklan 3 kohdan mukaisesti
 Kauppapoliittisia toimenpiteitä koskevat tiedot
 Valuutta
Käyttäjä voi sulkea ponnahdusikkunaviestin valitsemalla ikkunan oikeassa alakulmassa olevan ”OK”painikkeen.

INF-tiedot
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Tässä käyttäjä voi tarkastella kaikkia INF:n keskeisiä tietoja.

Haltijan tunnistetiedot (EORI)
Tässä käyttäjä voi tarkastella kaikkia luvanhaltijan tietoja. Esim. nimi, maa, kaupunki jne.

Edustajan tunnistetiedot (EORI)
Tässä käyttäjä voi tarkastella kaikkia luvan edustajan tietoja. Esimerkiksi EORI-numero, nimi jne.

Yleiset huomiot
Jos INF:ään liittyviä huomautuksia on esitetty, ne näkyvät tässä osassa.

86 artiklan 3 kohtaa koskeva merkintä
Jos INF:ään sovelletaan 86 artiklan 3 kohdan perusteella tullivelkaa, sitä koskeva valintaruutu ilmestyy
tähän osaan.

Ennakkovientiä koskeva merkintä
Jos INF-lupatyyppi on IP EX/IM, pyynnön esittäjä valitsee tämän valintaruudun ja määrittää samalla
aikarajan.

INF:n kattamat tavarat
Tässä osassa näkyvät kaikki INF:ssä ilmoitetut tavarat.

INF:n kattamat jalostetut tuotteet
Tässä osassa näkyvät kaikki INF:ssä ilmoitetut tuotteet.

Muut kuin unionitavarat, jotka on asetettu sisäiseen jalostusmenettelyyn
Tässä osassa näkyvät kaikki INF:ssa ilmoitetut muut kuin unionitavarat.

Jalostetut tuotteet, joihin sovelletaan ennakkovientiä
Tässä osassa näkyvät kaikki tuotteet, joihin sovelletaan ennakkovientiä ja jotka ilmoitetaan INF:ssä.

Tavarat, jotka voidaan asettaa sisäiseen jalostusmenettelyyn
Tässä osassa näkyvät kaikki tuotteet, jotka on asetettu sisäiseen jalostusmenettelyyn.

5.2. INF:ää koskevat tiedot - Tilatiedot
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Käyttäjä voi tarkastella jäljempänä olevassa näytössä INF-tietopyynnön tietoja, jotka hän on aiemmin
pyytänyt kyseisellä INF-numerolla ”Pyydä INF-tietoja” -näytössä. Tämä näyttö koostuu kahdesta
alanäytöstä, joihin pääsee napsauttamalla kunkin näytön välilehteä.
Välilehden alla olevassa kuvassa näytetään ”Tilatiedot” .

Sulje
Tämän painikkeen napsauttaminen palauttaa käyttäjän "Pyydä INF-tietoja" -näyttöön.

Tulosta PDF
Napsauttamalla tätä painiketta avautuu valmisteluikkuna, jossa käyttäjä voi valita, miten sivu tulostetaan
paperille.
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Lataa lomakkeena
"Lataa lomakkeena" -painikkeen napsauttaminen luo .xml-tiedoston, joka ladataan automaattisesti
käyttäjän selaimeen. Tämä .xml-tiedosto sisältää kaikki käyttäjän siihen asti lomakkeeseen syöttämät
tiedot, jotka voidaan tallentaa käyttäjän tietokoneelle myöhempää käyttöä varten.

Asiakirja päättyy
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