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1. Menü
A következő menü linkek a képernyő bal oldalán láthatók. Ebben a dokumentumban csak azokat a menü
linkeket mutatjuk be, amelyek közvetlenül az INF STP alkalmazáshoz kapcsolódnak.

„INF” menü link
Ez a menü link egy csoportban foglalja össze az INF STP összes egyedi menü linkjét. A menüre kattintva
a menü kinyílik, és láthatóvá válnak az INF STP egyedi műveleteire mutató almenük. Ha újra rákattint a
kiterjesztett menüre, a menü összecsukódik, és eltűnnek az almenük.

„Kérés INF információk szolgáltatására” menü link
Ez a menü link arra a képernyőre irányítja át a felhasználót, ahol INF információt kérhet.

„INF kérés beillesztése” menü link
Ez a menü link arra a képernyőre irányítja át a felhasználót, ahol INF kérés űrlapot nyújthat be.
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2. INF kérés beillesztése
A felhasználó a megfelelő űrlap kitöltésével illesztheti be az INF kérést. Ezt a műveletet a következő
menü linkre kattintva lehet elérni: „INF kérés beillesztése”.

Űrlap nyelve
A legördülő menüből válassza ki azt a nyelvet, amely a kérés űrlapjának nyelve lesz.

Engedély- vagy nyilatkozatszám
A választógombbal jelölje ki, hogy az alább importálandó számot az alkalmazás engedélyszámnak vagy
nyilatkozatszámnak értelmezze.

Engedély-/ nyilatkozatszám
Adja meg az engedélyt vagy a nyilatkozatot azonosító számot. Ha érvényes engedélyszám értéket
illesztenek be, számos egyéb mező is automatikusan frissül az értékekkel (pl. az engedély típusa, a
jogosult azonosítója stb.). Ezt a mezőt kötelező kitölteni.
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Felügyelő vámhivatal
Írja be azt a jelenlegi vámhivatalt, amely az INF létrehozására vonatkozó kérést kezdeményezi. Az első
számjegy importálása után egy automatikus kitöltési javaslatokat kínáló lista jelenik meg, amelyből
választani lehet.

Jogosult azonosítója (EORI)
A mező automatikusan frissül a megfelelő értékkel, amely a felhasználó által az „Engedélyszám”
mezőben megadott értéktől függ. Ezt a mezőt kötelező kitölteni.

Jogosult neve
A jogosult nevét az alkalmazás automatikusan előre kitölti.

Jogosult címe (utca, házszám)
A jogosult címét (utca, házszám) az alkalmazás automatikusan előre kitölti.

Jogosult címe (ország)
A jogosult címét (ország) az alkalmazás automatikusan előre kitölti.

Jogosult címe (irányítószám)
A jogosult címét (irányítószám) az alkalmazás automatikusan előre kitölti.

Jogosult címe (település)
A jogosult címét (település) az alkalmazás automatikusan előre kitölti.

Általános megjegyzések
Itt lehet általános megjegyzéseket fűzni az INF létrehozására vonatkozó kéréshez.

A 86. cikk (3) bekezdésére vonatkozó jelölőnégyzet
Pipálja ki a jelölőnégyzetet, ha a rendelkezés az INF kérés esetében alkalmazandó.

Engedélytípus
Amennyiben az importált engedélyszám érvényes a CDMS külső rendszerben, akkor a felhasználó a
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határozattól függően a legördülő menüből kiválaszthatja azt a kódot, amely az adott különleges eljárás
engedélyszámának a részét képezi.
Amennyiben az importált engedélyszám nem érvényes a CDMS külső rendszerben, akkor a felhasználó
szintén kiválaszthatja a különleges eljárást a legördülő menüből, ebben az esetben azonban mind a négy
lehetőség közül választhat: IM/EX AF, EX/IM AF, IM/EX PF és EX/IM PF. (Lásd az alábbi
képernyőképet).

Benyújtási dátum
A „Benyújtási dátum” mezőre kattintva a felhasználó meg tudja adni az INF kérés benyújtásának
dátumát. A felhasználó vagy begépeli a dátumot, vagy pedig kijelölheti a naptárban, amely megjelenik, ha
a felhasználó rákattint a beviteli mezőre. Ezt a mezőt kötelező kitölteni.

Képviselő azonosítója (EORI)
Ha van érték a CRS-ben, a mező automatikusan frissül a megfelelő értékkel, amely a felhasználó által az
„Engedélyszám” mezőben megadott értéktől függ.

Képviselő neve
A mező automatikusan frissül a megfelelő értékkel, amely a felhasználó által az „Engedélyszám”
mezőben megadott értéktől függ. Ezt a mezőt kötelező kitölteni.

Képviselő címe (utca, házszám)
Ha létezik érték, a mező automatikusan frissül a megfelelő értékkel, amely a felhasználó által az
„Engedélyszám” mezőben megadott értéktől függ.
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Képviselő címe (ország)
Ha létezik érték, a mező automatikusan frissül a megfelelő értékkel, amely a felhasználó által az
„Engedélyszám” mezőben megadott értéktől függ.

Képviselő címe (irányítószám)
Ha létezik érték, a mező automatikusan frissül a megfelelő értékkel, amely a felhasználó által az
„Engedélyszám” mezőben megadott értéktől függ.

Képviselő címe (település)
Ha létezik érték, a mező automatikusan frissül a megfelelő értékkel, amely a felhasználó által az
„Engedélyszám” mezőben megadott értéktől függ.

Előzetes kivitel jelölése
Amennyiben az alkalmazás előre kitölti a jelölőnégyzetet, a felhasználó a megfelelő „Határidő” mezőt
láthatja és szerkesztheti. Amennyiben a jelölőnégyzet nincs előre kitöltve, akkor üres marad, és nem is
szerkeszthető. A mező csak akkor látható és használható, ha az engedélytípus EX/IM AF.

Árumennyiségek gomb
Kattintson a gombra, ekkor felugrik egy ablak, ahol jelentés formátumban látható az áruk összes elérhető
mennyisége, amelyeket fel lehet használni a kérésben.

CSV-fájl feltöltése gomb
A helyi munkaállomáson tárolt CSV-fájl feltöltéséhez kattintson a gombra. A rendszer a „Termékek
sablonját” és az „Áruk sablonját” fogadja el a CSV-fájlként.

Sablon letöltése gomb
Erre a gombra kattintva letöltheti a több áru egyidejű feltöltésére szolgáló sablont. Az Excel-fájl a helyi
munkaállomáson lesz elmentve.

Áruk hozzáadása gomb
Egy INF áru hozzáadásához kattintson a gombra. Az INF áru hozzáadása előtt a felhasználónak egy
érvényes engedélyszámot kell megadnia (ellenkező esetben a rendszer hibaüzenetet küld).
Az INF áruk modult a következő fejezet ismerteti: Az INF-be tartozó árutétel hozzáadása

Benyújtás
A „Benyújtás” gombbal benyújtja az INF kérés űrlapját, és befejezi ezt a műveletet.

Letöltés sablonként
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A „Letöltés sablonként” gombra kattintva egy .xml fájl jön létre, amely automatikusan letöltődik a
felhasználó böngészőjében.
Ez az .xml fájl tartalmazza a felhasználó által az űrlapon eddig bevitt valamennyi adatot, amelyek így
későbbi felhasználás céljából eltárolhatók a felhasználó számítógépén.
Ha ehelyett az INF STP alkalmazásban akarja eltárolni az adatokat, akkor kattintson a „Mentés
vázlatként” gombra.

Mentés vázlatként
A „Mentés vázlatként” gombbal el lehet tárolni az összes olyan adatot, amelyet a felhasználó eddig
bevitt. Az adatokat az INF STP alkalmazásban tárolják, és hozzárendelik az egyes felhasználói
fiókokhoz. Ha ehelyett a felhasználó számítógépén akarja tárolni az adatokat, kattintson a „Letöltés
sablonként” gombra.

Fájlsablon feltöltése
A „Fájlsablon feltöltése” gombbal a felhasználó feltöltheti az INF kérés űrlapjába a számítógépén
korábban elmentett adatokat. A korábban elmentett adatokat úgy lehet létrehozni, hogy rákattintanak a
„Letöltés sablonként” gombra.

Termékek hozzáadása gomb
Egy INF termék hozzáadásához kattintson a gombra. Az INF termék hozzáadása előtt a felhasználónak
egy érvényes engedélyszámot kell megadnia (ellenkező esetben a rendszer hibaüzenetet küld). Az INF
termékek modult a következő fejezet ismerteti: Az INF-be tartozó feldolgozott termék hozzáadása
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2.1. Az INF-be tartozó árutétel hozzáadása
Az INF kérés beillesztése felhasználói felület Hozzáadás gombjára kattintva a következő ablak jelenik
meg, ahol a felhasználó megadhatja az INF áru részleteit:

Helyettesítő áruk
A választógombbal megjelenítheti/elrejtheti az ablakban a „Helyettesítő árukra” vonatkozó részt.

Helyettesítő áruk vámtarifaszáma
Adja meg a helyettesítő áru vámtarifaszámát. A mező akkor jelenik meg, ha a Helyettesítő áruk jelölése
aktiválva van (kötelező mező).

A helyettesítő áruk kereskedelmi minősége és műszaki jellemzői
Adja meg a „helyettesítő áruk kereskedelmi minőségének és műszaki jellemzőinek” leírását. A mező
akkor jelenik meg, ha a Helyettesítő áruk jelölése aktiválva van (kötelező mező).

Az áruk azonosítása
Válassza ki az Áruk azonosítását a legördülő menü megadott értékeiből. A legördülő menü akkor jelenik
meg, ha a Helyettesítő áruk jelölése aktiválva van (kötelező mező).

Dömpingellenes vámok jelölőnégyzete
Jelölje, hogy a helyettesítő árukra vannak-e kivetve dömpingellenes vámok. A jelölőnégyzet akkor jelenik
10
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meg, ha a Helyettesítő áruk jelölése aktiválva van (kötelező mező).

Vámtarifaszám
Adja meg az áru vámtarifaszámát (kötelező mező). Az alkalmazás automatikus kiegészítési funkciót
biztosít (azaz egy legördülő menüben megjelennek a lehetséges értékek), amikor a felhasználó gépel (az
első karakter után).

Árumegnevezés
Adja meg az árumegnevezést (kötelező mező). Az alkalmazás automatikus kiegészítési funkciót biztosít
(azaz egy legördülő menüben megjelennek a lehetséges értékek), amikor a felhasználó gépel (a 3.
karakter után).

Az áruk mennyisége
Adja meg az áruk mennyiségét (számszerű érték – kötelező mező).

Áruk értéke
Adja meg az áruk értékét (számszerű érték – kötelező mező).

Kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazásának részletezése
Részletezze a kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazását a többsoros szöveges mezőben.

Mértékegység
A legördülő menüből válassza ki a megadott árumennyiség mértékegységét (kötelező mező).

Pénznem
A legördülő menüből válassza ki a pénznemet. A rendszerben megadottak szerint az alapértelmezett
érték az euró. Áruk értéke.

Mégse
A teljes bejegyzés törléséhez kattintson a gombra.

Mentés
A megadott INF áru mentéséhez kattintson a gombra. A bejelentett INF áru megjelenik az INF kérés
táblázatában.
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2.2. Az INF-be tartozó feldolgozott termék hozzáadása
Az INF kérés beillesztése képernyő „Hozzáadás” gombjára kattintva megjelenik a következő képernyő,
ahol a felhasználó létrehozhatja az INF terméket:

Vámtarifaszám
Itt lehet megadni az áru vámtarifaszámára vonatkozó értéket (kötelező mező). Az alkalmazás
automatikus kiegészítési funkciót biztosít (azaz egy legördülő menüben megjelennek a lehetséges
értékek), amikor a felhasználó gépel (a 3. karakter után).

Feldolgozott termékek árumegnevezése
Itt lehet szöveges formában megadni az árumegnevezést. Ezt a mezőt kötelező kitölteni, az
alapértelmezett nyelv az alkalmazásban megadottak szerint az angol.

Feldolgozott termékek mennyisége
Itt lehet megadni a feldolgozott termékek mennyiségének számszerű értékét. (Kötelező mező).

Feldolgozott termékek értéke
Itt lehet megadni az áru számszerű értékét. (Kötelező mező).

Kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazásának részletezése
Itt lehet részletezni a kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazását. A többsoros szöveges mezőben
512 karaktert lehet begépelni.
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Mértékegység
A legördülő menüre kattintva megjelenik az értékek előre megadott listája, amelyből a felhasználó
választhat.

Pénznem
A legördülő menüből válassza ki az áruk értékének pénznemét. Az alapértelmezett érték az euró.
(Kötelező mező).

Mégse
Ha erre a gombra kattint, törli azokat az adatokat, amelyeket bevitt, de még nem mentett el ebben az
ablakban.

Mentés
Erre a gombra kattintva elmenti az ebben az ablakban megadott adatokat, és ez a feldolgozott termék
végül az az INF kérés beadványába kerül. Az újonnan létrehozott INF áru megjelenik az „INF kérés
beillesztése” képernyőn az „INF feldolgozott termékek” szakasz alatt.
Amennyiben az INF kérés engedélytípusa EX/IM PF, akkor „Az INF-be tartozó feldolgozott termékek”
felhasználói felület eltérő. Ebben az esetben az alábbi felhasználói felület látható:
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Itt egy további mező is látható, az „Újrabehozatalt végző tagállam”, amelyből választani kell. Az IM/EX
AF, EX/IM AF és IM/EX PF engedélytípusok esetén a felhasználói felület – ezen egyedi mező kivételével
– azonos.
Azonban felhasználói felületről készített fenti képen látható mezők a következő sorrendben jelennek meg:








Vámtarifaszám
A feldolgozott termék megnevezése [a megnevezés nyelve]
Újrabehozatalt végző tagállam
Feldolgozott termékek mennyisége
Mértékegység
Feldolgozott termékek értéke
Pénznem

A felhasználónak két funkciógomb áll a rendelkezésére: 1) Mégse, a teljes bejegyzés törléséhez; és 2)
Mentés, az aktuális bejegyzés elmentéséhez.

2.3. Fennmaradó áruk mennyisége engedélyenként
Amikor a felhasználó az INF kérés áruit határozza meg, az INF kérés beillesztése oldalon ki tudja
választani az „Árumennyiségek” gombot.
A gombra kattintva felugrik egy ablak, amely jelentés formájában mutatja be a fennmaradó
mennyiségeket az erre az engedélyre vonatkozó vámtarifaszámok szerint.
A felugró ablak alább látható:

Vámtarifaszám
Az engedélyben szereplő KN-kód.

Fennmaradó mennyiség
Minden egyes vámtarifaszámra vonatkozón itt látható mértékegységgel együtt a fennmaradó
mennyiség, amely megmaradt, és bejelenthető az INF kérésben.
14
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Bezárás
A felugró ablak bezárásához kattintson erre a gombra.

2.4. Több áru egyidejű feltöltése
Az INF kérés beillesztése oldalon a felhasználó az INF-be tartozó áruk táblázatából ki tudja választani a
„Sablon letöltése” lehetőséget.
Kiválasztás után az Excel-sablon letöltődik a felhasználó munkaállomására. A sablon állandó oszlopokat
és munkalapokat tartalmaz, amelyek segítenek a felhasználónak abban, hogy egyidejűleg több árut
töltsön fel az INF kérésbe.
Az Excel-sablon alább látható:

Fontos megjegyzés: Az Excel-sablon négy különböző munkalapot tartalmaz. Az első lapon fontos
információkat találunk arról, hogyan kell helyesen kitölteni a mezőket. A második lap tartalmazza magát a
fenti sablont, a harmadik lap pedig a funkciógombot, amellyel át lehet alakítani az Excel-sablont CSVfájllá, az INF-SP alkalmazásba feltölthető elfogadott formátummá. Végül pedig a negyedik lapon található
az összes referenciaadat, amelyeket a sablon használ, és amelyeket a felhasználó figyelmen kívül
hagyhat.

Vámtarifaszám
Itt adja meg minden egyes áru vámtarifaszámát, amelyet importálni fognak a kérés űrlapjába.
Megjegyzés: azokat az oszlopokat, amelyek mellett az < M > betű látható, kötelező kitölteni.

Árumegnevezés
Itt adja meg soronként az egyes áruk árumegnevezését.

Az áruk mennyisége
Az „Árumennyiség” oszlopban adja meg a mennyiséget, majd a „Mértékegység” oszlopban válasszon az
elérhető értékek listájából.
15
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Áruk értéke
Itt adja meg a bejelentett áruk értékét.

Kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazásának részletezése
Ide írja be az egyes árukra vonatkozó részleteket.
Megjegyzés: azokat az oszlopokat, amelyek mellett az < O > betű látható, nem kötelező kitölteni.

Helyettesítő áruk
Helyettesítő áruk esetén minden bejelentett árura ki kell tölteni a három oszlopot A helyettesítő áruk
mezőjének kitöltése opcionális.

2.5. Több termék egyidejű feltöltése
Az INF kérés beillesztése oldalon a felhasználó az INF-be tartozó feldolgozott termékek táblázatából ki
tudja választani a „Sablon letöltése” lehetőséget.
Kiválasztás után az Excel-sablon letöltődik a felhasználó munkaállomására. A sablon állandó oszlopokat
és munkalapokat tartalmaz, amelyek segítenek a felhasználónak abban, hogy egyidejűleg több terméket
töltsön fel az INF kérésbe.
Az Excel-sablon alább látható:

Fontos megjegyzés: Az Excel-sablon négy különböző munkalapot tartalmaz. Az első lapon fontos
információkat találunk arról, hogyan kell helyesen kitölteni a mezőket. A második lap tartalmazza magát a
fenti sablont, a harmadik lap pedig a funkciógombot, amellyel át lehet alakítani az Excel-sablont CSVfájllá, az INF-SP alkalmazásba feltölthető elfogadott formátummá. Végül pedig a negyedik lapon található
az összes referenciaadat, amelyeket a sablon használ, és amelyeket a felhasználó figyelmen kívül
hagyhat.
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Vámtarifaszám
Itt adja meg minden egyes termék vámtarifaszámát, amelyet importálni fognak a kérés űrlapjába.
Megjegyzés: azokat az oszlopokat, amelyek mellett az < M > betű látható, kötelező kitölteni.

Feldolgozott termékek árumegnevezése
Itt adja meg soronként az egyes termékek árumegnevezését.

Feldolgozott termékek mennyisége
Az „Árumennyiség” oszlopban adja meg a mennyiséget, majd a „Mértékegység” oszlopban válasszon az
elérhető értékek listájából.

Feldolgozott termékek értéke
Minden egyes bejelentett termékre adja meg itt az értéket, majd a „Pénznem” oszlopban válasszon az
elérhető értékek listájából.

Kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazásának részletezése
Ide írja be az egyes termékekre vonatkozó részleteket. Megjegyzés: azokat az oszlopokat, amelyek
mellett az < O > betű látható, nem kötelező kitölteni.
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3. Elemek megadása az INF létrehozásához
Egy sikertelen INF kérés ahhoz vezethet, hogy a felhasználónak egy „Feladatot” kell elvégeznie, hogy
további részletekkel támassza alá kérését.

Űrlap nyelve
Az a nyelv, amelyet a kérés teljes űrlapjára kiválasztanak.

Az INF elemek meg nem adásának indokolása
Válaszoljon az Igen/Nem választógombokkal. Ennek értéke jelöli, hogy a felhasználó meg akarja-e adni a
kért elemeket, vagy sem. Amennyiben a felhasználó nem akarja megadni a kért elemeket, és ezért a
„Nem” értékre kattint, ettől a beviteli mezőtől jobbra két további beviteli mező jelenik meg.
A felhasználónak indokolnia kell, miért nem adja meg az elemeket, és ki kell választania, hogy milyen
nyelven írja le az indokolást. Lásd az alábbi képet:
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A fenti képernyőképen a következő mezők láthatók:
 Meg akarja adni az elemeket? (választógombokkal). Itt a felhasználónak választania kell az
„Igen” vagy a „Nem” között.
 Az indokolás szövege, ahol a felhasználó több sornyi szöveget írhat be.
 A nyelvek legördülő menüje, ahol a felhasználó kiválaszthatja az indokolás szövegének nyelvét.

Jogosult címére vonatkozó adatcsoport
A mezők automatikusan kitöltődnek a megfelelő értékekkel, amelyek a felhasználó által az
„Engedélyszám” mezőben megadott értéktől függenek.

Képviselő címére vonatkozó adatcsoport
A mezők automatikusan kitöltődnek a megfelelő értékkel, amely a felhasználó által az „Engedélyszám”
mezőben megadott értéktől függ.

Általános megjegyzések
Itt adja meg az elemek benyújtásával kapcsolatos általános megjegyzéseket.

A 86. cikk (3) bekezdésére vonatkozó jelölőnégyzet
A 86. cikk (3) bekezdésén alapuló vámtartozás kiszámításához válassza ki a jelölőnégyzetet.

Árumennyiségek – Gomb
A gombra kattintva egy felugró ablak jelenik meg, amely jelentés formájában mutatja be az ezen
engedély céljából a CDMS külső rendszerből kinyert összes vámtarifaszámot, valamint a fennmaradó
árumennyiségeket, amelyeket az INF kérésben lehet bejelenteni.

Az áruk CSV-fájljának feltöltése – Gomb
Kattintson a gombra, és az alkalmazás megnyitja a helyi munkaállomás fájlkezelőjét, amelyben ki lehet
választani az alkalmazásba feltöltendő CSV-fájlt.

Áruk sablonjának letöltése
Erre a gombra kattintva letöltheti a több áru egyidejű feltöltésére szolgáló Excel-sablont.

Hozzáadás (áruk)
Ezzel a gombbal egy árut adhat hozzá a feladathoz.
19
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Szerkesztés
Erre a gombra kattintva az Áruk/termékek hozzáadása ablak ugrik fel, amely tartalmazza az ugyanabban
a sorban látható adott INF termék/áru összes részletét. A felhasználó bármelyik adatot szerkeszteni tudja
és el tudja menteni.

Törlés
Erre a gombra kattintva az ugyanabban a sorban lévő INF áru bejegyzése törlésre kerül az aktuális INF
kérésből. A gombra kattintva egy felugró ablak annak megerősítésére kéri a felhasználót, hogy biztosan
törölni akarja-e az adott INF árut.

A fenti képernyőképen a következő üzenet látható: „Biztosan folytatja a műveletet?” A felhasználó
választhat a „Nem” vagy az „Igen” lehetőség között.

A termékek CSV-fájljának feltöltése – Gomb
Kattintson a gombra, és az alkalmazás megnyitja a helyi munkaállomás fájlkezelőjét, amelyben ki lehet
választani az alkalmazásba feltöltendő CSV-fájlt.

Termékek sablonjának letöltése
Erre a gombra kattintva letöltheti a több termék egyidejű feltöltésére szolgáló Excel-sablont.

Hozzáadás (termékek)
Ezzel a gombbal egy terméket adhat hozzá a feladathoz.

Benyújtás
A benyújtásra kattintva befejezi az elemek megadására vonatkozó feladatot.

Letöltés sablonként
A „Letöltés sablonként” gombra kattintva egy .xml fájl jön létre, amely automatikusan letöltődik a
felhasználó böngészőjében.
Ez az .xml fájl tartalmazza a felhasználó által az űrlapon eddig bevitt valamennyi adatot, amelyek így
későbbi felhasználás céljából eltárolhatók a felhasználó számítógépén. Ha ehelyett az INF STP
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alkalmazásban akarja eltárolni az adatokat, akkor kattintson a „Mentés vázlatként” gombra.

Mentés vázlatként
A „Mentés vázlatként” gombbal el lehet tárolni az összes olyan adatot, amelyet a felhasználó eddig bevitt.
Az adatokat az INF STP alkalmazásban tárolják, és hozzárendelik az egyes felhasználói fiókokhoz. Ha
ehelyett a felhasználó számítógépén akarja tárolni az adatokat, kattintson a „Letöltés sablonként”
gombra.
PDF nyomtatása
Ezzel a gombbal PDF formátumban kinyomtathatja az aktuális oldalt.

Fájlsablon feltöltése
A „Fájlsablon feltöltése” gombbal a felhasználó feltöltheti az INF kérés űrlapjába a számítógépén
korábban elmentett adatokat. A korábban elmentett adatokat úgy lehet létrehozni, hogy rákattintanak a
„Letöltés sablonként” gombra.

Felügyelő vámhivatal
A felhasználó ebben a mezőben megnézheti a felügyelő vámhivatalt. Ez a mező csak olvasható.
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3.1. Az INF-be tartozó áruk hozzáadása
Ha a felhasználó az INF áru hozzáadása vagy az INF áru szerkesztése gombra kattint, amelyek az
„Elemek megadása az INF létrehozásához” képernyőn találhatók, akkor a következő képernyő jelenik
meg, ahol a felhasználó megadhatja/módosíthatja az INF árut:

Helyettesítő áruk vámtarifaszáma
Ebben a mezőben lehet megadni a helyettesítő áru vámtarifaszámát. A mező csak akkor látható, ha a
Helyettesítő áruk jelölése lehetőséget kiválasztották; ebben az esetben a mező kitöltése kötelező.

A helyettesítő áruk kereskedelmi minősége és műszaki jellemzői
Ebben a mezőben szövegesen le lehet írni a helyettesítő áruk kereskedelmi minőségét és műszaki
jellemzőit. A mező csak akkor látható, ha a Helyettesítő áruk jelölése lehetőséget kiválasztották; ebben
az esetben a mező kitöltése kötelező.

Helyettesítő áruk jelölése
A választógombbal megjelenítheti/elrejtheti az ablakban a „Helyettesítő árukra” vonatkozó részt.

Az áruk azonosítása
Erre a beviteli mezőre kattintva megjelenik az értékek előre megadott listája, amelyből a felhasználó
választhat.
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Dömpingellenes vám megadása
Egy igaz/hamis érték megadása, amit a felhasználó a jelölőnégyzetre kattintva állíthat be.

Vámtarifaszám
Itt lehet megadni az áru(k) vámtarifaszámára vonatkozó értéket (kötelező mező). Az alkalmazás
automatikus kiegészítési funkciót biztosít (azaz egy legördülő menüben megjelennek a lehetséges
értékek), amikor a felhasználó gépel (az első karakter után).

Árumegnevezés
Itt lehet megadni az árumegnevezésre vonatkozó szöveges értéket (kötelező mező).

Az áruk mennyisége
Itt lehet megadni az áruk mennyiségének számszerű értékét. (Kötelező mező).

Áruk értéke
Itt lehet megadni az áruk számszerű értékét; ez a mező kötelező. Az alkalmazásban megadottak szerint
az alapértelmezett érték az euró.

Mértékegység
Erre a beviteli mezőre kattintva megjelenik az értékek előre megadott listája, amelyből a felhasználó
választhat.

Pénznem
Csak olvasható mező, amely megjeleníti a pénznemet; az alapértelmezett érték az euró.

Kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazásának részletezése
Itt írja be az adott árura vonatkozó további elemeket.
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3.2. Az INF-be tartozó feldolgozott termék hozzáadása
Ha a felhasználó az INF termék hozzáadása vagy az INF termék szerkesztése gombra kattint, amelyek
az Elemek megadása az INF létrehozásához képernyőn találhatók, akkor a következő képernyő jelenik
meg, ahol létrehozhatja/módosíthatja az INF terméket:

Vámtarifaszám
Itt lehet megadni az áru vámtarifaszámára vonatkozó értéket (kötelező mező). Az alkalmazás
automatikus kiegészítési funkciót biztosít (egy legördülő menüben megjelennek a lehetséges értékek),
amikor a felhasználó gépel (az első karakter után).

Feldolgozott termékek árumegnevezése
Itt lehet szöveges formában megadni az árumegnevezést. Ezt a mezőt kötelező kitölteni.

Feldolgozott termékek mennyisége
Itt lehet meghatározni a feldolgozott termékek mennyiségének számszerű értékét. (Kötelező mező).

Feldolgozott termékek értéke
Itt lehet meghatározni az áruk értékének számszerű értékét. (Kötelező mező). Az alapértelmezett
pénznem az euró.

Kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazásának részletezése
Itt írja be az adott termékre vonatkozó további elemeket.

Mértékegység
Erre a beviteli mezőre kattintva megjelenik az értékek előre megadott listája, amelyből a felhasználó
választhat.
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Pénznem
Csak olvasható mező, amely megjeleníti a pénznemet; az alapértelmezett érték az euró.

Mégse
Ha erre a gombra kattint, törli azokat az adatokat, amelyeket bevitt, de még nem mentett el ebben az
ablakban.

Mentés
Erre a gombra kattintva elmenti az ebben az ablakban megadott adatokat, és ez a feldolgozott termék
végül az az eredeti beadványba kerül. Az újonnan létrehozott INF feldolgozott termék megjelenik az
Elemek megadása az INF létrehozásához képernyőn az INF áruk” szakasz alatt.

25

UCC INF különleges eljárások INF-STP online súgó

4. Elemek megadása az INF kéréshez
Az alábbiakban az „Elemek megadása az INF kéréshez” képernyőt mutatjuk be:

Űrlap nyelve
Válassza ki az űrlap nyelvét.

Benyújtás
Ezzel a gombbal nyújthatja be a megadott elemeket.

Mentés vázlatként
A „Mentés vázlatként” gombbal el lehet tárolni az összes olyan adatot, amelyet a felhasználó eddig bevitt.
Az adatokat az INF STP alkalmazásban tárolják, és hozzárendelik az egyes felhasználói fiókokhoz.

Fájlsablon feltöltése
A „Fájlsablon feltöltése” gombbal a felhasználó feltöltheti az INF kérés űrlapjába a számítógépén
korábban elmentett adatokat. A korábban elmentett adatokat úgy generálták, hogy korábban
rákattintottak a „Fájl letöltése sablonként” gombra.

26

UCC INF különleges eljárások INF-STP online súgó

Letöltés sablonként
A „Fájl letöltése sablonként” gombra kattintva egy .xml fájl jön létre, amely automatikusan letöltődik a
felhasználó böngészőjében. Ez az .xml fájl tartalmazza a felhasználó által az űrlapon eddig bevitt adatot,
amelyek így későbbi felhasználás céljából eltárolhatók a felhasználó számítógépén. Ha ehelyett az INF
STP alkalmazásban akarja eltárolni az adatokat, akkor kattintson a „Mentés vázlatként” gombra.

PDF nyomtatása
Ezzel a gombbal PDF formátumban kinyomtathatja az aktuális oldalt.

INF adat
Itt található az eredeti INF kérésben rögzített összes alapvető információ. (Csak olvasható mezők).

Jogosult azonosítója (EORI)
Itt található az engedély jogosultjára vonatkozó összes információ (részlet), csak olvasható formátumban.

Képviselő azonosítója (EORI)
Itt található a képviselőre vonatkozó összes információ (részlet), csak olvasható formátumban.

Általános megjegyzések
Az INF kérés létrehozása során írt általános megjegyzések itt láthatók csak olvasható formátumban.

Árutétel vagy feldolgozott termék, amelyre INF-t kérnek
Erre a beviteli mezőre kattintva megjelenik egy legördülő lista, amelyről a felhasználónak ki kell
választania az egyik felkínált értéket.

A kiválasztott értéknek megfelelően az alábbi táblázat átvált, és azokat a bejegyzéseket mutatja, amelyek
megfelelnek a felhasználó által kiválasztott értéknek. Pl. ha a felhasználó az „Áruk” értéket választja ki, az
alábbi táblázat az „Áruk” sorait mutatja.

Azon árutétel vagy feldolgozott termék megtekintése, amelyre INF-t kérnek
A szem ikonra kattintva egy ablak jelenik meg, amely mutatja a táblázatban az adott áru/termék
bejegyzésének részleteit. Pl. egy ablak jelenik meg:
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A fenti felhasználói felület a következő mezőket tartalmazza sorrendben:









Vám-árunyilatkozat hivatkozási száma (MRN)
Vámtarifaszám
Árumegnevezés (a nyelvi beállítása a kérés űrlapjából kerül át)
Az áruk mennyisége
Áruk értéke
Mértékegység
Pénznem
A kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazására vonatkozó elemek (a nyelvi beállítása a
kérés űrlapjából kerül át)

AF alatt álló áruk hozzáadása
Erre a gombra kattintva egy ablak jelenik meg, amelynek címe „AF alá vont nem uniós tételek áruk
hozzáadása”. Ebben az ablakban lehet megadni és benyújtani az INF kérésre vonatkozó elemeket.
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4.1. AF alatt álló áruk hozzáadása
A felhasználó úgy tudja elérni az „AF alá vont nem uniós tételek áruk hozzáadása” lehetőséget, hogy az
Elemek megadása az INF kéréshez képernyőn rákattint a „Hozzáadás” gombra.

Vám-árunyilatkozat hivatkozási száma
Ezen a beviteli mezőn a felhasználó megadhatja az MRN értékét. Ezt a mezőt kötelező kitölteni.

Vámtarifaszám
Itt lehet megadni az áru vámtarifaszámára vonatkozó értéket (kötelező mező).

Árumegnevezés
Itt lehet megadni az árumegnevezésre vonatkozó szöveges értéket (kötelező mező).

Az áruk mennyisége
Itt lehet megadni az áruk mennyiségének számszerű értékét. Ezt a mezőt kötelező kitölteni.

Áruk értéke
Itt lehet megadni az áruk számszerű értékét. Ezt a mezőt kötelező kitölteni.

Mértékegység
Erre a beviteli mezőre kattintva megjelenik az értékek előre megadott listája, amelyből a felhasználó
választhat.

Pénznem
Válassza ki a pénznemet az értékek megadott listájából. Az alkalmazásban megadottak szerint az
alapértelmezett érték az euró.
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Mégse
Ha erre a gombra kattint, törli azokat az adatokat, amelyeket bevitt, de még nem mentett el ebben az
ablakban.

Mentés
Erre a gombra kattintva elmenti az ebben az ablakban megadott adatokat, és ez az áru végül az „Elemek
szolgáltatása az INF kéréshez” képernyőre kerül. Az újonnan létrehozott INF áru megjelenik az Elemek
megadása az INF kéréshez képernyőn a „Nem uniós áruk” táblázatban:
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5. INF információk kérése
Ha a „Kérés INF információk szolgáltatására” menü linkre kattint, a rendszer a következő képernyőre
irányítja át a felhasználót. A felhasználó ekkor megadhatja az érvényes INF számot, és kérheti a
vonatkozó INF információ megtekintését.

INF szám megadása

Ebben a szöveges mezőben lehet megadni az „INF számot”. Ezt a mezőt kötelező kitölteni.

Benyújtás gomb

Ezzel a gombbal lehet benyújtani azt az INF számot, amelyet korábban megadtak az „INF szám
megadása” mezőben.
 Ha az INF számra érvényes értéket adott meg, a rendszer átirányítja a felhasználó az INF
információk képernyőjére, ahol meg lehet tekinteni az adott INF számhoz tartozó INF-t.
 Ha az INF számra érvénytelen értéket adtak meg, akkor hibaüzenet jelenik meg:
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5.1. INF részletes információk – INF adatok
Az alábbi képernyőn a felhasználó egy korábbi INF információkérés részleteit tekintheti meg, amelyet úgy
nyújtott be, hogy az „INF információ kérése” képernyőn megadta az „INF számot”. A képernyő két
alképernyőből áll, amelyeket az egyes képernyők füleire kattintva lehet elérni. A fül alatti képen az „INF
adatok” láthatók.
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Bezárás
Erre a gombra kattintva a felhasználó visszatér az „INF információ kérése” képernyőre.

PDF nyomtatása
Erre a gombra kattintva a felhasználó egy előnézeti ablakhoz jut, ahol konfigurálni lehet, hogyan
nyomtassa ki papírra ezt az oldalt.

Letöltés sablonként
A „Letöltés sablonként” gombra kattintva egy .xml fájl jön létre, amely automatikusan letöltődik a
felhasználó böngészőjében. Ez az .xml fájl tartalmazza a felhasználó által az űrlapon eddig bevitt
valamennyi adatot, amelyek így későbbi felhasználás céljából eltárolhatók a felhasználó számítógépén.

Áruk megtekintése gomb
A szem ikonra kattintva egy ablak jelenik meg, amely mutatja a táblázat ezen árubejegyzésének
részleteit.
Példák az áruk részleteit mutató ablakra:

A fenti felhasználói felület a következő mezőket tartalmazza sorrendben:
 Helyettesítő áruk
o Helyettesítő áruk KN-kódja
o A helyettesítő áruk kereskedelmi minősége és műszaki jellemzői
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o Az árukód azonosítása
o Engedmény felfüggesztése
Árutípus KN-kódja
Árumegnevezés (a leírás szövegének nyelve)
Az áruk mennyisége
Mérés
Áruk értéke
Pénznem
Kereskedelempolitikai intézkedések részletezése

A felhasználó az ablak jobb alsó részén lévő „OK” gombra kattintva be tudja zárni a felugró ablakban lévő
üzenetet.

Termékek megtekintése gomb
A szem ikonra kattintva egy ablak jelenik meg, amely a táblázat ezen termékbejegyzésének részleteit
mutatja.
Példák a termékek részleteit mutató ablakra:

A fenti felhasználói felület a következő mezőket tartalmazza sorrendben:
 Feldolgozott termékek KN-kódja
 Feldolgozott termékek árumegnevezése
 Feldolgozott termékek mennyisége
 Feldolgozott termékek értéke
 Mérés
 Amennyiben vámtartozás keletkezik, a behozatali vám összegét a Vámkódex 86. cikkének (3)
bekezdésével összhangban kell kiszámítani
 Kereskedelempolitikai intézkedések részletezése
 Pénznem
A felhasználó az ablak jobb alsó részén lévő „OK” gombra kattintva be tudja zárni a felugró ablakban lévő
üzenetet.
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INF adat
Itt a felhasználó megtekintheti az INF alapvető információit.

Jogosult azonosítója (EORI)
Itt a felhasználó megtekintheti az engedélyjogosult minden információját. Pl. név, ország, település stb.

Képviselő azonosítója (EORI)
Itt a felhasználó megtekintheti a képviselő minden információját. Pl. EORI-szám, név stb.

Általános megjegyzések
Ha bármilyen megjegyzést fűztek az INF-hez, azok ebben a szakaszban láthatók.

A 86. cikk (3) bekezdés jelölése
Amennyiben az INF-t a 86. cikk (3) bekezdése alapján vámtartozás terheli, ebben a szakaszban
megjelenik a megfelelő jelölőnégyzet.

Előzetes kivitel jelölése
Amennyiben az EX/IM AF engedélytípusú INF esetén a kérelmező kijelöli a következő jelölőnégyzetet, és
meghatároz egy határidőt.

Az INF-be tartozó áruk
Ebben a szakaszban látható minden olyan áru, amelyet az INF-ben bejelentettek.

Az INF-be tartozó feldolgozott termékek
Ebben a szakaszban látható minden olyan termék, amelyet az INF-ben bejelentettek.

AF alá vont nem uniós tételek áruk
Ebben a szakaszban látható minden olyan nem uniós áru, amelyet az INF-ben bejelentettek.

Előzetes kivitel alá tartozó feldolgozott termékek
Ebben a szakaszban látható minden olyan előzetes kivitel alá tartozó termék, amelyet az INF-ben
bejelentettek.

Tételek áruk, amelyek AF alá vonhatók
Ebben a szakaszban látható minden olyan áru, amelyeket AF alá vontak.
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5.2. INF részletes információk – Státuszadatok
Ezen a képernyőn a felhasználó egy korábbi INF információkérés részleteit tekintheti meg, amelyet úgy
nyújtott be, hogy az „INF információ kérése” képernyőn megadta az „INF számot”. Ez a képernyő két
alképernyőből áll, amelyeket az egyes képernyők füleire kattintva lehet elérni.
A fül alatti képen a „Státuszadatok” láthatók.

Bezárás
Erre a gombra kattintva a felhasználó visszatér az „INF információ kérése” képernyőre.
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PDF nyomtatása
Erre a gombra kattintva a felhasználó egy előnézeti ablakhoz jut, ahol konfigurálni lehet, hogyan
nyomtassa ki papírra ezt az oldalt.

Letöltés sablonként
A „Letöltés sablonként” gombra kattintva egy .xml fájl jön létre, amely automatikusan letöltődik a
felhasználó böngészőjében. Ez az .xml fájl tartalmazza a felhasználó által az űrlapon eddig bevitt
valamennyi adatot, amelyek így későbbi felhasználás céljából eltárolhatók a felhasználó számítógépén.

A dokumentum vége
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