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1. Menu
De onderstaande menulinks worden weergegeven aan de linkerkant van het scherm. In dit document
worden enkel de menulinks getoond die verband houden met de INF-STP-toepassing.

Menulink “INF”
Onder deze menulink worden alle INF-STP-specifieke menulinks gegroepeerd. Wanneer de gebruiker
hierop klikt, wordt dit menu uitgeklapt en komen de sublinks naar INF-STP-specifieke handelingen in
beeld. Als het is uitgeklapt, kunt u het weer inklappen en de sublinks verbergen door er nogmaals op te
klikken.

Menulink “Verzoek om aanleveren van INF-informatie”
Via deze menulink wordt de gebruiker doorgestuurd naar het scherm waar hij/zij een verzoek om INFinformatie kan aanmaken.

Menulink “INF-verzoek invoeren”
Via deze menulink wordt de gebruiker doorgestuurd naar het scherm waar hij/zij het formulier voor een
INF-verzoek kan invullen.
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2. INF-verzoek invoeren
De gebruiker kan een INF-verzoek invoeren door het betreffende formulier in te vullen. Dit formulier is te
bereiken door te klikken op de menulink genaamd: INF-verzoek invoeren.

Taal formulier
Kies uit het vervolgkeuzemenu de taal die u wilt gebruiken voor het verzoekformulier.

Nummer van een vergunning of een aangifte
Selecteer met behulp van het keuzerondje of de toepassing het nummer dat u gaat invoeren moet
herkennen als een nummer van een vergunning of van een aangifte.

Nummer van de vergunning/aangifte
Voer hier het identificatienummer van de vergunning of de aangifte in. Als er een geldig
vergunningsnummer is ingevuld, worden veel andere velden automatisch ingevuld (bv. soort vergunning,
de houder enz.). Dit is een verplicht veld.
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Controlekantoor
Typ hier het huidige douanekantoor dat het verzoek tot aanmaken van een INF invoert. Nadat u het
eerste getal hebt ingevoerd, wordt dit automatisch aangevuld met een lijst waaruit u kunt kiezen.

Houder (EORI-nummer)
In dit veld wordt automatisch de juiste waarde ingevuld op basis van de waarde die de gebruiker heeft
ingevuld in het veld “Nummer van de vergunning”. Dit is een verplicht veld.

Naam houder
De naam van de houder wordt automatisch ingevuld door de toepassing.

Straat en huisnummer houder
De straat en het huisnummer van de houder worden automatisch ingevuld door de toepassing.

Land houder
Het land van de houder wordt automatisch ingevuld door de toepassing.

Postcode houder
De postcode van de houder wordt automatisch ingevuld door de toepassing.

Woonplaats houder
De woonplaats van de houder wordt automatisch ingevuld door de toepassing.

Algemene opmerkingen
Voer hier eventuele algemene opmerkingen in verband met het verzoek tot aanmaken van de INF in.

Selectievakje artikel 86, lid 3
Vink het selectievakje aan als dit artikel op het INF-verzoek van toepassing is.

Soort vergunning
Als het ingevoerde vergunningsnummer geldig is in het externe CDMS-systeem, kan de gebruiker op
basis van de beslissingscode, die deel uitmaakt van het vergunningsnummer, de betreffende bijzondere
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regeling selecteren uit het vervolgkeuzemenu.
Ook als het ingevoerde vergunningsnummer niet geldig is in het externe CDMS-systeem, kan de
gebruiker de bijzondere regeling selecteren uit het vervolgkeuzemenu, maar dan zijn alle vier de opties
beschikbaar: AV IM/EX, AV EX/IM, PV IM/EX en PV EX/IM (zie onderstaande schermopname).

Datum van indiening
Door op het veld “Datum van indiening” te klikken kan de gebruiker de datum invoeren waarop het INFverzoek is ingediend. Hij/zij kan de datum intypen of selecteren via de kalender die wordt weergegeven
zodra hij/zij op het veld klikt. Dit is een verplicht veld.

Vertegenwoordiger (EORI-nummer)
Als er een waarde in het CRS voorkomt, wordt in dit veld automatisch de juiste waarde ingevuld op basis
van de waarde die de gebruiker heeft ingevuld in het veld “Nummer van de vergunning”.

Naam vertegenwoordiger
In dit veld wordt automatisch de juiste waarde ingevuld op basis van de waarde die de gebruiker heeft
ingevuld in het veld “Nummer van de vergunning”. Dit is een verplicht veld.

Straat en huisnummer vertegenwoordiger
Als er een waarde bestaat, wordt in dit veld automatisch de juiste waarde ingevuld op basis van de
waarde die de gebruiker heeft ingevuld in het veld “Nummer van de vergunning”.

Land vertegenwoordiger
Als er een waarde bestaat, wordt in dit veld automatisch de juiste waarde ingevuld op basis van de
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waarde die de gebruiker heeft ingevuld in het veld “Nummer van de vergunning”.

Postcode vertegenwoordiger
Als er een waarde bestaat, wordt in dit veld automatisch de juiste waarde ingevuld op basis van de
waarde die de gebruiker heeft ingevuld in het veld “Nummer van de vergunning”.

Woonplaats vertegenwoordiger
Als er een waarde bestaat, wordt in dit veld automatisch de juiste waarde ingevuld op basis van de
waarde die de gebruiker heeft ingevuld in het veld “Nummer van de vergunning”.

Indicatie van voorafgaande uitvoer
Als het selectievakje automatisch door de toepassing is aangekruist, verschijnt ook het bewerkbare veld
“Termijn”. Als het selectievakje niet automatisch is aangekruist, is het leeg en onbewerkbaar. Dit veld is
uitsluitend zichtbaar en van toepassing bij een vergunning van het type AV EX/IM.

Hoeveelheid goederen
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, verschijnt er een pop-upvenster met een verslag van alle
beschikbare hoeveelheden goederen die in het verzoek kunnen worden gebruikt.

CSV-bestand uploaden
Gebruik deze knop om een CSV-bestand te uploaden dat op uw lokale computer is opgeslagen. Dit CSVbestand moet het sjabloon voor goederen/producten zijn. Anders accepteert het systeem het niet.

Sjabloon downloaden
Gebruik deze knop om het sjabloon voor het uploaden van meerdere goederen te downloaden. Het
Excel-bestand wordt op uw lokale computer opgeslagen.

Goederen toevoegen
Klik op deze knop om een INF-goed toe te voegen. Voordat de gebruiker het INF-goed toevoegt, moet
hij/zij een geldig vergunningsnummer invoeren (anders verschijnt er een foutmelding).
Het modale venster voor INF-goederen wordt beschreven in het gedeelte: Goed toevoegen dat onder de
INF valt.

Verzenden
Klik op de knop “Verzenden” om het INF-verzoekformulier te verzenden en deze handeling af te ronden.

Downloaden als sjabloon
Wanneer de gebruiker op de knop “Downloaden als sjabloon” klikt, wordt er een .xml-bestand
gegenereerd, dat automatisch wordt gedownload in de browser.
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Dit .xml-bestand bevat alle gegevens die de gebruiker tot dusver in het formulier heeft ingevoerd. Zo
kunnen deze gegevens voor toekomstig gebruik worden opgeslagen op de computer van de gebruiker.
Om de gegevens in plaats daarvan binnen de INF-STP-toepassing op te slaan, klikt u op de knop
“Opslaan als ontwerp”.

Opslaan als ontwerp
Door op de knop “Opslaan als ontwerp” te klikken worden alle gegevens opgeslagen die de gebruiker
tot dusver heeft ingevoerd. De gegevens worden opgeslagen binnen de INF-STP-toepassing en
gekoppeld aan de account van iedere gebruiker. Om de gegevens in plaats daarvan op uw computer op
te slaan, klikt u op de knop “Downloaden als sjabloon”.

Sjabloon voor bestand uploaden
Door op de knop “Sjabloon voor bestand uploaden” te klikken kan de gebruiker het INFverzoekformulier invullen met gegevens die hij/zij eerder op zijn/haar computer heeft opgeslagen. Deze
gegevens zijn eerder opgeslagen door op de knop “Downloaden als sjabloon” te klikken.

Producten toevoegen
Klik op deze knop om een INF-product toe te voegen. Voordat de gebruiker het INF-product toevoegt,
moet hij/zij een geldig vergunningsnummer invoeren (anders verschijnt er een foutmelding). Het modale
venster voor INF-producten wordt beschreven in het gedeelte: Veredelingsproduct toevoegen dat onder
de INF valt.
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2.1. Goederen toevoegen die onder de INF vallen
Wanneer de gebruiker op de knop “Toevoegen” klikt op de pagina INF-verzoek invoeren, wordt het
volgende scherm weergegeven, waar hij/zij de gegevens van een INF-goed kan invoeren:

Equivalente goederen
Gebruik deze knop om het gedeelte “Equivalente goederen” van het venster te tonen/verbergen.

Goederencode equivalente goederen
Vul de goederencode voor de equivalente goederen in. Dit veld wordt weergegeven wanneer de indicatie
voor equivalente goederen is ingeschakeld (verplicht veld).

Handelskwaliteit en technische kenmerken van de equivalente goederen
Voer de beschrijving van de “handelskwaliteit en de technische kenmerken” van de equivalente goederen
in. Dit veld wordt weergegeven wanneer de indicatie voor equivalente goederen is ingeschakeld (verplicht
veld).

Identificatie van de goederen
Kies de identificatie van de goederen uit de waarden in het vervolgkeuzemenu. Dit vervolgkeuzemenu
wordt weergegeven wanneer de indicatie voor equivalente goederen is ingeschakeld (verplicht veld).

Selectievakje antidumping
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Schakel dit vakje in of uit om aan te geven of er antidumpingrechten gelden voor het equivalente goed.
Dit vakje wordt weergegeven wanneer de indicatie voor equivalente goederen is ingeschakeld.

Goederencode
Voer de goederencode van het goed in (verplicht veld). De toepassing vult uw invoer automatisch aan
terwijl u typt (d.w.z. dat er een vervolgkeuzelijst met mogelijke waarden verschijnt zodra u het eerste getal
hebt ingevoerd).

Beschrijving van de goederen
Voer de beschrijving van de goederen in (verplicht veld). De toepassing vult uw invoer automatisch aan
terwijl u typt (d.w.z. dat er een vervolgkeuzelijst met mogelijke waarden verschijnt zodra u het derde getal
hebt ingevoerd).

Hoeveelheid goederen
Voer de hoeveelheid goederen in (numerieke waarde – verplicht veld).

Waarde van de goederen
Voer de waarde van de goederen in (numerieke waarde – verplicht veld).

Gegevens voor de toepassing van handelspolitieke maatregelen
Voer de gegevens voor de toepassing van handelspolitieke maatregelen in het tekstveld met meerdere
regels in.

Meeteenheid
Kies uit het vervolgkeuzemenu de meeteenheid die u hebt gebruikt om de hoeveelheid goederen aan te
geven (verplicht veld).

Valuta
Kies een munteenheid uit het vervolgkeuzemenu. De standaardwaarde in het systeem is euro. Waarde
van de goederen.

Annuleren
Klik op deze knop om alle ingevoerde gegevens te annuleren.

Opslaan
Klik op deze knop om het ingevoerde INF-goed op te slaan. Het aangegeven INF-goed wordt
weergegeven in de overzichtstabel van het INF-verzoek.
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2.2. Veredelingsproduct toevoegen dat onder de INF valt
Wanneer de gebruiker op de knop “Toevoegen” klikt in het scherm INF-verzoek invoeren, opent het
volgende venster, waar hij/zij een INF-product kan aanmaken:

Goederencode
Hier kan de gebruiker de goederencode invoeren (verplicht veld). De toepassing vult uw invoer
automatisch aan terwijl u typt (d.w.z. dat er een vervolgkeuzelijst met mogelijke waarden verschijnt zodra
u het derde getal hebt ingevoerd).

Beschrijving van de veredelingsproducten
Hier kan de gebruiker een beschrijving van de producten invoeren. Dit veld is verplicht, en de taal staat in
de toepassing standaard op Engels ingesteld.

Hoeveelheid veredelingsproducten
Typ hier de numerieke waarde voor de hoeveelheid veredelingsproducten (verplicht veld).

Waarde van de veredelingsproducten
Typ hier een numerieke waarde voor de waarde van de producten (verplicht veld).

Gegevens voor de toepassing van handelspolitieke maatregelen
Typ hier de gegevens voor de toepassing van handelspolitieke maatregelen. Tekstveld van meerdere
regels, met een maximum van 512 tekens.
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Meeteenheid
Wanneer de gebruiker op het vervolgkeuzemenu klikt, verschijnt er een lijst met vooraf bepaalde waarden
waaruit hij/zij moet kiezen.

Valuta
Kies uit het vervolgkeuzemenu de valuta die u hebt gebruikt voor de waarde van de producten. De
standaardwaarde is euro (verplicht veld).

Annuleren
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, worden alle gegevens geannuleerd die in dit venster zijn
toegevoegd en niet zijn opgeslagen.

Opslaan
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, worden alle gegevens opgeslagen die in dit venster zijn
ingevoerd, en wordt dit veredelingsproduct uiteindelijk opgenomen in het INF-verzoek dat wordt
ingediend. Het nieuwe INF-product wordt in het scherm INF-verzoek invoeren weergegeven bij het
gedeelte “INF-veredelingsproducten”.

Indien de vergunning van het INF-verzoek van het type PV EX/IM is, ziet de pagina van
veredelingsproducten die onder de INF vallen er anders uit. Die pagina van de gebruikersinterface wordt
hieronder weergegeven:
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Hier heeft de gebruiker het aanvullende veld “Lidstaat van wederinvoer” tot zijn/haar beschikking. Op de
toevoeging van dit specifieke veld na is de pagina van de gebruikersinterface identiek aan die voor
vergunningen van het type AV IM/EX, AV EX/IM en PV IM/EX.
Dit zijn echter de velden uit de bovenstaande schermopname, in deze volgorde:








goederencode;
beschrijving van de veredelingsproducten [taal van de beschrijving];
lidstaat van wederinvoer;
hoeveelheid veredelingsproducten;
meeteenheid;
waarde van de veredelingsproducten;
valuta.

De gebruiker heeft twee functieknoppen tot zijn/haar beschikking: 1) “Annuleren”, om alle invoer te
annuleren, en 2) “Opslaan”, om de huidige invoer op te slaan.

2.3. Resterende hoeveelheid goederen volgens de vergunning
Wanneer de gebruiker goederen gaat definiëren voor het INF-verzoek, kan hij/zij op de knop
“Hoeveelheid goederen” klikken op de pagina INF-verzoek invoeren.
Er verschijnt dan een pop-upvenster met een verslag waarin alle resterende hoeveelheden per
goederencode worden weergegeven voor de betreffende vergunning.
Het pop-upvenster is hieronder te zien:
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Goederencode
De GN-code, zoals deze in de vergunning staat.

Resterende hoeveelheid
Hier is voor elke specifieke goederencode de resterende hoeveelheid te zien die kan worden
aangegeven binnen het INF-verzoek, evenals de bijbehorende meeteenheid.

Sluiten
Klik op deze knop om het pop-upvenster te sluiten.

2.4. Meerdere goederen uploaden
Op de pagina INF-verzoek invoeren kan de gebruiker op de knop “Sjabloon downloaden” klikken in het
overzicht van goederen die onder de INF vallen.
Vervolgens wordt er een Excel-bestand met een sjabloon gedownload op de computer van de gebruiker.
Dit sjabloon bevat bepaalde vaste kolommen en bladen om de gebruiker te helpen meerdere goederen te
uploaden in het INF-verzoek.
Het Excel-sjabloon is hieronder te zien:
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Belangrijke opmerking: Het Excel-bestand bestaat uit vier verschillende bladen. Het eerste blad bevat
belangrijke informatie over hoe het bestand moet worden ingevuld. Het tweede blad bevat het
daadwerkelijke sjabloon, zoals hierboven weergegeven, en het derde blad bevat de functieknop waarmee
het Excel-sjabloon kan worden omgezet in een CSV-bestand – het formaat waarin het bestand in de INFtoepassing voor bijzondere regelingen kan worden geüpload. Het vierde blad bevat alle
referentiegegevens die voor het sjabloon worden gebruikt en kan door de gebruiker worden genegeerd.

Goederencode
Typ hier de goederencode voor elk goed dat in het verzoekformulier moet worden ingevoerd. Noot:
kolommen met de letter < M > zijn verplicht.

Beschrijving van de goederen
Typ hier per rij de beschrijving van ieder goed.

Hoeveelheid goederen
Typ in deze kolom de hoeveelheid producten en kies in de kolom “Meeteenheid” de gebruikte
meeteenheid uit een lijst van beschikbare waarden.

Waarde van de goederen
Typ hier de waarde van ieder aangegeven goed.

Gegevens voor de toepassing van handelspolitieke maatregelen
Typ hier eventuele gegevens voor ieder goed.
Noot: kolommen met de letter < O > zijn facultatief.

Equivalente goederen
Vul in geval van equivalente goederen voor elk aangegeven goed deze drie kolommen in. De equivalente
goederen zijn facultatief.

2.5. Meerdere producten uploaden
Op de pagina INF-verzoek invoeren kan de gebruiker op de knop “Sjabloon downloaden” klikken in het
overzicht van veredelingsproducten die onder de INF vallen.
Vervolgens wordt er een Excel-bestand met een sjabloon gedownload op de computer van de gebruiker.
Dit sjabloon bevat bepaalde vaste kolommen en bladen om de gebruiker te helpen meerdere producten
te uploaden in het INF-verzoek.
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Het Excel-sjabloon is hieronder te zien:

Belangrijke opmerking: Het Excel-bestand bestaat uit vier verschillende bladen. Het eerste blad bevat
belangrijke informatie over hoe het bestand moet worden ingevuld. Het tweede blad bevat het
daadwerkelijke sjabloon, zoals hierboven weergegeven, en het derde blad bevat de functieknop waarmee
het Excel-sjabloon kan worden omgezet in een CSV-bestand – het formaat waarin het bestand in de INFtoepassing voor bijzondere regelingen kan worden geüpload. Het vierde blad bevat alle
referentiegegevens die voor het sjabloon worden gebruikt en kan door de gebruiker worden genegeerd.

Goederencode
Typ hier de goederencode voor elk product dat in het verzoekformulier moet worden ingevoerd. Noot:
kolommen met de letter < M > zijn verplicht.

Beschrijving van de veredelingsproducten
Typ hier per rij de beschrijving van ieder product.

Hoeveelheid veredelingsproducten
Typ in deze kolom de hoeveelheid producten en kies in de kolom “Meeteenheid” de gebruikte
meeteenheid uit een lijst van beschikbare waarden.

Waarde van de veredelingsproducten
Typ hier de waarde van elk aangegeven product en kies in de kolom “Valuta” de gebruikte munteenheid
uit een lijst van beschikbare waarden.

Gegevens voor de toepassing van handelspolitieke maatregelen
Typ hier eventuele gegevens voor ieder product. Noot: kolommen met de letter < O > zijn facultatief.
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3. Gegevens aanleveren voor aanmaken INF
Een niet-geslaagd INF-verzoek kan leiden tot een “Taak” voor de gebruiker: het ondersteunen van
zijn/haar verzoek door gegevens aan te leveren.

Taal formulier
De taal die wordt gebruikt voor het gehele verzoekformulier.

Reden voor niet aanleveren van INF-gegevens
Kruis het selectievakje voor “Ja” of “Nee” aan. Dit geeft aan of de gebruiker voornemens is de gevraagde
gegevens aan te leveren. Als de gebruiker de gevraagde gegevens niet wil aanleveren, kruist hij/zij het
selectievakje voor “Nee” aan en verschijnen er twee extra velden rechts van dit vakje.
Vervolgens moet de gebruiker een reden geven voor het niet aanleveren van de gegevens en de taal
selecteren die hij/zij voor deze reden heeft gebruikt. Zie de onderstaande afbeelding:
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Op de bovenstaande schermopname zijn de volgende velden te zien:
 “Wilt u de gegevens aanleveren?” (selectievakje), waar de gebruiker “Ja” of “Nee” moet
selecteren;
 veld voor de reden, waar de gebruiker meerdere regels aan tekst kan invoeren;
 vervolgkeuzemenu “Taal”, waar de gebruiker de taal kan selecteren die hij/zij voor de reden heeft
gebruikt.

Gegevensgroep adres van de houder
In deze velden wordt automatisch de juiste waarde ingevuld op basis van de waarde die de gebruiker
heeft ingevuld in het veld “Nummer van de vergunning”.

Gegevensgroep adres vertegenwoordiger
In deze velden wordt automatisch de juiste waarde ingevuld op basis van de waarde die de gebruiker
heeft ingevuld in het veld “Nummer van de vergunning”.

Algemene opmerkingen
Voer hier de algemene opmerkingen in verband met de aanlevering van gegevens in.

Selectievakje artikel 86, lid 3
Kruis het selectievakje aan om een eventuele douaneschuld te berekenen op basis van artikel 86, lid 3.

Hoeveelheid goederen
Klik op deze knop om een pop-upvenster te laten verschijnen waarin een verslag wordt weergegeven van
alle goederencodes, zoals opgehaald uit externe CDMS-systemen voor de betreffende vergunning, en de
bijbehorende hoeveelheden goederen die in het INF-verzoek kunnen worden aangegeven.

CSV-bestand met goederen uploaden
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, wordt de verkenner van de lokale computer geopend, zodat
hij/zij het CSV-bestand kan kiezen dat hij/zij in de toepassing wil uploaden.

Sjabloon van goederen downloaden
Klik op deze knop om het Excel-sjabloon voor het uploaden van meerdere goederen te downloaden.

Toevoegen (goederen)
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Klik op deze knop om één nieuw goed toe te voegen aan de taak.

Bewerken
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, verschijnt het pop-upvenster “Goederen/Producten toevoegen”,
met alle gegevens voor het specifieke INF-product/-goed uit de betreffende rij. De gebruiker kan deze
gegevens bewerken en vervolgens weer opslaan.

Verwijderen
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, wordt het INF-goed op de betreffende rij verwijderd uit het
huidige INF-verzoek. Er verschijnt een bevestigingsvenster, waarin de gebruiker moet aangeven of hij/zij
zeker weet dat hij/zij het betreffende INF-goed wil verwijderen.

In de bovenstaande schermopname is het volgende bericht te zien: “Weet u zeker dat u verder wilt
gaan?” Hier kan de gebruiker uit twee knoppen kiezen: “Ja” of “Nee”.

CSV-bestand met producten uploaden
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, wordt de verkenner van de lokale computer geopend, zodat
hij/zij het CSV-bestand kan kiezen dat hij/zij in de toepassing wil uploaden.

Sjabloon van producten downloaden
Klik op deze knop om het Excel-sjabloon voor het uploaden van meerdere producten te downloaden.

Toevoegen (producten)
Klik op deze knop om één nieuw product toe te voegen aan de taak van de gegevens.

Verzenden
Klik op “Verzenden” om de taak van het aanleveren van gegevens af te ronden.

Downloaden als sjabloon
Wanneer de gebruiker op de knop “Downloaden als sjabloon” klikt, wordt er een .xml-bestand
gegenereerd, dat vervolgens automatisch wordt gedownload in de browser.
Dit .xml-bestand bevat alle gegevens die de gebruiker tot dusver in het formulier heeft ingevoerd. Zo
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kunnen deze gegevens voor toekomstig gebruik worden opgeslagen op de computer van de gebruiker.
Om de gegevens in plaats daarvan binnen de INF-STP-toepassing op te slaan, klikt u op de knop
“Opslaan als ontwerp”.

Opslaan als ontwerp
Door op de knop “Opslaan als ontwerp” te klikken worden alle gegevens opgeslagen die de gebruiker tot
dusver heeft ingevoerd. De gegevens worden opgeslagen binnen de INF-STP-toepassing en gekoppeld
aan de account van iedere gebruiker. Om de gegevens in plaats daarvan op uw computer op te slaan,
klikt u op de knop “Downloaden als sjabloon”.
PDF afdrukken
Klik op deze knop om de huidige pagina in PDF-formaat af te drukken.

Sjabloon voor bestand uploaden
Door op de knop “Sjabloon voor bestand uploaden” te klikken kan de gebruiker het INF-verzoekformulier
invullen met gegevens die hij/zij eerder op zijn/haar computer heeft opgeslagen. Deze gegevens zijn
eerder opgeslagen door op de knop “Downloaden als sjabloon” te klikken.

Controlekantoor
In dit veld kan de gebruiker het controlekantoor bekijken. Dit veld is onbewerkbaar.
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3.1. Goederen toevoegen die onder de INF vallen
Wanneer de gebruiker op de knop INF-goed toevoegen of de knop INF-goed bewerken klikt op het
scherm Gegevens aanleveren voor aanmaken INF, verschijnt het volgende venster, waar hij/zij gegevens
van een INF-goed kan invoeren/aanpassen:

Goederencode equivalente goederen
Dit veld wordt gebruikt om de goederencode van de equivalente goederen in te voeren. Het is alleen
zichtbaar wanneer de Indicatie voor equivalente goederen is ingeschakeld en is dan een verplicht veld.

Handelskwaliteit en technische kenmerken van de equivalente goederen
Dit veld wordt gebruikt om een beschrijving van de handelskwaliteit en technische kenmerken in te
voeren. Het wordt alleen weergegeven wanneer de Indicatie voor equivalente goederen is ingeschakeld
en is dan een verplicht veld.

Indicatie equivalente goederen
Gebruik deze knop om het gedeelte “Equivalente goederen” van het venster te tonen/verbergen.

Identificatie van de goederen
Wanneer de gebruiker hierop klikt, verschijnt er een lijst met vooraf bepaalde waarden waaruit hij/zij moet
kiezen:
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Selectievakje antidumping
Dit vakje kan de gebruiker in- of uitschakelen door erop te klikken.

Goederencode
Hier kan de gebruiker de goederencode(s) invoeren (verplicht veld). De toepassing vult uw invoer
automatisch aan terwijl u typt (d.w.z. dat er een vervolgkeuzelijst met mogelijke waarden verschijnt zodra
u het eerste getal hebt ingevoerd).

Beschrijving van de goederen
Hier kan de gebruiker een beschrijving van de goederen invoeren (verplicht veld).

Hoeveelheid goederen
Hier kan de gebruiker een numerieke waarde voor de hoeveelheid goederen invoeren (verplicht veld).

Waarde van de goederen
Hier kan de gebruiker een numerieke waarde voor de waarde van de goederen invoeren (verplicht veld).
De standaardwaarde in de toepassing is euro.

Meeteenheid
Wanneer de gebruiker hierop klikt, verschijnt er een lijst met vooraf bepaalde waarden waaruit hij/zij moet
kiezen.

Valuta
Een onbewerkbaar veld waarin de valuta wordt weergegeven, met euro als standaardwaarde.

Gegevens voor de toepassing van handelspolitieke maatregelen
Typ hier eventuele aanvullende gegevens voor het betreffende goed.
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3.2. Veredelingsproduct toevoegen dat onder de INF valt
Wanneer de gebruiker op de knop INF-product toevoegen of de knop INF-product bewerken klikt op het
scherm Gegevens aanleveren voor aanmaken INF, verschijnt het volgende venster, waar hij/zij een INFproduct kan aanmaken/aanpassen:

Goederencode
Hier kan de gebruiker de goederencode invoeren (verplicht veld). De toepassing vult uw invoer
automatisch aan terwijl u typt (er verschijnt een vervolgkeuzelijst met mogelijke waarden verschijnt zodra
u het eerste getal hebt ingevoerd).

Beschrijving van de veredelingsproducten
Hier kan de gebruiker een beschrijving van de producten invoeren. Dit is een verplicht veld.

Hoeveelheid veredelingsproducten
Vul hier de numerieke waarde in voor de hoeveelheid veredelingsproducten (verplicht veld).

Waarde van de veredelingsproducten
Vul hier de numerieke waarde in voor de waarde van de producten (verplicht veld). Let op: de
standaardvaluta is euro.

Gegevens voor de toepassing van handelspolitieke maatregelen
Typ hier eventuele aanvullende gegevens voor het betreffende product.

Meeteenheid
Wanneer de gebruiker hierop klikt, verschijnt er een lijst met vooraf bepaalde waarden waaruit hij/zij moet
kiezen.
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Valuta
Een onbewerkbaar veld waarin de valuta wordt weergegeven, met euro als standaardwaarde.

Annuleren
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, worden alle gegevens geannuleerd die in dit venster zijn
toegevoegd en niet zijn opgeslagen.

Opslaan
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, worden alle gegevens opgeslagen die in dit venster zijn
ingevoerd, en wordt dit veredelingsproduct uiteindelijk opgenomen in het initiële verzoek dat wordt
ingediend. Het nieuwe INF-veredelingsproduct wordt weergegeven in het scherm Gegevens aanleveren
voor aanmaken INF bij het gedeelte INF-goederen.
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4. Gegevens aanleveren voor INF-verzoek
Hieronder wordt het scherm voor het aanleveren van gegevens voor het INF-verzoek weergegeven:

Taal formulier
Kies de taal waarin u het taakformulier voor gegevens invult.

Verzenden
Klik op deze knop om de aangeleverde gegevens te verzenden.

Opslaan als ontwerp
Door op de knop “Opslaan als ontwerp” te klikken worden alle gegevens opgeslagen die de gebruiker tot
dusver heeft ingevoerd. De gegevens worden opgeslagen binnen de INF-STP-toepassing en gekoppeld
aan de account van iedere gebruiker.

Sjabloon voor bestand uploaden
Door op de knop “Sjabloon voor bestand uploaden” te klikken kan de gebruiker het INF-verzoekformulier
invullen met gegevens die hij/zij eerder op zijn/haar computer heeft opgeslagen. Deze gegevens zijn
eerder opgeslagen door op de knop Downloaden als sjabloon te klikken.
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Downloaden als sjabloon
Wanneer de gebruiker op de knop “Downloaden als sjabloon” klikt, wordt er een .xml-bestand
gegenereerd, dat vervolgens automatisch wordt gedownload in de browser. Dit .xml-bestand bevat alle
gegevens die de gebruiker tot dusver in het formulier heeft ingevoerd. Zo kunnen deze gegevens voor
toekomstig gebruik worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Om de gegevens in plaats
daarvan binnen de INF-STP-toepassing op te slaan, klikt u op de knop “Opslaan als ontwerp”.

PDF afdrukken
Klik op deze knop om de huidige pagina in PDF-formaat af te drukken.

INF-gegevens
Hier staan alle kerngegevens zoals opgenomen in het initiële INF-verzoek (onbewerkbare velden).

Houder (EORI-nummer)
Hier staan alle gegevens van de houder van de vergunning, in onbewerkbare vorm.

Vertegenwoordiger (EORI-nummer)
Hier staan alle gegevens van de vertegenwoordiger, in onbewerkbare vorm.

Algemene opmerkingen
Als er tijdens het verzoek tot aanmaken van de INF aanvullende opmerkingen zijn ingevoerd, worden
deze hier in onbewerkbare vorm weergegeven.

Goederen of veredelingsproducten waarvoor INF wordt aangevraagd
Wanneer de gebruiker hierop klikt, wordt er een vervolgkeuzemenu weergegeven, waarin de gebruiker
een van de beschikbare waarden moet selecteren.

Op basis van de geselecteerde waarde worden in de onderstaande tabel bepaalde velden weergegeven.
Bijvoorbeeld: als de gebruiker “Goederen” selecteert, bevat de onderstaande tabel rijen met goederen.

Goederen of veredelingsproducten waarvoor INF wordt aangevraagd bekijken
Wanneer de gebruiker op het oogpictogram klikt, verschijnt er een venster met de gegevens van het
betreffende goed/product in de tabel. Voorbeeld van een dergelijk venster:
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De bovenstaande schermopname uit de gebruikersinterface bevat, in deze volgorde, de volgende velden:









referentienummer douaneaangifte (MRN);
goederencode;
beschrijving van de goederen (taal overgenomen uit het verzoekformulier);
hoeveelheid goederen;
waarde van de goederen;
meeteenheid;
valuta;
gegevens voor de toepassing van handelspolitieke maatregelen (taal overgenomen uit het
verzoekformulier).

Goederen onder de regeling AV toevoegen
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, verschijnt er een scherm getiteld “Niet-Uniegoederen onder de
regeling AV toevoegen”. Dit venster kan worden gebruikt om de gegevens voor het INF-verzoek aan te
leveren en te verzenden.
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4.1. Goederen onder de regeling AV toevoegen
De gebruiker kan het venster “Niet-Uniegoederen onder de regeling AV toevoegen” bereiken door op de
knop “Toevoegen” te klikken op het scherm Gegevens aanleveren voor INF-verzoek.

Referentienummer douaneaangifte
Hier kan de gebruiker de waarde voor het MRN invoeren. Dit is een verplicht veld.

Goederencode
Hier kan de gebruiker de goederencode invoeren (verplicht veld).

Beschrijving van de goederen
Hier kan de gebruiker een beschrijving van de goederen invoeren (verplicht veld).

Hoeveelheid goederen
Hier kan de gebruiker een numerieke waarde voor de hoeveelheid goederen invoeren Dit is een verplicht
veld.

Waarde van de goederen
Hier kan de gebruiker een numerieke waarde voor de waarde van de goederen in euro’s invoeren. Dit is
een verplicht veld.

Meeteenheid
Wanneer de gebruiker hierop klikt, verschijnt er een lijst met vooraf bepaalde waarden waaruit hij/zij moet
kiezen.

Valuta
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Kies een munteenheid uit de lijst met beschikbare waarden. De standaardwaarde in de toepassing is
euro.

Annuleren
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, worden alle gegevens geannuleerd die in dit venster zijn
toegevoegd en niet zijn opgeslagen.

Opslaan
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, worden alle gegevens opgeslagen die in dit venster zijn
ingevoerd, en wordt dit goed uiteindelijk opgenomen in de gegevens voor het INF-verzoek dat wordt
ingediend. Het nieuwe INF-goed wordt weergegeven in het scherm Gegevens aanleveren voor INFverzoek in de tabel “niet-Uniegoederen”:
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5. Verzoek om INF-informatie
Wanneer de gebruiker op de menulink Verzoek om aanleveren INF-informatie klikt, wordt hij/zij
doorgestuurd naar het onderstaande scherm. Daar kan de gebruiker een geldig INF-nummer invoeren en
de betreffende INF-informatie opvragen.

INF-nummer

In dit veld kan een INF-nummer worden ingevoerd. Dit is een verplicht veld.

Verzenden

Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, wordt het bij INF-nummer ingevoerde INF-nummer verzonden.
 Als het ingevoerde INF-nummer geldig is, wordt de gebruiker doorgestuurd naar het scherm met
INF-informatie, waar hij/zij de gegevens van de INF met het betreffende nummer kan bekijken.
 Als het ingevoerde INF-nummer niet geldig is, verschijnt er een foutmelding:
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5.1. INF-informatie – INF-gegevens
In het onderstaande scherm kan de gebruiker de gegevens van een verzoek om INF-informatie bekijken
dat hij/zij eerder heeft ingediend door het betreffende INF-nummer in te voeren op het scherm Verzoek
om INF-informatie. Het onderstaande scherm bestaat uit twee subschermen, die kunnen worden bereikt
door op het betreffende tabblad te klikken. In de onderstaande afbeelding is het tabblad “INF-gegevens”
te zien.
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Sluiten
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, keert hij/zij terug naar het scherm Verzoek om INF-informatie.

PDF afdrukken
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, verschijnt er een voorbereidingsvenster waar hij/zij kan
instellen hoe de pagina op papier moet worden afgedrukt.

Downloaden als sjabloon
Wanneer de gebruiker op de knop “Downloaden als sjabloon” klikt, wordt er een .xml-bestand
gegenereerd, dat vervolgens automatisch wordt gedownload in de browser. Dit .xml-bestand bevat alle
gegevens die de gebruiker tot dusver in het formulier heeft ingevoerd. Zo kunnen deze gegevens voor
toekomstig gebruik worden opgeslagen op de computer van de gebruiker.

Goederen bekijken
Wanneer de gebruiker op het oogpictogram klikt, verschijnt er een venster met de gegevens van het
betreffende goed in de tabel.
Voorbeeld van het venster met gegevens van een goed:

De bovenstaande schermopname uit de gebruikersinterface bevat, in deze volgorde, de volgende velden:
 equivalente goederen;
o GN-code van de equivalente goederen;
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o handelskwaliteit en technische kenmerken van de equivalente goederen;
o identificatie van de goederencode;
o schorsing van concessies;
GN-code soort goederen;
beschrijving van de goederen (taal van de beschrijving);
hoeveelheid goederen;
meeteenheid;
waarde van de goederen;
valuta;
gegevens voor handelspolitieke maatregelen.

De gebruiker kan het pop-upvenster sluiten door op “OK” te klikken in de rechter onderhoek van het
venster.

Producten bekijken
Wanneer de gebruiker op het oogpictogram klikt, verschijnt er een venster met de gegevens van het
betreffende product in de tabel.
Voorbeeld van het venster met gegevens van een product:

De bovenstaande schermopname uit de gebruikersinterface bevat, in deze volgorde, de volgende velden:
 GN-code veredelingsproducten;
 beschrijving van de veredelingsproducten;
 hoeveelheid veredelingsproducten;
 waarde van de veredelingsproducten;
 meeteenheid;
 indien een douaneschuld ontstaat, wordt het bedrag aan invoerrechten berekend in
overeenstemming met artikel 86, lid 3, van het wetboek;
 gegevens voor handelspolitieke maatregelen;
 valuta.
De gebruiker kan het pop-upvenster sluiten door op “OK” te klikken in de rechter onderhoek van het
venster.
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INF-gegevens
Hier kan de gebruiker alle kerninformatie van de INF bekijken.

Houder (EORI-nummer)
Hier kan de gebruiker alle gegevens van de houder van de vergunning bekijken. Bijvoorbeeld: naam,
land, woonplaats enz.

Vertegenwoordiger (EORI-nummer)
Hier kan de gebruiker alle gegevens van de vertegenwoordiger van de vergunning bekijken. Bijvoorbeeld:
EORI-nummer, naam enz.

Algemene opmerkingen
Als er algemene opmerkingen zijn ingevoerd ten aanzien van de INF, worden deze hier weergegeven.

Indicatie artikel 86, lid 3
Als er een douaneschuld van toepassing is op de INF op basis van artikel 86, lid 3, wordt het betreffende
selectievakje hier weergegeven.

Indicatie van voorafgaande uitvoer
In geval van een INF-vergunning van het type AV IM/EX is dit selectievakje aangekruist en heeft de
verzoeker een termijn vastgesteld.

Goederen die onder de INF vallen
Hier worden alle goederen weergegeven die binnen de INF worden aangegeven.

Veredelingsproducten die onder de INF vallen
Hier worden alle producten weergegeven die binnen de INF worden aangegeven.

Onder de regeling AV geplaatste niet-Uniegoederen
Hier worden alle niet-Uniegoederen weergegeven die binnen de INF worden aangegeven.

Veredelingsproducten die het voorwerp vormen van voorafgaande uitvoer
Hier worden alle binnen de INF aangegeven producten weergegeven die het voorwerp vormen van
voorafgaande uitvoer.
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Goederen die onder de regeling AV kunnen worden geplaatst
Hier worden alle goederen weergegeven die onder de regeling AV zijn geplaatst.

5.2. INF-informatie – Statusgegevens
In dit scherm kan de gebruiker de gegevens van een verzoek om INF-informatie bekijken dat hij/zij eerder
heeft ingediend door het betreffende INF-nummer in te voeren op het scherm Verzoek om INF-informatie.
Dit scherm bestaat uit twee subschermen, die kunnen worden bereikt door op het betreffende tabblad te
klikken.
In de onderstaande afbeelding is het tabblad “Statusgegevens” te zien.
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Sluiten
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, keert hij/zij terug naar het scherm Verzoek om INF-informatie.

PDF afdrukken
Wanneer de gebruiker op deze knop klikt, verschijnt er een voorbereidingsvenster waar hij/zij kan
instellen hoe de pagina op papier moet worden afgedrukt.

Downloaden als sjabloon
Wanneer de gebruiker op de knop “Downloaden als sjabloon” klikt, wordt er een .xml-bestand
gegenereerd, dat vervolgens automatisch wordt gedownload in de browser. Dit .xml-bestand bevat alle
gegevens die de gebruiker tot dusver in het formulier heeft ingevoerd. Zo kunnen deze gegevens voor
toekomstig gebruik worden opgeslagen op de computer van de gebruiker.

Einde van document
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