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1. Meni
Na levi strani zaslona so prikazane naslednje menijske povezave. V tem dokumentu bodo prikazane
samo menijske povezave, ki so neposredno povezane z aplikacijo INF-STP.

Menijska povezava „INF“
Ta menijska povezava združuje vse posebne menijske povezave v aplikaciji INF-STP. Ko uporabnik
klikne nanjo, se razširi in prikažejo se podpovezave, ki vodijo do posebnih dejanj v aplikaciji INF-STP. V
razširjenem pogledu je mogoče ponovno klikniti nanjo, da se podpovezave strnejo in skrijejo.

Menijska povezava „Zahtevek za predložitev informacij za INF“
Ta menijska povezava preusmeri uporabnika na zaslon, na katerem lahko vloži zahtevek za informacije
za INF.

Menijska povezava „Vnesite zahtevek za INF“
Ta menijska povezava preusmeri uporabnika na zaslon, na katerem lahko predloži obrazec zahtevka za
INF.
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2. Vnos zahtevka za INF
Uporabnik lahko vnese zahtevek za INF z izpolnitvijo ustreznega obrazca. Dostop do tega postopka je
možen s klikom na menijsko povezavo: Vnesite zahtevek za INF.

Jezik obrazca
Na spustnem seznamu izberite jezik, ki bo uporabljen kot jezik obrazca zahtevka.

Številka dovoljenja ali številka deklaracije
Z izbirnim gumbom izberite, ali naj aplikacija številko, ki jo boste uvozili, opredeli kot številko dovoljenja ali
številko deklaracije.

Številka dovoljenja/deklaracije
Tukaj vnesite številko dovoljenja ali številko deklaracije. Če boste vnesli veljavno vrednost številke
dovoljenja, se bo več drugih polj samodejno izpolnilo z ustreznimi vrednostmi (npr. Vrsta dovoljenja,
Identifikacijska številka imetnika dovoljenja itd.). To polje je obvezno.
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Nadzorni carinski urad
Tukaj vnesite sedanji carinski urad, ki vloži zahtevek za INF. Po vnosu prve številke se prikaže seznam
za samodejno izpolnjevanje, na katerem lahko izberete ustrezno vrednost.

Identifikacijska številka imetnika dovoljenja (EORI)
To polje se samodejno izpolni z ustrezno vrednostjo, ki je odvisna od vrednosti, ki jo uporabnik vnese v
vnosno polje Številka dovoljenja. To polje je obvezno.

Ime imetnika dovoljenja
Aplikacija samodejno predizpolni ime imetnika dovoljenja.

Ulica in številka imetnika dovoljenja
Aplikacija samodejno predizpolni ulico in številko imetnika dovoljenja.

Država imetnika dovoljenja
Aplikacija samodejno predizpolni državo imetnika dovoljenja.

Poštna številka imetnika dovoljenja
Aplikacija samodejno predizpolni poštno številko imetnika dovoljenja.

Mesto imetnika dovoljenja
Aplikacija samodejno predizpolni mesto imetnika dovoljenja.

Splošne opombe
Tukaj vnesite vse splošne opombe, povezane z zahtevkom za INF.

Potrditveno polje – člen 86(3)
Označite potrditveno polje, če se člen uporablja za zahtevek za INF.

Vrsta dovoljenja
Če je številka dovoljenja, vnesena v zunanji sistem za upravljanje carinskih odločb, veljavna, lahko
uporabnik na podlagi oznake odločitve, ki je del številke dovoljenja, na spustnem seznamu izbere
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ustrezen posebni postopek.
Če številka dovoljenja, vnesena v zunanji sistem za upravljanje carinski odločb, ni veljavna, lahko
uporabnik na spustnem seznamu prav tako izbere posebni postopek, vendar bodo v tem primeru na voljo
vse štiri razpoložljive možnosti za izbor, tj. IP IM/EX, IP EX/IM, OP IM/EX in OP EX/IM. (Glej posnetek
zaslona spodaj).

Datum predložitve
Uporabnik lahko s klikom na vnosno polje Datum predložitve vnese datum predložitve zahtevka za INF.
Uporabnik lahko datum vnese ali ga izbere na koledarju, ki se ustvari po tem, ko klikne vnosno polje. To
polje je obvezno.

Identifikacijska številka zastopnika (EORI)
Če je vrednost navedena v zunanjem sistemu CRS, se to polje samodejno izpolni z ustrezno vrednostjo,
ki je odvisna od vrednosti, ki jo uporabnik vnese v vnosno polje Številka dovoljenja.

Ime zastopnika
To polje se samodejno izpolni z ustrezno vrednostjo, ki je odvisna od vrednosti, ki jo uporabnik vnese v
vnosno polje Številka dovoljenja. To polje je obvezno.

Ulica in številka zastopnika
Če je vrednost navedena, se to polje samodejno izpolni z ustrezno vrednostjo, ki je odvisna od vrednosti,
ki jo uporabnik vnese v vnosno polje Številka dovoljenja.

Država zastopnika
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Če je vrednost navedena, se to polje samodejno izpolni z ustrezno vrednostjo, ki je odvisna od vrednosti,
ki jo uporabnik vnese v vnosno polje Številka dovoljenja.

Poštna številka zastopnika
Če je vrednost navedena, se to polje samodejno izpolni z ustrezno vrednostjo, ki je odvisna od vrednosti,
ki jo uporabnik vnese v vnosno polje Številka dovoljenja.

Mesto zastopnika
Če je vrednost navedena, se to polje samodejno izpolni z ustrezno vrednostjo, ki je odvisna od vrednosti,
ki jo uporabnik vnese v vnosno polje Številka dovoljenja.

Oznaka predhodnega izvoza
Če aplikacija samodejno predizpolni potrditveno polje, je prikazano tudi ustrezno polje „Rok“, ki ga lahko
uporabnik sam ureja. Če potrditveno polje ni predizpolnjeno, ostane prazno in ga ni mogoče urejati. Polje
je prikazano in se uporablja samo, kadar se vrsta dovoljenja nanaša na IP EX/IM.

Gumb Količine blaga
Aplikacija po kliku na gumb ustvari pojavno okno, v katerem so v obliki poročila prikazane vse
razpoložljive količine blaga, ki se lahko vključijo v zahtevek.

Gumb Naloži datoteko csv
Izberite ta gumb za nalaganje datoteke csv, ki je shranjena na vaši lokalni delovni postaji. Datoteka csv
mora biti v obliki predloge za blago/proizvode, da jo sistem lahko sprejme.

Gumb Prenesi predlogo
Izberite ta gumb za prenos predloge za večkratno nalaganje blaga. Excelova datoteka bo shranjena na
vaši lokalni delovni postaji.

Gumb Dodaj blago
Kliknite gumb za dodajanje blaga za INF. Preden uporabnik doda blago za INF, mora vnesti veljavno
številko dovoljenja (v nasprotnem primeru se prikaže sporočilo o napaki).
Modalno okno za blago za INF je opisano v razdelku: Dodajte blago, zajeto v INF

Pošlji
Uporabnik s klikom na gumb Pošlji pošlje obrazec zahtevka za INF in dokonča to dejanje.

Prenesi kot predlogo
Uporabnik s klikom na gumb „Prenesi kot predlogo“ ustvari datoteko xml, ki se samodejno prenese v
njegov brskalnik.
Ta datoteka xml vsebuje vse podatke, ki jih je uporabnik do tega trenutka vnesel v ta obrazec, podatki pa
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se lahko tako shranijo na njegovem računalniku za prihodnjo uporabo.
Če pa želi uporabnik shraniti podatke znotraj aplikacije INF-STP, mora klikniti gumb Shrani kot osnutek.

Shrani kot osnutek
Uporabnik s klikom na gumb Shrani kot osnutek shrani vse podatke, ki jih je vnesel do tega trenutka.
Podatki se shranijo znotraj aplikacije INF-STP in so povezani z računom vsakega posameznega
uporabnika. Če pa želi uporabnik shraniti podatke v svojem računalniku, mora klikniti gumb Prenesi kot
predlogo.

Naloži predlogo datoteke
Uporabnik lahko s klikom na gumb Naloži predlogo datoteke izpolni obrazec zahtevka za INF s podatki,
ki jih je pred tem shranil na svojem računalniku. Navedeni predhodno shranjeni podatki so lahko bili
ustvarjeni enkrat v preteklosti s klikom na gumb Prenesi kot predlogo.

Gumb Dodaj proizvode
Kliknite ta gumb za dodajanje proizvoda za INF. Preden uporabnik doda proizvod za INF, mora vnesti
veljavno številko dovoljenja (v nasprotnem primeru se prikaže sporočilo o napaki). Modalno okno s
proizvodi za INF je opisano v razdelku: Dodajanje oplemenitenih proizvodov, zajetih v INF.
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2.1 Dodajanje blaga, zajetega v INF
Ko uporabnik klikne gumb Dodaj na strani Vstavite zahtevek za INF v uporabniškem vmesniku, se
prikaže naslednje okno, v katerem lahko vnese podrobnosti v zvezi z blagom za INF:

Enakovredno blago
Preklopni gumb omogoča, da se v oknu pokaže/skrije razdelek „Enakovredno blago“.

Oznaka blaga za enakovredno blago
Vnesite oznako blaga za enakovredno blago. Polje je prikazano, ko je omogočena „Oznaka
enakovrednega blaga“ (obvezno polje).

Tržna kakovost in tehnične lastnosti enakovrednega blaga
Vnesite opis v polje „Tržna kakovost in tehnične lastnosti enakovrednega blaga“. Polje je prikazano, ko je
omogočena „Oznaka enakovrednega blaga“ (obvezno polje).

Identifikacija blaga
Na spustnem seznamu med navedenimi vrednostmi izberite „Identifikacija blaga“. Spustni seznam je
prikazan, ko je omogočena „Oznaka enakovrednega blaga“ (obvezno polje).

Potrditveno polje Protidampinška dajatev
Obkljukajte ali odstranite kljukico, da bi označili, ali za enakovredno blago veljajo protidampinške dajatve.
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Potrditveno polje je prikazano, ko je omogočena Oznaka enakovrednega blaga.

Oznaka blaga
Vnesite oznako blaga (obvezno polje). Aplikacija omogoča funkcijo za samodejno dokončanje vnosa
(prikaže se spustni seznam z možnimi vrednostmi), medtem ko uporabnik tipka (po vnosu prve številke).

Opis blaga
Vnesite opis blaga (obvezno polje). Aplikacija omogoča funkcijo za samodejno dokončanje vnosa
(prikaže se spustni seznam z možnimi vrednostmi), medtem ko uporabnik tipka (po vnosu tretjega znaka).

Količina blaga
Vnesite količino blaga (številčna vrednost – obvezno polje).

Vrednost blaga
Vnesite vrednost blaga (številčna vrednost – obvezno polje).

Navedbe za uporabo ukrepov trgovinske politike
Navedbe za uporabo ukrepov trgovinske politike vpišite v vrstice v polju za besedilo.

Merska enota
Na spustnem seznamu izberite mersko enoto za navedeno količino blaga (obvezno polje).

Valuta
Na spustnem seznamu izberite valuto. Privzeta vrednost, ki jo omogoča sistem, je euro. Vrednost blaga.

Prekliči
Kliknite ta gumb za preklic celotnega vnosa.

Shrani
Kliknite ta gumb za shranjevanje vnesenega blaga za INF. Prijavljeno blago za INF bo prikazano v
preglednici v zahtevku za INF.
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2.2 Dodajanje oplemenitenih proizvodov, zajetih v INF
Ko uporabnik klikne gumb Dodaj na zaslonu Vnesite zahtevek za INF, se prikaže naslednje okno, v
katerem lahko pripravi proizvod za INF:

Oznaka blaga
Vnosno polje za vnos vrednosti oznake blaga (obvezno polje). Aplikacija omogoča funkcijo za samodejno
dokončanje vnosa (prikaže se spustni seznam z možnimi vrednostmi), medtem ko uporabnik tipka (po
vnosu tretje številke).

Opis oplemenitenih proizvodov
Vnosno polje za vnos besedila za Opis blaga. To polje je obvezno, privzeti jezik, ki ga omogoča
aplikacija, pa je angleščina.

Količina oplemenitenih proizvodov
Tukaj vnesite številčno vrednost za količino oplemenitenih proizvodov. (Obvezno polje).

Vrednost oplemenitenih proizvodov
Tukaj vnesite številčno vrednost za vrednost blaga. (Obvezno polje).

Navedbe za uporabo ukrepov trgovinske politike
Tukaj vnesite navedbe za uporabo ukrepov trgovinske politike. Besedilno polje z več vrsticami in
omejitvijo na 512 znakov.
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Merska enota
S klikom na spustni seznam se prikaže vnaprej določen seznam vrednosti, med katerimi mora uporabnik
izbirati.

Valuta
Na spustnem seznamu izberite valuto za vrednost blaga. Privzeta vrednost je euro. (Obvezno polje).

Prekliči
S klikom na ta gumb se prekliče dodajanje podatkov, ki so bili vneseni v to okno in niso bili shranjeni.

Shrani
S klikom na ta gumb se shranijo vsi podatki, ki so bili vneseni v to okno, ta oplemeniteni proizvod pa bo
pozneje vključen v predložitev zahtevka za INF. Na novo pripravljeno blago za INF je prikazano na
zaslonu Vnesite zahtevek za INF v razdelku oplemeniteni proizvodi za INF.
Če se vrsta dovoljenja za zahtevek za INF nanaša na OP EX/IM, se v uporabniškem vmesniku prikaže
drugačna stran Oplemeniteni proizvodi, zajeti v INF. Stran, ki je v uporabniškem vmesniku prikazana v
tem primeru, si lahko ogledate spodaj:
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Uporabnik lahko v polju „Država članica ponovnega uvoza“ izbira med dodatnimi možnostmi. Stran v
uporabniškem vmesniku je enaka kot v primerih, ko je vrsta dovoljenja IP IM/EX, IP EX/IM in OP IM/EX,
razen da je tukaj dodano to posebno polje.
Polja, ki si jih lahko ogledate na sliki uporabniškega vmesnika zgoraj, pa si sledijo v naslednjem vrstnem
redu:








Oznaka blaga
Opis oplemenitenih proizvodov [jezik opisa]
Država članica ponovnega uvoza
Količina oplemenitenih proizvodov
Merska enota
Vrednost oplemenitenih proizvodov
Valuta

Uporabnik ima na voljo dva funkcijska gumba: 1) gumb „Prekliči“ za preklic celotnega vnosa in 2) gumb
„Shrani“ za shranjevanje trenutnega vnosa.

2.3 Preostale količine blaga glede na dovoljenje
Ko želi uporabnik opredeliti blago za zahtevek za INF, lahko izbere gumb „Količine blaga“ na strani
Vnesite zahtevek za INF.
Aplikacija po kliku na gumb ustvari pojavno okno, v katerem so v obliki poročila prikazane vse preostale
količine po posamezni oznaki blaga za to dovoljenje.
Pojavno okno si lahko ogledate spodaj:

Oznaka blaga
Oznaka KN, kot je navedena v dovoljenju.

Preostala količina
Za vsako določeno oznako blaga je preostala količina, ki se lahko prijavi na zahtevku za INF,
prikazana tukaj skupaj z ustrezno mersko enoto.
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Zapri
Izberite ta gumb za zapiranje pojavnega okna.

2.4 Večkratno nalaganje blaga
Uporabnik lahko na strani Vnesite zahtevek za INF izbere gumb „Prenesi predlogo“ s preglednice „Blago,
zajeto v INF“.
Nato se na delovno postajo uporabnika prenese predloga v obliki Excelove datoteke. Predloga vsebuje
določene statične stolpce in liste, ki so uporabniku v pomoč pri večkratnem nalaganju blaga v zahtevek
za INF.
Predloga v obliki Excelove datoteke je prikazana spodaj:

Pomembno opozorilo: Predloga v obliki Excelove datoteke vsebuje štiri različne liste. Prvi list vsebuje
pomembne informacije o tem, kako pravilno izpolniti predlogo. Drugi list vsebuje samo predlogo, kot si jo
lahko ogledate zgoraj, tretji list vsebuje funkcijski gumb, s katerim se lahko Excelova predloga pretvori v
datoteko csv, ki jo aplikacija sprejema kot sprejemljivo obliko za nalaganje v aplikacijo INF-SP. Na
četrtem listu so vsi referenčni podatki, ki se uporabljajo v predlogi: uporabniku tega lista ni treba
upoštevati.

Oznaka blaga
Tukaj vnesite oznako blaga za vsako blago, ki bo uvoženo v obrazec zahtevka. Opomba: stolpce, ob
katerih je navedena črka <M>, je treba obvezno izpolniti.

Opis blaga
Tukaj vnesite opis za vsako blago v posamezni vrstici.

Količina blaga
V stolpec „Količina blaga“ vpišite količino, v stolpcu „Merska enota“ pa s seznama izberite ustrezne
vrednosti.
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Vrednost blaga
Tukaj vnesite vrednost za vsako prijavljeno blago.

Navedbe za uporabo ukrepov trgovinske politike
Tukaj vnesite vse navedbe za posamezno blago.
Opomba: stolpcev, ob katerih je navedena črka <O>, ni obvezno izpolniti.

Enakovredno blago
V primeru enakovrednega blaga izpolnite tri stolpce za vsako prijavljeno blago. Izpolnjevanje stolpcev za
enakovredno blago je neobvezno.

2.5 Večkratno nalaganje proizvodov
Uporabnik lahko na strani Vnesite zahtevek za INF izbere gumb „Prenesi predlogo“ s preglednice
„Oplemeniteni proizvodi, zajeti v INF“.
Nato se na delovno postajo uporabnika prenese predloga v obliki Excelove datoteke. Predloga vsebuje
določene statične stolpce in liste, ki so uporabniku v pomoč pri večkratnem nalaganju proizvodov v
zahtevek za INF.
Predloga v obliki Excelove datoteke je prikazana spodaj:

Pomembno opozorilo: Predloga v obliki Excelove datoteke vsebuje štiri različne liste. Prvi list vsebuje
pomembne informacije o tem, kako pravilno izpolniti predlogo. Drugi list vsebuje samo predlogo, kot si jo
lahko ogledate zgoraj, tretji list vsebuje funkcijski gumb, s katerim se lahko Excelova predloga pretvori v
datoteko csv, ki jo aplikacija sprejema kot sprejemljivo obliko za nalaganje v aplikacijo INF-SP. Na
četrtem listu so vsi referenčni podatki, ki se uporabljajo v predlogi: uporabniku tega lista ni treba
upoštevati.
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Oznaka blaga
Tukaj vnesite oznako blaga za vsak proizvod, ki bo uvožen v obrazec zahtevka. Opomba: stolpce, ob
katerih je navedena črka <M>, je treba obvezno izpolniti.

Opis oplemenitenih proizvodov
Tukaj vnesite opis za vsak proizvod v posamezni vrstici.

Količina oplemenitenih proizvodov
V stolpec „Količina blaga“ vpišite količino, v stolpcu „Merska enota“ pa s seznama izberite ustrezne
vrednosti.

Vrednost oplemenitenih proizvodov
Tukaj vnesite vrednost za vsak prijavljen proizvod, v stolpcu „Valuta“ pa s seznama izberite ustrezne
vrednosti.

Navedbe za uporabo ukrepov trgovinske politike
Tukaj vnesite vse navedbe za posamezen proizvod. Opomba: stolpcev, ob katerih je navedena črka
<O>, ni obvezno izpolniti.
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3. Predložitev navedb za pripravo INF
V primeru neuspešnega zahtevka za INF, mora uporabnik izvesti „Opravilo“, tj. svoj zahtevek mora
podpreti s predložitvijo navedb.

Jezik obrazca
Jezik, ki je izbran za celoten obrazec zahtevka.

Utemeljitev zavrnitve predložitve navedb za INF
Z izbirnim gumbom označite Da/Ne. Označena vrednost pomeni, ali namerava uporabnik predložiti
zahtevane navedbe ali ne. Če uporabnik ne želi predložiti zahtevanih navedb in zato z izbirnim gumbom
označi „Ne“, se desno od tega vnosa prikažeta dve dodatni vnosni polji.
Uporabnik mora tukaj navesti utemeljitev zavrnitve predložitve navedb in izbrati jezik, v katerem je
utemeljitev napisana. Glejte sliko spodaj:
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Na zgornjem posnetku zaslona so prikazana naslednja polja:
 Ali želite predložiti navedbe (izbirni gumb), pri katerih uporabnik označi „Da“ ali „Ne“
 Besedilo utemeljitve, v katero lahko uporabnik vnese več vrstic besedila
 Spustni seznam za izbiro jezika besedila utemeljitve

Naslov imetnika dovoljenja – skupina podatkov
Polja se samodejno izpolnijo z ustreznimi vrednostmi, ki so odvisne od vrednosti, ki jo uporabnik vnese v
vnosno polje „Številka dovoljenja“.

Naslov zastopnika – skupina podatkov
Polja se samodejno izpolnijo z ustreznimi vrednostmi, ki so odvisne od vrednosti, ki jo uporabnik vnese v
vnosno polje „Številka dovoljenja“.

Splošne opombe
Tukaj vnesite splošne opombe, povezane s predložitvijo navedb.

Potrditveno polje za člen 86(3)
Izberite potrditveno polje za izračun morebitnega carinskega dolga na podlagi člena 86(3).

Gumb Količine blaga
Kliknite ta gumb, da se prikaže pojavno okno, v katerem so v obliki poročila prikazane vse oznake blaga,
ki izhajajo iz zunanjega sistema za upravljanje carinskih določb za to dovoljenje, in njihove preostale
količine blaga, ki se lahko prijavijo v zahtevku za INF.

Gumb Naloži datoteko csv za blago
S klikom na ta gumb se v aplikaciji odpre raziskovalec lokalne delovne postaje, v katerem izberete
datoteko csv, ki jo naložite v aplikacijo.

Prenesi predlogo za blago
Kliknite ta gumb za prenos Excelove datoteke s predlogo za večkratno nalaganje blaga.

Dodaj (blago)
Izberite ta gumb za dodajanje enega samega blaga v opravilo.
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Uredi
S klikom na ta gumb se prikaže pojavno okno Dodaj blago/proizvode z vsemi podrobnostmi za določen
proizvod/blago za INF iz iste vrstice. Uporabnik bo lahko uredil vse podrobnosti in jih ponovno shranil.

Izbriši
S klikom na ta gumb se iz trenutnega zahtevka za INF izbriše vnos blaga za INF v isti vrstici. Ko
uporabnik klikne nanj, je v potrditvenem oknu pozvan, da izbere, ali želi res izbrisati navedeno blago za
INF.

Na zgornjem posnetku zaslona je prikazano naslednje sporočilo: „Ali ste prepričani, da želite nadaljevati?“
Uporabnik lahko tukaj izbira med gumboma „Ne“ ali „Da“.

Gumb Naloži datoteko csv za proizvode
S klikom na ta gumb se v aplikaciji odpre raziskovalec lokalne delovne postaje, v katerem izberete
datoteko csv, ki jo naložite v aplikacijo.

Prenesi predlogo za proizvode
Kliknite gumb za prenos Excelove datoteke s predlogo za večkratno nalaganje proizvodov.

Dodaj (proizvode)
Izberite ta gumb za dodajanje enega samega proizvoda v opravilo, ki se nanaša na navedbe.

Pošlji
Izberite gumb „Pošlji“ za dokončanje predložitev navedb.

Prenesi kot predlogo
Uporabnik s klikom na gumb „Prenesi kot predlogo“ ustvari datoteko xml, ki se samodejno prenese v
brskalnik uporabnika.
Ta datoteka xml vsebuje vse podatke, ki jih je uporabnik do tega trenutka vnesel v ta obrazec, podatki pa
se lahko tako shranijo na njegovem računalniku za prihodnjo uporabo. Za shranjevanje podatkov znotraj
aplikacije INF-STP pa morate klikniti gumb Shrani kot osnutek.
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Shrani kot osnutek
Uporabnik s klikom na gumb „Shrani kot osnutek“ shrani vse podatke, ki jih je vnesel do tega trenutka.
Podatki se shranijo znotraj aplikacije INF-STP in so povezani z računom vsakega posameznega
uporabnika. Če pa želi uporabnik shraniti podatke v svojem računalniku, mora klikniti gumb „Prenesi kot
predlogo“.
Natisni PDF
Izberite gumb za tiskanje trenutne strani v formatu PDF.

Naloži predlogo datoteke
Uporabnik lahko s klikom na gumb „Naloži predlogo datoteke“ izpolni obrazec zahtevka za INF s podatki,
ki jih je pred tem shranil na svojem računalniku. Navedeni predhodno shranjeni podatki so lahko bili
ustvarjeni enkrat v preteklosti s klikom na gumb „Prenesi kot predlogo“.

Nadzorni carinski urad
Uporabnik si lahko v tem polju ogleda nadzorni carinski urad. To polje je namenjeno samo za branje.
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3.1 Dodajanje blaga, zajetega v INF
Ko uporabnik klikne gumb Dodaj blago za INF ali Uredi blago za INF na zaslonu Predložitev navedb za
pripravo INF, se prikaže naslednje okno, v katerem lahko vstavlja/spreminja podrobnosti v zvezi z blagom
za INF:

Oznaka blaga za enakovredno blago
Polje, ki se uporablja za vnos oznake blaga za enakovredno blago. Polje je prikazano samo, ko je
obkljukano okence Oznaka enakovrednega blaga, in je v tem primeru obvezno.

Tržna kakovost in tehnične lastnosti enakovrednega blaga
Polje, ki se uporablja za vnos besedila opisa za Tržno kakovost in tehnične lastnosti enakovrednega
blaga. Polje je prikazano samo, ko je obkljukano okence Oznaka enakovrednega blaga, in je v
navedenem primeru tudi obvezno.

Oznaka enakovrednega blaga
Preklopni gumb omogoča, da se v oknu pokaže/skrije razdelek „Enakovredno blago“.

Identifikacija blaga
S klikom na to vnosno polje se prikaže vnaprej določen seznam vrednosti, med katerimi mora uporabnik
izbirati:
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Polje za vnos protidampinške dajatve
V tem vnosnem polju se lahko označita vrednosti pravilno/napačno, uporabnik pa ga lahko nastavi ali
odstrani tako, da klikne nanj.

Oznaka blaga
Vnosno polje za vnos vrednosti oznake blaga (obvezno polje). Aplikacija omogoča funkcijo za samodejno
dokončanje vnosa (prikaže se spustni seznam z možnimi vrednostmi), medtem ko uporabnik tipka (po
vnosu prve številke).

Opis blaga
Vnosno polje za vnos besedilne vrednosti za opis blaga (obvezno polje).

Količina blaga
Vnosno polje za vnos številčne vrednosti za količino blaga. (Obvezno polje).

Vrednost blaga
Obvezno vnosno polje za vnos številčne vrednosti za vrednost blaga. Privzeta vrednost, ki jo omogoča
aplikacija, je euro.

Merska enota
S klikom na to vnosno polje se prikaže vnaprej določen seznam vrednosti, med katerimi mora uporabnik
izbirati.

Valuta
Polje, namenjeno samo za branje, v katerem je prikazana valuta, katere privzeta vrednost je euro.

Navedbe za uporabo ukrepov trgovinske politike
Tukaj vnesite vse dodatne navedbe za določeno blago.
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3.2 Dodajanje oplemenitenih proizvodov, zajetih v INF
Ko uporabnik klikne gumb Dodaj proizvod za INF ali Uredi proizvod za INF na zaslonu Predložitev
navedb za pripravo INF, se prikaže naslednje okno, v katerem lahko pripravi/spreminja proizvod za INF:

Oznaka blaga
Vnosno polje za vnos vrednosti oznake blaga (obvezno polje). Aplikacija omogoča funkcijo za samodejno
dokončanje vnosa (prikaže se spustni seznam z možnimi vrednostmi), medtem ko uporabnik tipka (po
vnosu prve številke).

Opis oplemenitenih proizvodov
Vnosno polje za vnos besedila za Opis blaga. To polje je obvezno.

Količina oplemenitenih proizvodov
Tukaj določite številčno vrednost za količino oplemenitenih proizvodov. (Obvezno polje).

Vrednost oplemenitenih proizvodov
Tukaj določite številčno vrednost za vrednost blaga. (Obvezno polje). Privzeta valuta je euro.

Navedbe za uporabo ukrepov trgovinske politike
Tukaj vnesite vse dodatne navedbe za določen proizvod.

Merska enota
S klikom na to vnosno polje se prikaže vnaprej določen seznam vrednosti, med katerimi mora uporabnik
izbirati.
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Valuta
Polje, namenjeno samo za branje, v katerem je prikazana valuta, katere privzeta vrednost je euro.

Prekliči
S klikom na ta gumb se prekliče dodajanje podatkov, ki so bili vneseni v to okno in niso bili shranjeni.

Shrani
S klikom na ta gumb se shranijo vsi podatki, ki so bili vneseni v to okno, ta oplemeniteni proizvod pa bo
pozneje vključen v prvotno predložitev. Na novo pripravljen oplemeniteni proizvod za INF je prikazan na
zaslonu Predložitev navedb za pripravo INF v razdelku Blago za INF.
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4. Predložitev navedb za zahtevek za INF
Predložitev navedb za zahtevek za INF je prikazana spodaj:

Jezik obrazca
Izberite jezik obrazca za predložitev navedb.

Pošlji
Uporabnik s klikom na ta gumb pošlje predložene navedbe.

Shrani kot osnutek
Uporabnik s klikom na gumb „Shrani kot osnutek“ shrani vse podatke, ki jih je vnesel do tega trenutka.
Podatki se shranijo znotraj aplikacije INF-STP in so povezani z računom vsakega posameznega
uporabnika.

Naloži predlogo datoteke
Uporabnik lahko s klikom na gumb „Naloži predlogo datoteke“ izpolni obrazec zahtevka za INF s podatki,
ki jih je pred tem shranil na svojem računalniku. Navedeni predhodno shranjeni podatki so bili ustvarjeni
enkrat v preteklosti s klikom na gumb Prenesi datoteko kot predlogo.

26

Posebni postopki INF v okviru carinskega zakonika Unije – Spletna pomoč za uporabo aplikacije INF-STP

Prenesi kot predlogo
Uporabnik s klikom na gumb „Prenesi datoteko kot predlogo“ ustvari datoteko xml, ki se samodejno
prenese v njegov brskalnik. Ta datoteka xml vsebuje vse podatke, ki jih je uporabnik do tega trenutka
vnesel v ta obrazec, podatki pa se lahko tako shranijo na njegovem računalniku za prihodnjo uporabo. Če
pa želi uporabnik shraniti podatke v aplikaciji INF-STP, mora klikniti gumb „Shrani kot osnutek“.

Natisni PDF
Izberite gumb, da bi natisnili trenutno stran v formatu PDF.

Podatki za INF
Tu so vse glavne informacije, ki so zabeležene v prvotnem zahtevku za INF. (Samo za branje).

Identifikacijska številka imetnika dovoljenja (EORI)
Tu so vse informacije o imetniku dovoljenja (podrobnosti) v obliki, namenjeni samo za branje.

Identifikacijska številka zastopnika (EORI)
Tu so vse informacije o zastopniku (podrobnosti) v obliki, namenjeni samo za branje.

Splošne opombe
Če so bile med pripravo zahtevka za INF navedene kakršne koli splošne opombe, se bodo prikazale tukaj
v obliki, namenjeni samo za branje.

Blago ali oplemeniteni proizvodi, za katere se zahteva INF
S klikom na ta vnosni gumb se prikaže spustni seznam, na katerem mora uporabnik izbrati eno od
navedenih vrednosti.

Na podlagi izbrane vrednosti se v spodnji preglednici prikažejo vrednosti, ki se ujemajo z vrednostjo, ki jo
je izbral uporabnik. Npr. če uporabnik izbere vrednost „Blago“, se v spodnji preglednici prikažejo vrstice
za „Blago“.

Prikaži blago ali oplemenitene proizvode, za katere se zahteva INF
S klikom ikone očesa se prikaže okno s podrobnostmi o vnosu določenega blaga/proizvoda v
preglednico. Primer prikaznega okna:

27

Posebni postopki INF v okviru carinskega zakonika Unije – Spletna pomoč za uporabo aplikacije INF-STP

Zgornja slika v uporabniškem vmesniku vsebuje naslednja polja v naslednjem vrstnem redu:









Glavna referenčna številka (MRN)
Oznaka blaga
Opis blaga (jezik je povzet iz obrazca zahtevka)
Količina blaga
Vrednost blaga
Merska enota
Valuta
Navedbe za uporabo ukrepov trgovinske politike (jezik je povzet iz obrazca zahtevka)

Dodaj blago, ki je dano v postopek IP
S klikom na ta gumb se prikaže okno z naslovom „Dodaj neunijsko blago, ki je dano v postopek IP“. To
okno se lahko uporabi za predložitev in pošiljanje navedb za zahtevek za INF.
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4.1 Dodajanje blaga, ki je dano v postopek aktivnega oplemenitenja
Uporabnik lahko odpre okno „Dodaj neunijsko blago, ki je dano v postopek IP“, če klikne gumb „Dodaj“ na
zaslonu Predložitev navedb za zahtevek za INF.

Referenčna številka carinske deklaracije
Uporabnik lahko v to vnosno polje vnese vrednost za glavno referenčno številko. To polje je obvezno.

Oznaka blaga
Vnosno polje za vnos vrednosti oznake blaga (obvezno polje).

Opis blaga
Vnosno polje za vnos besedilne vrednosti za opis blaga (obvezno polje).

Količina blaga
Vnosno polje za vnos številčne vrednosti za količino blaga. To polje je obvezno.

Vrednost blaga
Vnosno polje za vnos številčne vrednosti za vrednost blaga v eurih. To polje je obvezno.

Merska enota
S klikom na to vnosno polje se prikaže vnaprej določen seznam vrednosti, med katerimi mora uporabnik
izbirati.

Valuta
Izberite valuto s seznama vrednosti, ki je na voljo. Privzeta vrednost, ki jo omogoča aplikacija, je euro.
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Prekliči
S klikom na ta gumb se prekliče dodajanje podatkov, ki so bili vneseni v to okno in niso bili shranjeni.

Shrani
S klikom na ta gumb se shranijo vsi podatki, ki so bili vneseni v to okno, to blago pa bo pozneje vključeno
v predložitev navedb za zahtevek za INF. Na novo pripravljeno blago za INF se prikaže na zaslonu
Predložitev navedb za zahtevek za INF v preglednici „Neunijsko blago“:
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5. Zahtevanje informacij za INF
Ko uporabnik klikne na menijsko povezavo Zahtevek za predložitev informacij za INF, je preusmerjen na
naslednji zaslon. Uporabnik lahko nato navede veljavno številko INF in zahteva prikaz zadevnih informacij
za INF.

Vnosno polje Številka INF

To je vnosno polje, ki se uporablja za vnos številke INF. To polje je obvezno.

Gumb Pošlji

Ko uporabnik klikne na ta gumb, predloži številko INF, ki jo je prej vnesel v vnosno polje Številka INF.
 Če je vrednost številke INF veljavna, je uporabnik preusmerjen na zaslon „Informacije za INF“, na
katerem si lahko ogleda podrobnosti v zvezi z določenim INF z navedeno številko INF.
 Če vrednost številke INF ni veljavna, se prikaže sporočilo o napaki:
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5.1 Informacije za INF – Podatki za INF
Uporabnik si lahko na spodnjem zaslonu ogleda podrobnosti o zahtevku za informacije za INF, ki jih je
pred tem zahteval s predložitvijo ustrezne številke INF na zaslonu Zahtevek za predložitev informacij za
INF. Zaslon vsebuje dva manjša zaslona, dostop do njiju pa je mogoč s klikom na zavihek vsakega
posameznega zaslona. Na spodnji sliki je prikazan zavihek Podatki za INF.
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Zapri
Ko uporabnik klikne na ta gumb, se vrne na zaslon Zahtevek za predložitev informacij za INF.

Natisni PDF
S klikom na ta gumb se prikaže okno za pripravo, v katerem lahko uporabnik določi, kako se bo stran
natisnila na papir.

Prenesi kot predlogo
Uporabnik s klikom na gumb „Prenesi kot predlogo“ ustvari datoteko xml, ki se samodejno prenese v
njegov brskalnik. Ta datoteka xml vsebuje vse podatke, ki jih je uporabnik do tega trenutka vnesel v ta
obrazec, podatki pa se lahko tako shranijo na njegovem računalniku za prihodnjo uporabo.

Gumb Prikaži blago
S klikom ikone očesa se prikaže okno s podrobnostmi o vnosu blaga v preglednico.
Primer okna s podrobnostmi o blagu:

Zgornja slika v uporabniškem vmesniku vsebuje naslednja polja v naslednjem vrstnem redu:
 Enakovredno blago
o Oznaka KN: Enakovredno blago
o Tržna kakovost in tehnične lastnosti enakovrednega blaga
o Oznaka identifikacije blaga
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o Začasna opustitev koncesije
Oznaka KN: Vrsta blaga
Opis blaga (jezik besedila opisa)
Količina blaga
Merska enota
Vrednost blaga
Valuta
Navedbe za ukrepe trgovinske politike

Uporabnik lahko zapre sporočilo v pojavnem oknu tako, da v spodnjem desnem kotu v oknu izbere gumb
„OK“.

Gumb Prikaži proizvode
S klikom ikone očesa se prikaže okno s podrobnostmi o navedenem vnosu proizvodov v preglednico.
Primer okna s podrobnostmi o proizvodih:

Zgornja slika v uporabniškem vmesniku vsebuje naslednja polja v naslednjem vrstnem redu:
 Oznaka KN: Oplemeniteni proizvodi
 Opis oplemenitenih proizvodov
 Količina oplemenitenih proizvodov
 Vrednost oplemenitenih proizvodov
 Merska enota
 Če nastane carinski dolg, se znesek uvozne dajatve izračuna v skladu s členom 86(3) carinskega
zakonika Unije.
 Navedbe za ukrepe trgovinske politike
 Valuta
Uporabnik lahko zapre sporočilo v pojavnem oknu tako, da v spodnjem desnem kotu v oknu izbere gumb
„OK“.
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Podatki za INF
Tukaj si uporabnik lahko ogleda glavne informacije za INF.

Identifikacijska številka imetnika dovoljenja (EORI)
Tukaj si uporabnik lahko ogleda vse informacije o imetniku dovoljenja. Npr. ime, državo, kraj itd.

Identifikacijska številka zastopnika (EORI)
Tukaj si uporabnik lahko ogleda vse informacije o zastopniku. Npr. številko EORI, ime itd.

Splošne opombe
V tem razdelku bodo prikazane vse morebitne predložene opombe v zvezi z INF.

Oznaka člena 86(3)
Če za INF velja carinski dolg na podlagi člena 86(3), bo v tem razdelku vidno ustrezno potrditveno polje.

Oznaka predhodnega izvoza
Če se vrsta dovoljenja za INF nanaša na IP EX/IM, bo obkljukano naslednje potrditveno polje, vložnik
zahtevka pa bo določil rok.

Blago, zajeto v INF
V tem razdelku bo prikazano vse blago, ki je prijavljeno v INF.

Oplemeniteni proizvodi, zajeti v INF
V tem razdelku bodo prikazani vsi proizvodi, ki so prijavljeni v INF.

Neunijsko blago, ki je dano v postopek IP
V tem razdelku bo prikazano vse neunijsko blago, ki je prijavljeno v INF.

Oplemeniteni proizvodi za predhodni izvoz
V tem razdelku bodo prikazani vsi proizvodi za predhodni izvoz, ki so prijavljeni v INF.

Blago, ki je lahko dano v postopek IP
V tem razdelku bo prikazano vse blago, ki je dano v postopek aktivnega oplemenitenja.
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5.2 Informacije za INF – Podatki za INF
Uporabnik si lahko na tem zaslonu ogleda podrobnosti o zahtevku za informacije za INF, ki jih je pred tem
zahteval s predložitvijo ustrezne številke INF na zaslonu Zahtevek za predložitev informacij za INF. Ta
zaslon vsebuje dva manjša podzaslona, dostop do njiju pa je mogoč s klikom na zavihek vsakega
posameznega zaslona.
Na spodnji sliki je prikazan zavihek Podatki o statusu.

Zapri
Ko uporabnik klikne na ta gumb, se vrne na zaslon Zahtevek za predložitev informacij za INF.
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Natisni PDF
S klikom na ta gumb se prikaže okno za pripravo, v katerem lahko uporabnik določi, kako se bo stran
natisnila na papir.

Prenesi kot predlogo
Uporabnik s klikom na gumb „Prenesi kot predlogo“ ustvari datoteko xml, ki se samodejno prenese v
njegov brskalnik. Ta datoteka xml vsebuje vse podatke, ki jih je uporabnik do tega trenutka vnesel v ta
obrazec, podatki pa se lahko tako shranijo na njegovem računalniku za prihodnjo uporabo.

Konec dokumenta

38

