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VLADA

5305. Uredba za izvajanje carinskega zakona

Na podlagi 7., 14., 27., 33., 35., 38., 46., 58., 59.,
63., 66., 72., 83., 85., 99., 100.a, 101., 113., 115.,
120., 120.a, 121., 124., 132., 140., 140.c, 141., 146.,
148., 151., 153., 154., 155., 157., 157.a, 157.d, 157.e,
157.h, 158 in 167. člena Carinskega zakona (Uradni list
RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99, 13/01, 62/01 in
59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
za izvajanje carinskega zakona

I. DEL: SPLOŠNE IZVEDBENE DOLOČBE

1. POGLAVJE:
SPLOŠNO

1. člen
(pomen posameznih izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo na-
slednji pomen:

1. zvezek ATA: mednarodni carinski dokument za za-
časni uvoz, določen v okviru ATA konvencije oziroma Istan-
bulske konvencije;

2. navedbe, potrebne za identifikacijo blaga: navedbe,
ki se uporabljajo za identifikacijo blaga v komercialnem smi-
slu in omogočajo carinskim organom tarifno uvrstitev blaga
in količine blaga;

3. blago nekomercialnega značaja: blago, ki se pred-
loži v določeni carinski postopek priložnostno in katerega
narava in količina kaže na to, da je namenjeno za zasebno,
osebno ali družinsko uporabo prejemnikov oziroma oseb, ki
ga prevažajo, oziroma jasno kaže na to, da gre za darila;

4. ukrepi trgovinske politike: netarifni ukrepi, določeni
v okviru trgovinske politike države, ki se uporabljajo za uvoz
in izvoz blaga, npr. nadzorni in zaščitni ukrepi, količinske
omejitve ali limiti ter uvozne ali izvozne prepovedi;

5. ukrepi kmetijske politike: netarifni in tarifni ukrepi, ki
so del kmetijske politike države in urejajo uvoz oziroma izvoz
kmetijskih proizvodov in živil;

6. kombinirana nomenklatura: nomenklatura, določe-
na s podzakonskim aktom Vlade Republike Slovenije (v na-

daljnjem besedilu: vlada) na podlagi zakona, ki ureja podro-
čje carinske tarife;

7. harmonizirani sistem: harmonizirani sistem poime-
novanj in šifrskih oznak blaga;

8. Istanbulska konvencija: konvencija, ki ureja začasni
uvoz.

2. člen
(razveljavitev odločbe o sprejemu zavarovanja)

Odločba carinskega organa v zvezi z zavarovanjem ca-
rinskega dolga, ki je ugodna za garanta, s katero je carinski
organ sprejel obveznost garanta, da bo plačal zahtevan zne-
sek carinskega dolga na prvi poziv se prekliče, če ta obvez-
nost ni izvršena.

3. člen
(opredelitev računalniške izmenjave podatkov)

(1) Generalni carinski urad Republike Slovenije (v na-
daljevanju: Generalni carinski urad) lahko dovoli, da se za
formalnosti določene s carinskimi predpisi, uporablja sistem
računalniške izmenjave podatkov.

(2) Za namene tega člena, imajo naslednji izrazi na-
slednji pomen:

1. pojem “računalniški sistem izmenjave podatkov“ po-
meni:

a. izmenjavo standardiziranih sporočil s carinskimi or-
gani;

b. vnos informacij, nujnih za izvedbo zadevnih formal-
nosti v carinski informacijski sistem;

2. pojem “standardizirana sporočila“ pomeni vnaprej
določeno strukturo sprejeto za elektronsko izmenjavo po-
datkov.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko
izda, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. spoštovana so načela carinskih predpisov,
2. zagotovljeni so ukrepi za preverjanje vira podatkov

in zavarovanje podatkov pred nevarnostjo nepooblaščenega
dostopa do njih, izgube, spremembe ali uničenja.

4. člen
(elektronski podpis)

Če carinski organ dovoli, da se formalnosti izvršijo s
pomočjo računalniškega sistema izmenjave podatkov, lahko
določi tudi pravila za nadomestitev lastnoročnega podpisa z
elektronskim.
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2. POGLAVJE:
ZAVEZUJOČE INFORMACIJE

1. PODPOGLAVJE:
POMEN POSAMEZNIH IZRAZOV

5. člen
(pomen posameznih izrazov)

Za namene tega poglavja imajo naslednji pojmi nasled-
nji pomen:

1. zavezujoča informacija: informacija o uvrstitvi blaga
v kombinirano nomenklaturo ali informacija o poreklu blaga,
ki je ob izpolnjenih pogojih iz 6. in 8. člena te uredbe
zavezujoča za carinske organe;

2. vložnik zahtevka:
(a) v primeru uvrščanja v kombinirano nomenklaturo:

oseba, ki je pri carinskem organu vložila zahtevek za izdajo
zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v kombinirano no-
menklaturo;

(b) v primeru porekla blaga: oseba, ki je pri carinskem
organu vložila zahtevek za izdajo zavezujoče informacije o
poreklu blaga in ima opravičljiv razlog za vložitev zahtevka;

3. imetnik informacije: oseba, kateri je bila zavezujoča
informacija izdana.

2. PODPOGLAVJE:
POSTOPEK ZA PRIDOBITEV ZAVEZUJOČE

INFORMACIJE

6. člen
(zahtevek)

(1) Zahtevek za izdajo zavezujoče informacije se vloži
pri Generalnem carinskem uradu.

(2) Posamezen zahtevek za izdajo zavezujoče informa-
cije o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo se sme
nanašati samo na eno vrsto blaga. Posamezen zahtevek za
izdajo zavezujoče informacije o poreklu blaga se sme nana-
šati samo na eno vrsto blaga in samo na določene okolišči-
ne, ki spremenijo poreklo blaga.

(3) Zahtevek za izdajo zavezujoče informacije o uvrstitvi
blaga v kombinirano nomenklaturo mora vsebovati:

1. osebno ime, stalno prebivališče oziroma naziv in
sedež imetnika informacije ter njegovo matično številko iz
sodnega registra in davčno številko;

2. osebno ime, stalno prebivališče oziroma firmo in
sedež vložnika zahtevka, če je to druga oseba kot imetnik
informacije;

3. predlagano osem (devet) mestno tarifno oznako
kombinirane nomenklature, v katero naj bi se uvrstilo blago z
utemeljitvijo uvrstitve;

4. natančen opis blaga, ki omogoča njegovo identifika-
cijo in uvrstitev v kombinirano nomenklaturo;

5. če je uvrstitev blaga v kombinirano nomenklaturo
odvisna od nje, sestavo blaga in metode preiskav, uporab-
ljenih za določitev sestave blaga;

6. vzorce, fotografije, načrte, kataloge ali druge doku-
mente, ki so na razpolago in lahko pomagajo Generalnemu
carinskemu uradu pri pravilni uvrstitvi blaga v kombinirano
nomenklaturo, je treba priložiti zahtevku;

7. soglasje vložnika zahtevka, da bo priskrbel prevod
katerega koli dokumenta, ki je priložen zahtevku, če bi bilo
to potrebno in če bo Generalni carinski urad tako zahteval;

8. vse podatke, ki jih je treba obravnavati kot zaupne;
9. izjavo vložnika zahtevka, ali sam že razpolaga z infor-

macijo o uvrstitvi enakega ali podobnega blaga v kombinira-

no nomenklaturo oziroma je zanjo že zaprosil ter, ali ve, če
je bila zavezujoča informacija o uvrstitvi blaga v kombinirano
nomenklaturo za enako ali podobno blago v Sloveniji že
izdana ali vložen zahtevek zanjo;

10. privolitev, da se smejo predložene informacije shra-
niti v javni datoteki Generalnega carinskega urada.

(4) Zahtevek za izdajo zavezujoče informacije o poreklu
blaga mora vsebovati:

1. naziv in sedež oziroma stalno prebivališče imetnika
informacije ter njegovo matično številko iz sodnega registra
in davčno števiko;

2. osebno ime, stalno prebivališče oziroma firmo in
sedež oziroma vložnika zahtevka, če je to druga oseba kot
imetnik informacije;

3. ustrezno pravno podlago;
4. natančen opis blaga in štirimestno tarifno številko

kombinirane nomenklature, v katero se uvršča;
5. sestavo blaga in metode preiskav, ki so bile uporab-

ljene za določitev sestave blaga ter, po potrebi ceno blaga
franko tovarna;

6. okoliščine, ki omogočajo določitev porekla, podat-
ke o uporabljenih materialih in njihovem poreklu, tarifni šte-
vilki, posamezne vrednosti in opis dejstev (pravila o spre-
membi tarifne številke, dodane vrednosti, opis operacij in
postopkov ali kakšno posebno pravilo) na podlagi katerih je
mogoče ugotoviti, da so pogoji za pridobitev porekla izpol-
njeni; predvsem mora biti navedeno natančno pravilo za
pridobitev porekla, ki je bilo uporabljeno in predvideno po-
reklo blaga;

7. vzorce, fotografije, načrte, kataloge in druge razpo-
ložljive dokumente o sestavi blaga in vdelanih materialov, ki
lahko pomagajo pri opisu proizvodnega postopka oziroma
predelave materialov;

8. soglasje vložnika zahtevka, da bo priskrbel prevod
katerega koli dokumenta, ki je priložen zahtevku, če bi bilo
to potrebno in če bo Generalni carinski urad tako zahteval;

9. vse podatke, ki jih je treba obravnavati kot zaupne;
10. izjavo vložnika zahtevka, ali sam že razpolaga z

informacijo o poreklu enakega ali podobnega blaga oziroma
je zanjo že zaprosil ter, ali je bila zavezujoča informacija o
poreklu blaga za enako ali podobno blago oziroma materiale
kot so navedeni v 4. ali 6. točki tega odstavka v Sloveniji že
izdana ali vložen zahtevek zanjo;

11. privolitev, da se smejo predložene informacije shra-
niti v javni datoteki Generalnega carinskega urada.

(5) Če Generalni carinski urad ob prejemu zahtevka
meni, da ne vsebuje vseh podatkov, ki so potrebni za pravil-
no mnenje, lahko zahteva od vložnika zahtevka, da predloži
dodatne podatke. Roki iz 8. člena te uredbe začnejo teči v
trenutku, ko Generalni carinski urad razpolaga z vsemi po-
trebnimi informacijami za sprejem odločitve. Generalni ca-
rinski urad obvesti vložnika zahtevka, da je prejel popoln
zahtevek in kdaj začne teči rok iz 8. člena te uredbe.

7. člen
(dodatna preverjanja)

(1) Če je za ugotovitev dejanskega stanja zaradi izdaje
zavezujoče informacije, potrebna kemično-fizikalno-tehno-
loška ali kakšna druga preiskava blaga, ki je ni mogoče
opraviti v carinskem laboratoriju, pošlje Generalni carinski
urad vzorce blaga ustrezni strokovni organizaciji, da opravi
potrebne preiskave.

(2) Generalni carinski urad pošlje vzorce blaga organi-
zaciji v skladu s prejšnjim odstavkom, ko dobi predhodno
pisno privolitev vložnika zahtevka, da bo nosil stroške pre-
iskave.
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(3) Če vložnik zahtevka ne predloži Generalnemu carin-
skemu uradu pisne privolitve iz prejšnjega odstavka v roku
osmih dni po prejemu obvestila Generalnega carinskega
urada, se postopek za izdajo zavezujoče informacije ustavi.

8. člen
(rok za izdajo potrdila)

(1) Zavezujočo informacijo Generalni carinski urad izda
kakor hitro je mogoče.

(2) Če zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v kombi-
nirano nomenklaturo ni bilo mogoče izdati v roku treh mese-
cev od dneva prejema popolnega zahtevka, Generalni carin-
ski urad obvesti vložnika zahtevka o razlogih za zamudo in
določi rok v katerem pričakuje, da jo bo lahko izdal.

(3) Zavezujočo informacijo o poreklu blaga Generalni
carinski urad izda v 150 dneh od dneva prejema popolnega
zahtevka.

(4) Zavezujoča informacija se izda na obrazcu, ki je v
prilogi 1 oziroma v prilogi 2, ki sta sestavni del te uredbe.

(5) Zavezujoča informacija mora vsebovati navedbo,
kateri podatki se bodo šteli za zaupne.

3. PODPOGLAVJE:
PRAVNI UČINEK ZAVEZUJOČIH INFORMACIJ

9. člen
(uporaba in zavezujoči značaj zavezujočih informacij)

(1) Razen v primerih iz 4.a in 47. člena Carinskega
zakona lahko zavezujočo informacijo uporabi samo imetnik
zavezujoče informacije.

(2) Carinski organi lahko zahtevajo od imetnika zavezu-
joče informacije o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklatu-
ro, da carinske organe obvesti, da razpolaga z zavezujočo
informacijo o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo za
blago, ki je predmet postopka pred carinskimi organi.

(3) Organi, pristojni za preverjanje sprejemljivosti zave-
zujoče informacije o poreklu blaga lahko zahtevajo od imet-
nika zavezujoče informacije, da jih ob izvrševanju formalno-
sti obvesti, da razpolaga z zavezujočo informacijo o poreklu
za blago v zvezi s katerim izvršuje te formalnosti.

(4) Imetnik zavezujoče informacije se lahko sklicuje na
izdano zavezujočo informacijo, samo če:

1. v zadevah z zavezujočo informacijo o uvrstitvi blaga v
kombinirano nomenklaturo: dokaže carinskim organom, da
zadevno blago v vseh pogledih ustreza tistemu, navedene-
mu v predloženi zavezujoči informaciji;

2. v zadevah z zavezujočo informacijo o poreklu blaga:
dokaže organom iz tretjega odstavka tega člena, da zadev-
no blago in okoliščine, na podlagi katerih se določa njegovo
poreklo v vseh elementih ustreza blagu in okoliščinam, ki so
opisane v informaciji.

4. PODPOGLAVJE:
DOLOČBE, KI SE UPORABIJO V PRIMERU
PRENEHANJA VELJAVNOSTI ZAVEZUJOČE

INFORMACIJE

10. člen
(merodajen trenutek za uveljavitev sprememb pri izdaji

zavezujočih informacij)
(1) Če je sprejet kateri izmed ukrepov ali predpisov, ki

so navedeni v šestem odstavku 7. člena carinskega zakona,
Generalni carinski urad sprejme potrebne ukrepe, ki zago-
tavljajo, da bodo zavezujoče informacije od takrat naprej
izdane v skladu s sprejetim ukrepom ali predpisom.

(2) V primeru zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v
kombinirano nomenklaturo se za namene iz prejšnjega od-
stavka upošteva kot merodajni trenutek:

1. v primeru spremembe predpisov iz alinee (i) točke
(a) šestega odstavka 7. člena carinskega zakona, ki zadeva-
jo spremembe kombinirane nomenklature oziroma določajo
ali vplivajo na uvrstitev blaga v kombinirano nomenklaturo –
dan začetka uporabe sprememb;

2. v primeru spremembe pojasnjevalnih opomb h kom-
binirani nomenklaturi iz alinee (ii) točke (a) šestega odstavka
7. člena Carinskega zakona – naslednji dan po njihovi ura-
dni objavi.

(3) V primeru zavezujoče informacije o poreklu blaga
se za namene prvega odstavka tega člena upošteva kot
merodajni trenutek:

1. v primeru sprememb predpisov iz alinee (i) točke (b)
šestega odstavka 7. člena Carinskega zakona, ki zadevajo
določanje porekla blaga in v primeru sprememb pravil iz
alinee (ii) točke (b) šestega odstavka 7. člena carinskega
zakona – dan začetka njihove uporabe;

2. v primeru ukrepov iz alinee (ii) točke (b) šestega
odstavka 7. člena carinskega zakona, ki zadevajo spremem-
be pojasnjevalnih opomb po sporazumu Svetovne trgovin-
ske organizacije o pravilih o poreklu blaga in pravilih o pore-
klu blaga, sprejetih v okviru mednarodnih pogodb – nasled-
nji dan po njihovi uveljavitvi.

11. člen
(uporaba zavezujoče informacije v skladu s sedmim

odstavkom 7. člena Carinskega zakona)
Če imetnik zavezujoče informacije, ki v skladu s sed-

mim odstavkom 7. člena carinskega zakona ni več veljavna,
želi uveljaviti možnost uporabe takšne informacije šest me-
secev po njeni razveljavitvi, mora carinskemu organu predlo-
žiti vse potrebne dokumente iz katerih je razvidno, da je že
pred razveljavitvijo informacije sklenil zavezujoče kupopro-
dajne pogodbe za zadevno blago.

3. POGLAVJE:
POREKLO BLAGA

1. PODPOGLAVJE:
NEPREFERENCIALNO POREKLO BLAGA

12. člen
(osnovni kriteriji)

Nepreferencialno poreklo blaga se ugotavlja na podla-
gi osnovnih kriterijev iz 12. do 14. člena carinskega zakona
in posebnih kriterijev, ki jih določa to podpoglavje.

1. oddelek:
predelave oziroma obdelave, ki spremenijo poreklo

13. člen
(posebni kriteriji za tekstil in tekstilne izdelke ter za

nekatere druge izdelke, ki niso tekstil in tekstilni izdelki)
(1) Ta oddelek določa za tekstil in tekstilne izdelke, ki

se uvrščajo v XI. oddelek kombinirane nomenklature in za
nekatere druge izdelke, ki niso tekstil in tekstilni izdelki vrste
obdelav ali predelav, ki, v skladu s kriteriji iz 14. člena
Carinskega zakona, tem izdelkom dodelijo poreklo države, v
kateri je bila obdelava ali predelava opravljena.

(2) Pojem “država“ lahko pomeni drugo državo, skup-
nost držav ali Republiko Slovenijo.
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14. člen
(podrobnejši kriteriji za tekstil in tekstilne izdelke)
(1) Če se v skladu s 14. členom Carinskega zakona

ugotavlja poreklo tekstila in tekstilnih izdelkov, ki se uvrščajo
v XI. oddelek kombinirane nomenklature, se šteje, da so
tekstil oziroma tekstilni izdelki po poreklu iz tiste države, kjer
je bil izvršen celotni postopek predelave.

(2) Kot “celotni postopek predelave“ iz prejšnjega od-
stavka se šteje obdelava oziroma predelava, zaradi katere
se pridobljeni proizvod razvršča v drugo tarifno številko kom-
binirane nomenklature kot je tarifna številka kombinirane
nomenklature vseh materialov brez porekla, ki so bili upo-
rabljeni v postopku predelave.

(3) Pri ugotavljanju porekla izdelkov iz priloge 4, ki je
sestavni del uredbe, kot “celotni postopek predelave“ šteje
samo postopek, ki je naveden v tretjem stolpcu te priloge,
brez vpliva na to, ali pri predelavi teh izdelkov pride do
spremembe tarifne številke kombinirane nomenklature v skla-
du s prejšnjim odstavkom ali ne.

(4) Način uporabe pravil iz priloge 4 k tej uredbi je
določen v uvodnih opombah iz priloge 3, ki je sestavni del te
uredbe.

(5) V skladu s tem členom blago v naslednjih primerih
ne pridobi porekla, čeprav je zaradi predelave prišlo do
spremembe tarifne številke kombinirane nomenklature (mi-
nimalne oziroma nezadostne obdelave):

1. postopki, ki so potrebni za ohranitev blaga v nespre-
menjenem stanju med prevozom in skladiščenjem (prezra-
čevanje, razprostiranje, sušenje, odstranjevanje pokvarjenih
delov ipd.)

2. enostavno odstranjevanje prahu, presejavanje ali iz-
ločevanje, sortiranje, klasificiranje (vključno s sestavljanjem
v set), pranje, razrezovanje;

3. – zamenjava embalaže ter razdeljevanje in združeva-
nje tovorkov;

– preprosto pakiranje blaga v vrečke, škatle, zaboje;
pritrjevanje na kartone ali plošče ipd. in vsi drugi preprosti
postopki pakiranja;

4. pritrjevanje oznak, nalepk ali drugih podobnih zna-
kov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

5. preprosto sestavljanje delov proizvoda v popoln pro-
izvod;

6. kombinacija dveh ali več postopkov iz 1. do 5. toč-
ke tega odstavka.

15. člen
(podrobnejši kriteriji za izdelke, ki niso tekstil in tekstilni

izdelki iz XI. oddelka kombinirane nomenklature)
(1) V primeru pridobljenih izdelkov, ki so navedeni v

prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe, se obdelava ali prede-
lava navedena v tretjem stolpcu te priloge šteje kot postopek
ali predelava, ki omogoča pridobitev porekla v skladu s 14.
členom Carinskega zakona.

(2) Način uporabe pravil iz priloge 5 k tej uredbi je
določen v Uvodnih opombah iz priloge 3 k tej uredbi.

16. člen
(skupne določbe za vse izdelke)

Kjer seznama v prilogah 4 in 5 k tej uredbi določata, da
proizvod pridobi poreklo, če vrednost uporabljenih materia-
lov brez porekla ne presega določenega odstotka cene
franko tovarna pridobljenega proizvoda, imajo pri izračunu
tega odstotka spodnji pojmi naslednji pomen:

1. “vrednost“ pomeni carinsko vrednost v času uvoza
uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se
ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v
državi, kjer se opravi predelava;

2. “cena franko tovarna“ pomeni ceno franko tovarna
pridobljenega proizvoda zmanjšano za vse notranje dajatve,
ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

3. “vrednost, pridobljena na osnovi postopkov sestav-
ljanja“ pomeni povečanje vrednosti zaradi sestavljanja, vključ-
no z zaključnimi postopki in postopki preverjanja, ter vgrad-
nje vseh delov po poreklu iz države, kjer se navedeni po-
stopki opravljajo vključno z dobičkom in splošnimi stroški, ki
nastanejo v tej državi zaradi teh postopkov.

2. oddelek:
posebna pravila za nadomestne dele, dodatke in

orodje

17. člen
(dodatki, nadomestni deli in orodje)

(1) Dodatki, nadomestni deli in orodje, dobavljeni sku-
paj z opremo, strojem, aparatom ali vozilom, ki so del njego-
ve standardne opreme, se štejejo, da imajo enako poreklo
kot ta oprema, stroj, aparat ali vozilo.

(2) Za bistvene nadomestne dele, namenjene opremi,
stroju, aparatu ali vozilu, ki se predhodno sprostijo v prost
promet ali izvozijo, se šteje, da imajo enako poreklo kot ta
oprema, stroj, aparat ali vozilo samo, če so izpolnjeni pogoji
iz 18. člena te uredbe.

18. člen
(pogoji za bistvene nadomestne dele)

(1) Domneva iz drugega odstavka prejšnjega člena te
uredbe se lahko upošteva le, če:

1. je to nujno zaradi uvoza v namembno državo ali
2. vključitev bistvenega nadomestnega dela v opremo,

stroje, aparate ali vozilo v proizvodni proces ne bi prepreči-
la, da bi ta oprema, stroj, aparat ali vozilo dobilo slovensko
poreklo ali poreklo države, kjer se opravlja proizvodni pro-
ces.

(2) Za opremo, stroje, aparate ali vozila iz prejšnjega
člena te uredbe se šteje blago, ki se razvršča v XVI., XVII. in
XVIII. oddelek kombinirane nomenklature.

(3) Za bistvene nadomestne dele iz prvega odstavka
tega člena se štejejo deli:

1. brez katerih pravilno delovanje blaga iz prejšnjega
odstavka, ki je bilo predhodno sproščeno v prost promet ali
predhodno izvoženo ne bi bilo mogoče,

2. ki so značilni za blago iz prejšnjega odstavka in
3. so namenjeni za normalno vzdrževanje blaga iz prej-

šnjega odstavka in za nadomestitev enakih nadomestnih
delov, ki so poškodovani ali neuporabni.

19. člen
(dokazovanje porekla v primeru iz 17. člena te uredbe)

(1) Oseba, ki zahteva izdajo potrdila o poreklu blaga za
nadomestne dele v skladu s 17. členom te uredbe, svoji
zahtevi priloži:

1. izjavo, da so nadomestni deli, na katere naj se potr-
dilo nanaša, namenjeni za normalno vzdrževanje opreme,
stroja, aparata ali vozila,

2. natančne podatke o opremi, stroju, aparatu ali vozi-
lu, kateremu je nadomestni del namenjen in

3. podatke o potrdilu o poreklu blaga, ki je bilo izdano
za opremo, stroj, aparat ali vozilo za vzdrževanje katerega je
namenjen nadomestni del, za katerega se zahteva novo
potrdilo o poreklu blaga.

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti vsebovani
tudi v potrdilu o poreklu blaga za uvožene bistvene nadome-
stne dele.
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(3) V zvezi s preverjanjem pogojev iz 17. in 18. člena te
uredbe lahko pristojni organi zahtevajo tudi, da vložnik za-
htevka predloži dodatne dokaze za svoje navedbe, kot npr.
račune ali izvode računov, ki se nanašajo na opremo, stroje,
aparate ali vozila, pogodbe ali druge dokumente, ki kažejo
na to, da je dobava določenega nadomestnega dela oprav-
ljena v sklopu normalnega vzdrževanja.

3. oddelek:
izvedbeni predpisi glede potrdil o poreklu blaga

20. člen
(dokazovanje porekla blaga in obvezna vsebina potrdila o

poreklu blaga)
(1) Če se ob uvozu zahteva dokazovanje porekla blaga,

se le-to dokazuje s predložitvijo ustreznega potrdila o pore-
klu blaga.

(2) Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga mora:
1. biti izdano s strani zanesljive organizacije ali organa,

ki ga je država izdajateljica potrdila in za to ustrezno poobla-
stila,

2. vsebovati vse podatke, potrebne za identifikacijo
blaga, na katerega se nanaša, predvsem pa:

– število tovorkov, njihovo naravo in označbe oziroma
številke, ki so na tovorkih,

– tip blaga,
– bruto in neto težo blaga, če to ni mogoče, pa podat-

ke o številu ali volumnu blaga, posebej kadar je to glede na
naravo blaga primerneje,

– ime oziroma firmo in sedež dobavitelja blaga ter
3. nedvomno dokazovati, da je blago, na katerega se

nanaša po poreklu iz določene države.
(3) Carinski organ lahko sprejme potrdilo iz prejšnjega

odstavka, izdano v drugi državi samo, če so izpolnjeni pogoji
iz prejšnjega odstavka.

(4) Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino,
določi vrste blaga, pri uvozu katerih je treba predložiti potrdi-
lo o poreklu blaga v skladu s tem členom.

21. člen
(postopek za izdajo potrdila o slovenskem poreklu blaga –

nepreferencialno poreklo)
(1) Potrdilo o poreklu blaga se izda na podlagi pisnega

zahtevka, ki ustreza vzorcu iz priloge 6, ki je sestavni del te
uredbe.

(2) Vložnik zahtevka je odgovoren za pravilnost in po-
polnost podatkov v zahtevku za izdajo potrdila o poreklu
blaga in mora na zahtevo pristojnega organa le-temu priskr-
beti še dodatne podatke in dokumente, ki dokazujejo njego-
ve navedbe v zahtevku.

22. člen
(pristojnost in pogoji za izdajo potrdila o nepreferencialnem

slovenskem poreklu blaga ter dodatno preverjanje
podatkov)

(1) Potrdila iz prvega odstavka prejšnjega člena te ured-
be, izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na obrazcu, ki
ustreza vzorcu iz priloge 6 k tej uredbi. Potrdila o poreklu
morajo biti sestavljena v slovenščini in angleščini ali franco-
ščini.

(2) Gospodarska zbornica Slovenije izda potrdilo o slo-
venskem poreklu blaga samo, če so izpolnjeni pogoji za
izdajo potrdila o poreklu blaga in če blago, na katerega se
potrdilo nanaša ustreza kriterijem za pridobitev slovenskega
porekla.

23. člen
(poenostavitve pri izdaji potrdil o poreklu blaga in izdaja več

izvodov istega potrdila o poreklu blaga)
(1) Glede na okoliščine posameznega primera, če vlož-

nik zahtevka v določenem časovnem obdobju redno izvaža
istovrstno blago, lahko Gospodarska zbornica Slovenije
odloči, da bo izdala potrdilo o poreklu blaga, ne da bi
vložnik moral vsakokrat predložiti posebni pisni zahtevek,
vendar pa mora pri tem zagotoviti spoštovanje predpisanih
kriterijev in pogojev.

(2) Potrdilo o poreklu blaga se izda v enem izvodu. Na
zahtevo vložnika zahtevka in če je to potrebno zaradi trgova-
nja z zadevnim blagom, se lahko izda več izvodov istega
potrdila o poreklu blaga. Na vseh nadaljnjih izvodih mora biti
oznaka, da gre za izvod. Dodatni izvodi morajo biti izdelani
na obrazcih, ki ustrezajo vzorcu iz priloge 6 k tej uredbi.

24. člen
(način izpolnjevanja in številčenja potrdil o poreklu blaga)

(1) Zahtevek in potrdilo o poreklu blaga iz prejšnjega
člena te uredbe morata biti izpolnjena s pisalnim strojem
(računalnikom) ali v rokopisu, z velikimi tiskanimi črkami,
vendar enotno.

(2) Potrdilo o poreklu blaga mora vsebovati serijsko
številko, po kateri ga je mogoče identificirati. Potrdilo in
zahtevek morata vsebovati isto serijsko številko. Gospodar-
ska zbornica Slovenije lahko številči potrdila o poreklu blaga
v skladu z vrstnim redom njihove izdaje.

25. člen
(naknadno izdana potrdila o poreklu blaga)

(1) Potrdilo o poreklu blaga se izjemoma lahko izda tudi
po opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša, če ni
bilo izdano ob izvozu zaradi nenamernih napak ali opustitev
ali posebnih okoliščin.

(2) V zahtevku za naknadno izdajo potrdila o poreklu
blaga mora izvoznik navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na
katere se nanaša potrdilo o poreklu blaga, in navesti razloge
za svojo zahtevo.

(3) Gospodarska zbornica Slovenije lahko izda potrdilo
o poreklu blaga naknadno samo po opravljenem preverja-
nju, če se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v
ustreznem spisu.

(4) Potrdila o poreklu blaga, ki so izdana naknadno,
morajo v rubriki “Opombe“ vsebovati eno od naslednjih na-
vedb:

“ISSUED RETROSPECTIVELY“,
“IZDANO NAKNADNO“,
“DELIVRE A POSTERIORI“.

26. člen
(izdaja dvojnika potrdila o poreklu blaga)

(1) V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o
poreklu blaga lahko izvoznik zaprosi Gospodarsko zbornico
Slovenije za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumen-
tov, ki jih ima.

Polje “Opombe“ dvojnika potrdila o poreklu blaga mora
vsebovati eno od naslednjih navedb “DUPLICATE“, “DVOJ-
NIK“ ali “DUPLICATA“.

(2) Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotne-
ga potrdila o poreklu blaga, začne veljati s tem datumom.
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27. člen
(izdaja potrdila o poreklu blaga na podlagi predhodno

izdanega potrdila)
Če je blago, za katero je izdano potrdilo o nepreferen-

cialnem poreklu blaga, pod carinskim nadzorom in je to
potrebno zaradi pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov dru-
gam znotraj ali izven carinskega območja, je mogoče na
zahtevo upravičenca zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z
enim ali več potrdili o poreklu blaga. To potrdilo o poreklu
blaga izda carinski organ, pristojen za carinski nadzor nad
zadevnim blagom.

28. člen
(hramba zahtevkov)

Gospodarska zbornica Slovenije mora hraniti originale
zahtevkov za izdajo potrdil in drugo dokumentacijo, na pod-
lagi katerih je izdala potrdila o poreklu blaga tri leta od
poteka leta v katerem je bilo potrdilo izdano.

2. PODPOGLAVJE:
PREFERENCIALNO POREKLO BLAGA

1. oddelek:
splošno

29. člen
(pomen posameznih izrazov)

Za namene tega podpoglavja:
a) “izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali pred-

elave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
b) “material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestav-

ni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi proizvoda;
c) “proizvod“ pomeni proizvod, ki se izdeluje, čeprav je

namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
d) “blago“ pomeni materiale in proizvode;
e) “carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v

skladu s 15. do 27. členom Carinskega zakona in 4. pogla-
vjem te uredbe ter v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o
izvajanju VII. člena Splošnega sporazuma o tarifah in trgovi-
ni;

f) “cena franko tovarna“ v prilogi 8a, ki je sestavni del te
uredbe, pomeni ceno, ki se plača za proizvod franko tovar-
na proizvajalcu podjetju, v katerem se opravi zadnja obdela-
va ali predelava, če cena vključuje vrednost vseh uporablje-
nih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali
se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

g) “vrednost materialov“ v prilogi 8a k tej uredbi, pome-
ni carinsko vrednost ob uvozu uporabljenih materialov brez
porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo prever-
ljivo ceno, plačano za materiale v državi izdelave v smislu
prvega odstavka 35. člena te uredbe. Kadar je treba določiti
vrednost uporabljenih materialov s poreklom, se določbe te
točke smiselno uporabljajouporabljajo;

h) “poglavja“ in “tarifne oznake“ pomenijo poglavja in
tarifne oznake (štirištevilčne oznake), uporabljene v nomen-
klaturi, ki sestavlja “Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga“, ki se v tej uredbi navaja kot “Harmoni-
zirani sistem“ ali “HS“;

i) “uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala
v določeno tarifno oznako;

j) “pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja ene-
mu prejemniku, bodisi hkrati ali so zajeti v eni sami prevozni
listini, s katero dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če
ni take listine, izdelke, ki so zajeti na enem računu.

30. člen
(kriteriji za ugotavljanje preferencialnega porekla blaga)

Kadar je ugotavljanje porekla blaga potrebno zaradi
ugotavljanja upravičenosti preferencialnega carinskega
obravnavanja posameznega blaga, se le-to ugotavlja v skla-
du z določbami tega podpoglavja oziroma mednarodnimi
pogodbami, ki določajo takšno obravnavanje.

31. člen
(dokazovanje preferencialnega porekla blaga)

(1) Preferencialno poreklo blaga se dokazuje s predlo-
žitvijo dokazil o poreklu blaga, katerih uporaba je določena z
nacionalnimi predpisi oziroma v 2. oddelku tega podpogla-
vja ali mednarodnimi pogodbami, ki določajo preferencialno
tarifno obravnavo.

(2) Če je z mednarodno pogodbo, ki določa preferen-
cialno carinsko obravnavo določeno, da je mogoče posa-
meznim upravičencem dovoliti kakšne poenostavitve v zvezi
z dokazovanjem porekla blaga, izda na podlagi pisnega
zahtevka dovoljenje za izvajanje teh poenostavitev Generalni
carinski urad.

(3) Pri izdaji dovoljenj iz prejšnjega odstavka Generalni
carinski urad upošteva predvsem:

1. jamstva vložnika zahtevka v zvezi s pravilnim izvaja-
njem poenostavljenega postopka,

2. zanesljivost vložnika zahtevka pri vodenju carinskih
postopkov.

32. člen
(dokazila o slovenskem poreklu blaga – preferencialno

poreklo)
(1) FORM A obrazec, ki dokazuje slovensko poreklo

blaga za uveljavljanje preferencialnega obravnavanja blaga
na podlagi preferencialnih shem, izdaja Gospodarska zbor-
nica Slovenije, če so izpolnjeni predpisani pogoji.

(2) Druga dokazila o slovenskem poreklu blaga, ki se
uporabljajo za uveljavljanje preferencialnega carinskega
obravnavanja (npr. potrdilo o prometu blaga EUR.1), izdaja-
jo carinski organi, če ni z mednarodnimi sporazumi, ki dolo-
čajo preferencialno carinsko obravnavanje določena pristoj-
nost drugega organa.

33. člen
(izjava dobavitelja)

(1) Dobavitelj blaga v notranjem prometu (v nadaljeva-
nju: domači dobavitelj) lahko na zahtevo kupca izda dokazilo
o poreklu blaga – izjavo dobavitelja, če bo za blago, ki ga
dobavlja ob izvozu zahtevana izdaja potrdila o preferencial-
nem poreklu blaga brez vpliva na to ali bo blago izvoženo v
nespremenjenem stanju ali bo predelano, dodelano ali vde-
lano v drugo blago.

(2) Izjava dobavitelja se lahko izda za vsak posel pose-
bej (kratkoročna izjava) ali za obdobje, ki ne sme biti daljše
od 12 mesecev (dolgoročna izjava).

(3) Izjava dobavitelja iz prvega odstavka tega člena
mora ustrezati vsebini vzorca iz priloge 7, ki je sestavni del
te uredbe.

34. člen
(rok za hrambo zahtevkov)

Zahtevke za izdajo potrdil o preferencialnem poreklu
blaga in dokumentacijo morajo pristojni organi hraniti naj-
manj tri leta od poteka leta, v katerem je bilo potrdilo izdano.
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2. oddelek:
splošna shema preferencialov

1. pododdelek:
opredelitev pojma “izdelki s poreklom“

35. člen
(določitev porekla)

(1) Pri izvajanju predpisov, ki določajo ukrepe prefe-
rencialne carinske obravnave, ki jih Republika Slovenija
enostransko sprejema v korist določenih držav, skupin dr-
žav ali območij (v nadaljevanju: države uporabnice) se ti
proizvodi štejejo za proizvode s poreklom iz držav upora-
bnic:

1. proizvodi, v celoti pridobljeni v tej državi v skladu s
36. členom te uredbe;

2. proizvodi, pridobljeni v tej državi z izdelavo, pri kateri
so bili uporabljeni drugi materiali, kot so tisti iz točke 1. tega
odstavka, če so taki materiali zadosti obdelani ali predelani v
skladu s 37. členom te uredbe.

(2) Za namene uporabe določb tega oddelka, se proiz-
vodi s poreklom iz Republike Slovenije, v skladu s tretjim
odstavkom tega člena, ki so bili izvoženi v državo uporabni-
co in tam obdelani ali predelani bolj kot to določa 38. člen te
uredbe, štejejo za izdelke s poreklom v tej državi uporabnici.

(3) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo z namenom določitve porekla blaga, pridoblje-
nega v Republiki Sloveniji.

36. člen
(v celoti pridobljeni izdelki)

(1) Šteje se, da so v celoti pridobljeni v državi uporabni-
ci:

1. mineralni proizvodi, pridobljeni iz njene zemlje ali
morskega dna;

2. tam pridelani rastlinski proizvodi;
3. žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;
4. proizvodi, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;
5. proizvodi, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
6. proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi iz

morja, pridobljeni z njenimi plovili zunaj teritorialnih voda
države uporabnice;

7. proizvodi, izdelani na njenih predelovalnih ladjah iz-
ključno iz izdelkov, omenjenih v točki 6. tega odstavka;

8. tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin;

9. odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam
potekajo;

10. proizvodi, pridobljeni iz morskega dna ali podzem-
lja zunaj njenih teritorialnih voda, če ima izključno pravico do
obdelave morskega dna ali podzemlja;

11. blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, oprede-
ljenih v točkah 1. do 10. tega odstavka.

(2) Izraza “njena plovila“ in “njene predelovalne ladje“ v
točkah 6. in 7. prejšnjega odstavka tega člena se uporablja-
ta samo za plovila in predelovalne ladje:

a) ki so registrirani ali se vodijo v državi uporabnici;
b) ki plujejo pod zastavo države uporabnice;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov države

uporabnice ali  družbe s sedežem v tej državi in v kateri so
direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nad-
zornega sveta ter večina članov takih odborov državljani
države uporabnice in, še dodatno, če v osebnih ali kapital-
skih  družbah vsaj polovica kapitala pripada tej državi ali
javnim organom ali državljanom omenjene države;

d) katerih kapitan in častniki so državljani države upora-
bnice in

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani države uporabnice.

(3) Izraz “država uporabnica“ se nanaša tudi na teritori-
alne vode te države.

(4) Plovila, ki plujejo na odprtem morju, vključno s
predelovalnimi ladjami, na katerih se ulov rib obdela ali
predela, se šteje za del ozemlja države uporabnice ali Repu-
blike Slovenije, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz
drugega odstavka tega člena.

37. člen
(zadosti obdelani ali predelani izdelki)

(1) Za namene uporabe 35. člena te uredbe se šteje,
da so proizvodi, ki niso v celoti pridobljeni v državi uporabni-
ci, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji,
navedeni v seznamu v prilogi 8a k tej uredbi.

(2) Pogoji, navedeni v prilogi 8a k tej uredbi, navajajo
za vse proizvode, na katere se nanaša ta oddelek, postopke
obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih
brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh proizvodov in se
nanašajo samo na take materiale.

(3) Če se proizvod, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo
pogojev iz seznama v prilogi 8a k tej uredbi, uporablja pri
izdelavi drugega proizvoda, se pogoji, ki se uporabljajo za
proizvod, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se
ne upoštevajo materiali brez porekla, ki bi lahko bili uporab-
ljeni pri njegovi izdelavi.

38. člen
(nezadostni postopki obdelave ali predelave)

(1) Brez vpliva na določbe drugega odstavka tega člena
se ti postopki štejejo za nezadostno obdelavo ali predelavo,
da bi proizvod pridobil status izdelka s poreklom, brez vpliva
na to, ali je zadoščeno zahtevam iz 37. člena te uredbe:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladiščenjem;

b) razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
c) pranje, čiščenje, odstranjevanje prahu, oksidov, olja,

barve ali drugih snovi za prekrivanje;
d) likanje tekstila;
e) preprosti postopki barvanja in loščenja;
f) luščenje, beljenje delno ali v celoti, loščenje ter glazi-

ranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkor-

nih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, ore-

ščkov in zelenjave;
i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključ-

no s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare,

vrečke, škatle, zaboje, pritrjevanje na kartone ali plošče itd.
in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

l) pritrjevanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podo-
bnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;

m) preprosto mešanje izdelkov, brez vpliva na to, ali so
različnih vrst ali ne;

n) enostavno sestavljanje delov proizvodov v popoln
proizvod ali razstavljanje proizvodov na dele;

o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v toč-
kah (a) do (n) tega odstavka;

p) zakol živali.
(2) Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, oprav-

ljena na posameznem proizvodu, šteje za nezadostno v skla-
du s prejšnjim odstavkom, se skupno upoštevajo vsi postop-
ki, opravljeni na tem proizvodu bodisi v državi uporabnici ali
v Republiki Sloveniji.
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39. člen
(enota kvalifikacije)

(1) Enota kvalifikacije za uporabo določb tega oddelka,
je določen proizvod, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature harmonizi-
ranega sistema.

Iz tega sledi:
a) kadar se proizvod, ki ga sestavlja skupina predmetov

ali je sestavljen iz proizvodov, uvršča po pogojih harmonizi-
ranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka, sestavljena iz določenega števila
enakih proizvodov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko
harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega
oddelka vsak proizvod obravnavati posebej.

(2) Če je, v skladu s petim temeljnim pravilom harmoni-
ziranega sistema, embalaža vključena v proizvod zaradi uvr-
ščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

40. člen
(dovoljeno odstopanje)

(1) Brez vpliva na določbe 37. člena te uredbe, se
materiali brez porekla lahko uporabijo pri izdelavi zadevnega
proizvoda, če njihova skupna vrednost ne presega 10 od-
stotkov cene izdelka franko tovarna. Če pravilo v seznamu v
prilogi 8a k tej uredbi navaja enega ali več odstotkov za
največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko upo-
rabijo, potem taki odstotki ne smejo biti preseženi na podla-
gi uporabe tega odstavka.

(2) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za
proizvode, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje harmonizira-
nega sistema.

41. člen
(dodatki, nadomestni deli in orodje)

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z
delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne
opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej
zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali
vozila.

42. člen
(garniture)

Garniture se, v skladu s tretjim temeljnim pravilom har-
moniziranega sistema, štejejo za garniture s poreklom iz
države uporabnice, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni
deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura sestavljena iz
proizvodov s poreklom in brez njega, šteje, da ima garnitura
kot celota poreklo države uporabnice, če vrednost proizvo-
dov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture
franko tovarna.

43. člen
(nevtralni elementi)

Da bi določili, ali ima proizvod poreklo iz države upora-
bnice, ni treba ugotavljati porekla za navedeno, kar bi lahko
bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi:

a) energija in gorivo;
b) naprave in oprema;
c) stroji in orodje;
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v

končno sestavo proizvoda.

44. člen
(zahteva za neuporabo)

(1) Neuporaba določb tega oddelka se lahko dovoli v
korist najmanj razvitih držav uporabnic preferencialne tarifne
obravnave, kadar je to opravičeno s stanjem razvoja obstoje-
če industrije ali nastajanja novih industrijskih panog. Naj-
manj razvite države uporabnice so navedene v predpisu o
določitvi preferencialnih carinskih stopenj za uvoz določe-
nega blaga po poreklu iz gospodarsko najmanj razvitih držav
v razvoju. Pristojni organi Republike Slovenije, ki urejajo
izvajanje ukrepov preferencialne tarifne obravnave, ki jih
Republika Slovenija enostransko sprejema v korist določe-
nih držav, skupin držav ali območij, odločajo o zahtevi priza-
dete države uporabnice za neuporabo, ki jo ta država, sku-
paj z obrazložitvijo, predloži pristojnim organom Republike
Slovenije.

(2) Pri pregledu zahteve je zlasti treba upoštevati:
a) primere, kadar bi uporaba veljavnih določb o pore-

klu blaga občutno vplivala na zmožnosti obstoječe industrije
v prizadeti državi uporabnici, da še nadalje izvozi svoje izdel-
ke v Republiko Slovenijo, ter še posebej, če bi to pomenilo
zapiranje podjetij;

b) posebne primere, pri katerih je možno jasno doka-
zati, da je zaradi uporabe določb o poreklu blaga ogrožena
pomembna investicija v določeni industrijski panogi v državi
uporabnici in pri katerih bi neuporaba teh določb spodbudi-
la izvajanje investicijskih programov, kateri bi omogočili po-
stopno izpolnjevanje pravil o poreklu blaga;

c) gospodarske in socialne vidike, ki bi zlasti lahko
vplivali na zaposlovanje v državi uporabnici ali v Republiki
Sloveniji.

(3) Zaradi olajšanja pregleda zahtevka za neuporabo in
v njegovo dodatno podporo država uporabnica, ki je vložila
zahtevek, izdela obrazložitev zahtevka, upoštevaje nasled-
nje elemente:

– opis gotovega proizvoda,
– narava in količina materiala s poreklom iz tretjih dr-

žav,
– postopki izdelave,
– dodana vrednost,
– število zaposlenih v danem podjetju,
– predvideni obseg izvoza v Republiko Slovenijo,
– drugi možni viri nabave surovin,
– razlogi za zahtevano časovno obdobje zahtevka,
– druge pripombe.
(4) Če se uveljavlja neuporaba tega oddelka, carinski

organi preverjajo, če je v polju 4 potrdila o poreklu blaga Form
A ali v izjavi na računu v skladu s 53. členom te uredbe,
navedena opomba v enem od jezikov, določenih v prilogi 9, ki
je sestavni del te uredbe. Opomba se v slovenskem jeziku
glasi: “Neuporaba – Odredba Uradni list RS, št....“

45. člen
(načelo teritorialnosti)

(1) Pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom iz 35.
člena te uredbe morajo biti v Republiki Sloveniji ali državi
uporabnici izpolnjeni neprekinjeno.

(2) Če se izdelki s poreklom, izvoženi iz Republike
Slovenije ali države uporabnice v drugo državo, vrnejo, se
morajo šteti za izdelke brez porekla, razen če se carinskim
organom ali za to pristojnim organom države uporabnice,
lahko zadovoljivo dokaže:

a) da so izdelki, ki se vračajo, isti izdelki, kot so bili
izvoženi, in

b) da na njih, medtem ko so bili v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohranijo v dobrem stanju.
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46. člen
(neposredni prevoz)

(1) Proizvodi s poreklom iz države uporabnice v skladu
s prvim odstavkom 35. člena te uredbe se v Republiko
Slovenijo prevažajo neposredno iz države uporabnice. Pro-
izvodi s poreklom iz Republike Slovenije v skladu z drugim in
tretjim odstavkom 35. člena te uredbe se prevažajo v državo
uporabnico neposredno. Za neposredni prevoz v skladu s
tem členom se šteje prevoz:

a) proizvodov, katerih prevoz ne gre čez ozemlja katere
koli druge države,

b) proizvodov, ki sestavljajo eno samo nedeljeno poši-
ljko, ki se prevažajo čez druga ozemlja, kot je ozemlje drža-
ve uporabnice, če do tega pride, s pretovarjanjem ali zača-
snim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je
blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom
carinskih organov in da na njem niso bili opravljena druga
dejanja razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja, ali ka-
kršna koli dejanja za ohranitev blaga v dobrem stanju;

c) proizvodov, ki se prevažajo po cevovodih brez preki-
nitev čez ozemlja, ki niso ozemlja izvozne države uporabnice
ali Republike Slovenije.

(2) Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
točki (b) prejšnjega odstavka, je treba predložiti carinskim
organom:

a) eno samo prevozno listino, izdano v državi uporabni-
ci izvoznici, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez državo
tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
– vsebuje natančen opis proizvodov,
– navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarja-

nja proizvodov in če je to primerno, imena ladij ali drugih
uporabljenih prevoznih sredstev, in

– potrjuje pogoje, pod katerimi so bili proizvodi zadrža-
ni v državi tranzita, ali

c) če teh ni, druge dokumente, ki preverljivo dokazuje-
jo okoliščine prevoza.

47. člen
(razstave)

(1) Za proizvode s poreklom, ki se pošiljajo iz države
uporabnice na razstavo v drugo državo, ki ni navedena v
predpisu iz prvega odstavka 35. člena te uredbe in so po
razstavi prodani z namenom uvoza v Republiko Slovenijo,
veljajo pri uvozu ugodnosti iz 35. člena te uredbe, če proiz-
vodi izpolnjujejo zahteve tega oddelka, po katerih jih je
možno spoznati za proizvode s poreklom iz države uporabni-
ce ter da se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže,
da:

a) je izvoznik te proizvode poslal iz države uporabnice
neposredno v državo, v kateri je razstava in jih tam razstav-
ljal;

b) je ta izvoznik proizvode prodal ali jih kako drugače
dal na razpolago osebi v Republiki Sloveniji;

c) so bili proizvodi med razstavo ali takoj zatem poslani
v Republiko Slovenijo v enakem stanju, kot so bili poslani na
razstavo in

d) proizvodi od tedaj, ko so bili poslani na razstavo,
niso bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavi-
tev na razstavi.

(2) Potrdilo o poreklu Form A mora biti predloženo
carinskim organom na običajen način. V njem morata biti
navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahte-
va dodatna pisna dokazila o pogojih, pod katerimi so bili
razstavljeni.

(3) Prvi odstavek tega člena se uporablja za vse trgovin-
ske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali

podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani za
zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi
prodaje tujih proizvodov in med katerimi proizvodi ostanejo
pod carinskim nadzorom.

2. pododdelek:
potrdilo o poreklu

48. člen
(splošne zahteve)

(1) Za proizvode s poreklom iz države uporabnice pri
uvozu v Republiko Slovenijo veljajo carinske ugodnosti iz
35. člena te uredbe ob predložitvi:

a) potrdila o poreklu Form A, katerega vzorec je v prilo-
gi 9 k tej uredbi ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 53 člena te
uredbe, izjave, katere besedilo je v prilogi 10, ki je sestavni
del te uredbe, ki jo da izvoznik na računu, obvestilu o odpre-
mi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno
opisuje te proizvode, da jih je mogoče prepoznati (v nadalje-
vanju “izjava na računu“).

(2) Slovensko poreklo blaga iz drugega odstavka 35.
člena te uredbe se dokazuje z:

a) izdajo potrdila o prometu EUR.1, katerega vzorec je
v prilogi 11, ki je sestavni del te uredbe, ali

b) izdelavo izjave na računu iz 53. člena te uredbe.
(3) Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik vnese v

polje 2 potrdila o prometu blaga EUR.1 navedbo države
uporabnice in “Republika Slovenija“, v enem od jezikov,
določenim v prilogi 11 k tej uredbi.

(4) Za potrdila o prometu blaga EUR.1 se smiselno
uporabijo določbe tega oddelka, ki veljajo za izdajo, upora-
bo in naknadno preverjanje potrdil o poreklu blaga Form A,
in, z izjemo določb glede izdaje, za izjave na računu.

(5) Za zahtevo carinskih organov mora biti izvoznik, ki
zahteva izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1 iz drugega
odstavka tega člena pripravljen kadar koli predložiti vse
ustrezne dokumente, ki dokazujejo status proizvodov s po-
reklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega oddelka.

a) potrdilo o poreklu Form A

49. člen
(postopek izdaje potrdila o poreklu Form A)

(1) Proizvodi s poreklom v skladu s tem oddelkom so
ob uvozu v Republiko Slovenijo upravičeni do uporabe pre-
ferencialnih carinskih stopenj v skladu s 35. členom te
uredbe pod pogoji, določenimi v 45. in 46. členu te uredbe,
ob predložitvi potrdila o poreklu blaga Form A, ki so ga izdali
carinski organi ali druge organizacije ali organi, ki jih je
država uporabnica potrdila in za to ustrezno pooblastila (v
nadaljevanju “pristojni državni organi“) ter ob pogoju, da:

– je država uporabnica pristojnim organom Republike
Slovenije sporočila podatke iz 62. člena te uredbe in

– država uporabnica sodeluje s carinskimi organi na
tak način, da dovoli carinskim organom preverjanje verodo-
stojnosti dokumenta ali natančnosti informacij glede prave-
ga porekla zadevnih izdelkov.

(2) Potrdilo o poreklu Form A se lahko izda samo,
kadar se uporabi kot dokumentirano dokazilo, ki se zahteva
za namene preferencialne carinske obravnave iz 35. člena
te uredbe.

(3) Potrdilo o poreklu Form A se izda na podlagi pisne
zahteve izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika
in se izpolni v eni od jezikovnih različic, navedenih v prilogi 9
k tej uredbi.
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(4) Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik predloži,
skupaj z zahtevo, vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo,
da izdelki, ki jih namerava izvoziti, izpolnjujejo pogoje za
izdajo potrdila o poreklu Form A.

(5) Carinski organi ugotavljajo in preverjajo, ali so potr-
dila o poreklu blaga Form A, izdana s strani za to pooblašče-
nih organov države uporabnice, kadar se izvoženi izdelki
lahko štejejo za proizvode s poreklom iz te države, v skladu s
prvim pododdelkom tega oddelka ter izpolnjujejo druge za-
hteve tega oddelka. Potrdilo je dano izvozniku na razpolago
takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.

(6) Carinski organi pri ugotavljanju pravilnosti izdaje
dokazil sodelujejo s pooblaščenimi organi države uporabni-
ce, ki v državi uporabnici imajo pravico zahtevati katero koli
dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslov-
nih knjig ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben
zaradi preverjanja izpolnitve pogojev, določenih v petem
odstavku tega člena.

(7) Carinski organi sodelujejo pri ugotavljanju pravilno-
sti izpolnjevanja obrazcev s pooblaščenimi organi države
uporabnice, ki so v tej državi uporabnici odgovorni za zago-
tovitev, da so zahteve in potrdila o poreklu blaga pravilno
izpolnjeni.

(8) Carinski organi preverjajo izpolnitev polja 2 na potr-
dilu o poreklu blaga Form A, katerega izpolnitev je neobvez-
na. Izpolnitev polja 12 je obvezna in je v prostor, predviden
za navedbo države uvoza, treba v enem od jezikov, navede-
nih v prilogi 9 k tej uredbi, navesti opombo, ki se v sloven-
ščini glasi: “Republika Slovenija“.

(9) Carinski organi preverjajo navedbo datuma izdaje
potrdila o poreklu blaga Form A, ki mora biti naveden v polju
11 potrdila ter podpis v tem polju, ki je namenjeno navedbi
pristojnega organa države uporabnice, pooblaščenega za
izdajo potrdila, ki mora biti ročno vnesen.

50. člen
(obveznosti države uporabnice)

Potrdilo o poreklu blaga Form A predstavlja pisno do-
kazilo za uporabo predpisov, omenjenih v prvem odstavku
35. člena te uredbe. Carinski organi sodelujejo s pristojnimi
organizacijami ali organi države uporabnice, ki so za to
odgovorni, pri zagotavljanju, da se opravljajo vsi ukrepi, ki
so potrebni za preverjanje porekla izdelkov in pregled drugih
navedb v potrdilu.

51. člen
(naknadna izdaja dokazila)

(1) Brez vpliva na peti odstavek 49. člena te uredbe
carinski organi sprejmejo tudi potrdila o poreklu blaga Form
A, ki so jih pristojni državni organi države uporabnice izjemo-
ma izdali tudi po opravljenem izvozu proizvodov, na katere
se nanaša:

a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamer-
nih opustitev ali posebnih okoliščin, ali

b) če so carinski organi ugotovili, da so pristojni državni
organi države uporabnice zadovoljivo dokazali, da je bilo
potrdilo o poreklu blaga Form A izdano, vendar ob uvozu iz
tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

(2) Carinski organi ugotavljajo, ali pristojni državni orga-
ni države uporabnice v primeru naknadne izdaje potrdila o
poreklu blaga Form A taka potrdila izdajajo samo po oprav-
ljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovi zahtevi uje-
majo s podatki v ustreznem spisu. Za izvajanje prvega od-
stavka tega člena mora izvoznik v zahtevi navesti kraj in
datum izvoza proizvodov, na katere se nanaša potrdilo o
poreklu blaga Form A in navesti razloge za svojo zahtevo.

(3) Potrdila o poreklu blaga Form A, ki so izdana nak-
nadno, morajo v rubriki “Opombe“ imeti enega od teh zaz-
namkov:

“IZDANO NAKNADNO“, “ISSUED RETROSPECTIVE-
LY“, “DÉLIVRÉ APOSTERIORI“.

52. člen
(izdaja dvojnika dokazila)

(1) Če je potrdilo o poreklu blaga Form A ukradeno,
izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik pristojne državne or-
gane države uporabnice, ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik,
sestavljen na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo. Ta-
ko izdani dvojnik potrdila o poreklu blaga Form A mora v
rubriki “Opombe“ imeti enega od teh zaznamkov:

“DVOJNIK“, “DUPLICATE “, “DUPLICATA“.
(2) Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotne-

ga potrdila o poreklu blaga Form A, začne veljati s tem
datumom.

b) izjava na računu

53. člen
(pogoji za izjavo na računu)

(1) Izjavo na računu, omenjeno v točki (b) prvega od-
stavka 48. člena te uredbe lahko da:

a) pooblaščeni izvoznik v skladu s 54. členom te ured-
be, ali

b) kateri koli izvoznik iz države uporabnice ali iz Repu-
blike Slovenije za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več
paketov, ki vsebujejo proizvode s poreklom, katerih skupna
vrednost ne presega 1,370.000 tolarjev, če se uporablja
prvi odstavek 49. člena te uredbe.

(2) Izjavo na računu je možno dati, če se proizvodi, na
katere se nanaša, lahko štejejo za proizvode s poreklom iz
Republike Slovenije ali iz države uporabnice in ki izpolnjuje-
jo druge zahteve tega oddelka.

(3) Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar
koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov ali pristoj-
nih državnih organov države uporabnice izvoznice, predloži
vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla za-
devnega blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega oddel-
ka.

(4) Izjavo, katere besedilo je v prilogi 10 k tej uredbi,
mora izvoznik natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o
odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih
različic, ki so omenjene v tej prilogi. Če je pisana z roko,
mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami.

(5) Izjave na računu morajo imeti izvirni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
skladu s 54. členom te uredbe ne zahteva, da podpisuje
take izjave, če se carinskim organom pisno zaveže, da spre-
jema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri
ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

(6) V primerih iz točke b) prvega odstavka tega člena
veljajo za uporabo izjave na računu naslednji posebni po-
goji:

a) ena izjava na računu se izdela za vsako posamično
pošiljko;

b) če je bilo za proizvode, ki so zajeti v pošiljki, že
opravljeno naknadno preverjanje v državi izvoznici v zvezi z
določitvijo statusa blaga s poreklom, lahko izvoznik to dej-
stvo navede kot opombo na dokumentu, na katerem daje
izjavo na računu.

(7) Točka a) prejšnjega odstavka ne izključuje obvez-
nosti izvoznika, da izpolni katere koli druge formalnosti, ki jih
zahtevajo carinski ali poštni predpisi.
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54. člen
(pooblaščeni izvoznik)

(1) Carinski organi Republike Slovenije lahko poobla-
stijo katerega koli izvoznika (v nadaljevanju “pooblaščeni
izvoznik“), ki pogosto pošilja proizvode s poreklom iz Repu-
blike Slovenije, v skladu z drugim odstavkom 35. člena te
uredbe, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
proizvodov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki zaprosi za
pridobitev takega pooblastila, mora preložiti zadovoljiva do-
kazila carinskim organom o statusu porekla teh proizvodov
in izpolnjevanju drugih zahtev tega oddelka v zvezi z izdelavo
izjave na računu.

(2) Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščene-
ga izvoznika po pogojih, ki so po njihovem mnenju primerni.

(3) Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na raču-
nu.

(4) Carinski organi spremljajo in nadzorujejo, kako po-
oblaščeni izvoznik uporablja pooblastilo.

(5) Carinski organi lahko kadar koli umaknejo poobla-
stilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne pred-
loži dokazil, navedenih v prvem odstavku tega člena, ne
izpolnjuje pogojev, navedenih v drugem odstavku tega čle-
na, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.

55. člen
(predložitev)

(1) Potrdila o poreklu (potrdila o poreklu blaga Form A
ali izjave na računu) veljajo 10 mesecev od datuma izdaje v
državi uporabnici izvoznici in jih je ob uvozu v Republiko
Slovenijo treba predložiti carinskim organom v tem roku, v
skladu z veljavnimi predpisi ter ob upoštevanju 49. člena te
uredbe.

(2) Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom pred-
ložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem
odstavku tega člena, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne carinske obravnave v skladu s 35. členom te
uredbe, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno pred-
ložiti do postavljenega končnega datuma. V drugih primerih
predložitve z zamudo lahko carinski organi sprejmejo doka-
zila o poreklu, če so jim bili proizvodi predloženi pred tem
končnim datumom. Ob predložitvi dokazil o poreklu iz prve-
ga odstavka tega člena, se proizvodi, zajeti z dokazilom,
štejejo za proizvode s poreklom iz države uporabnice, ki je
navedena v tem dokazilu.

(3) Carinski organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da proizvodi izpol-
njujejo potrebne pogoje, določene v tem oddelku.

56. člen
(uvoz po delih)

(1) Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
določijo carinski organi, razstavljeni ali nesestavljeni proiz-
vodi v smislu odstavka a) drugega Temeljnega pravila za
uporabo harmoniziranega sistema, ki sodijo v XVI. in XVII.
oddelek ali v tarifni številki 7308 ali 9406 harmoniziranega
sistema, uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem
delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo doka-
zilo o poreklu.

(2) Na zahtevo uvoznika in glede na pogoje, ki jih
določijo carinski organi, je mogoče carinskim organom pred-
ložiti eno samo potrdilo o poreklu ob uvozu prve pošiljke,
kadar gre za blago:

a) ki se uvaža v okviru pogostih in rednih trgovskih
tokov pomembne komercialne vrednosti;

b) ki je predmet enakih prodajnih pogodb, katerih po-
godbenice imajo sedež v državi uporabnici izvoznici ali v
Republiki Sloveniji;

c) ki je uvrščeno v enako tarifno oznako Kombinirane
nomenklature carinske tarife (8-mestno);

d) ki ga dobavlja vedno isti izvoznik in je namenjeno
vedno istemu uvozniku ter se uvozne formalnosti opravijo
vedno pri istem carinskem organu.

(3) Postopek iz drugega odstavka tega člena se upora-
bi za količine in obdobja, ki jih določijo carinski organi.
Obdobje v nobenem primeru ne more biti daljše od treh
mesecev.

57. člen
(izjeme pri dokazilu o poreklu)

(1) Proizvodi, ki jih posamezniki kot majhne pakete
pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage
potnikov, se priznavajo za proizvode s poreklom, za katere
veljajo ugodnosti preferencialne tarifne obravnave v skladu s
35. členom te uredbe, ne da bi bilo treba predložiti potrdilo
o poreklu Form A ali izjavo na računu, če se ti proizvodi ne
uvažajo v komercialne namene in je bila dana izjava, da
ustrezajo zahtevam tega oddelka, in ni dvoma o resničnosti
take izjave.

(2) Občasni uvoz, pri katerem gre le za proizvode za
osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin,
se ne štejejo za uvoze v komercialne namene, če je iz
narave in količine proizvodov razvidno, da niso namenjeni za
trgovanje. Skupna vrednost proizvodov, omenjenih v tem
odstavku, ne sme presegati 115.000 tolarjev pri majhnih
paketih, ali 257.000 tolarjev pri izdelkih, ki so del osebne
prtljage potnikov.

58. člen
(dokazilni dokumenti)

Dokumenti iz četrtega odstavka 49. člena in tretjega
odstavka 53. člena te uredbe, ki se uporabljajo z namenom
dokazovanja, da se proizvodi, zajeti s potrdilom o poreklu
Form A, potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali z izjavo na
računu, lahko štejejo za proizvode s poreklom iz Republike
Slovenije ali države uporabnice, in izpolnjujejo druge zahte-
ve tega oddelka, so med drugim lahko naslednji:

a) neposredno dokazilo o operacijah, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj za pridobitev tega blaga, kot je na
primer vsebovano v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem
knjigovodstvu;

b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporablje-
nih materialov, izdani ali sestavljeni v Republiki Sloveniji ali
državi uporabnici, kjer se uporabljajo v skladu z notranjim
pravom;

c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali pred-
elave materialov v Republiki Sloveniji ali državi uporabnici,
izdani ali sestavljeni v Republiki Sloveniji ali v državi upora-
bnici, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;

d) potrdila o poreklu ali izjave na računih, ki dokazujejo
status porekla uporabljenih materialov, izdana ali sestavljena
v Republiki Sloveniji ali državi uporabnici, v skladu s tem
oddelkom.

59. člen
(shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih dokumentov)

(1) Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o pore-
klu blaga, mora vsaj tri leta hraniti dokumente iz četrtega
odstavka 49. člena te uredbe.

(2) Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente iz tretjega odstav-
ka 53. člena te uredbe.
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(3) Carinski organi oziroma za to pooblaščeni organi
države izvoznice, ki izdajajo dokazila o poreklu, morajo vsaj
tri leta hraniti zahteve iz četrtega odstavka 48. člena te
uredbe.

(4) Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o poreklu in izjave na računih, ki so jim bili
predloženi.

60. člen
(kumulacija z izdelki slovenskega porekla)

(1) Pri uporabi drugega ali tretjega odstavka 35. člena
te uredbe carinski organi preverjajo, ali so pristojni organi v
državi uporabnici, ki so za to ustrezno pooblaščeni, pri izdaji
potrdil o poreklu blaga Form A za izdelke, pri izdelavi katerih
so v državi uporabnici uporabljeni materiali s poreklom iz
Republike Slovenije, upoštevali navedbe iz potrdila o pro-
metu blaga EUR.1 ali, če je to potrebno, izjave na računu.

(2) Carinski organi preverjajo, če je na potrdilu o pore-
klu blaga, izdanem v skladu s prejšnjim odstavkom tega
člena, v polje 4 vnesena opomba v enem od jezikov, v
katerem je potrdilo sestavljeno. Opomba se v slovenščini
glasi: “Kumulacija RS“.

61. člen
(razlike in oblikovne napake)

(1) Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami
na potrdilu o poreklu blaga Form A, potrdilu o prometu blaga
EUR.1 ali na izjavi na računu in tistimi na dokumentih, ki so
bili predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoz-
nih formalnosti za proizvode, to še ne pomeni ničnosti ome-
njenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument
ustreza predloženim proizvodom.

(2) Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na
potrdilu o poreklu blaga Form A, potrdilu o prometu blaga
EUR.1 ali na izjavi na računu, ne morejo biti razlog za zavrni-
tev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb
v katerem od teh dokumentov.

3. pododdelek:
načini upravnega sodelovanja

62. člen
(notifikacije pristojnih organov)

(1) Generalni carinski urad se dogovori z ministrstvom,
pristojnim za zunanje zadeve Republike Slovenije o načinu
pridobitve uradnih obvestil pristojnih organizacij ali organov
držav uporabnic o imenih in naslovih pristojnih organizacij ali
organov držav uporabnic, ki so ustrezno pooblaščeni za
izdajanje potrdil o poreklu blaga Form A, skupaj z vzorci
odtisov žigov, ki jih ti organi uporabljajo pri izdajanju potrdil,
ter o imenih in naslovih zadevnih pristojnih organizacij ali
organov držav uporabnic, ki so ustrezno pooblaščeni za
preverjanje potrdil o poreklu blaga Form A in izjav na računu.

(2) Minister, pristojen za finance Republike Slovenije,
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije datum, s katerim
se šteje, da je določena država uporabnica izpolnila pogoje
iz prvega odstavka tega člena.

(3) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve Republike
Slovenije uradno obvesti države uporabnice o vzorcih žigov,
ki jih uporabljajo slovenski carinski organi za potrebe izdaje
EUR.1 in naslovu pristojnega carinskega organa, ki je poo-
blaščen za preverjanje potrdil o poreklu.

(4) Carinski organi in pristojni in za to pooblaščene
organizacije ali državni organi držav uporabnic se medseboj-
no obveščajo o vseh morebitnih spremembah podatkov,
vsebovanih v uradnih obvestilih, iz prvega odstavka tega

člena. Pri sprostitvi v prost promet, se uvoznik ali njegov
pooblaščeni zastopnik lahko pri carinskih organih posvetuje
glede uporabljenih žigov iz določene države uporabnice.

63. člen
(medsebojno sodelovanje)

Carinski organi sodelujejo s pristojnimi državnimi orga-
ni države uporabnice pri medsebojni pomoči pri postopkih
naknadnega preverjanja potrdil o poreklu blaga Form A,
izjav na računu ali potrdil o prometu blaga EUR.1, izdanih ali
izdelanih v državi uporabnici ali v Republiki Sloveniji, kot tudi
glede ugotavljanja pravilnosti podatkov in navedb v teh do-
kumentih.

64. člen
(izpolnjevanje pogojev)

Za namene uporabe 35. člena te uredbe zaradi odobri-
tve preferencialne obravnave, carinski organi sodelujejo s
pristojnimi in za to pooblaščenimi organi države uporabnice
pri preverjanju, kako ti organi izpolnjujejo ali zagotavljajo
izpolnitev pogojev v zvezi s pravili o poreklu blaga, z izpolnje-
vanjem in izdajo dokazil o poreklu Form A, pogojev za upo-
rabo izjave na računu in drugih pogojev, predvidenih v nači-
nih upravnega sodelovanja.

65. člen
(naknadno preverjanje)

(1) Potrdila o poreklu blaga Form A in izjave na računu
se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi
upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu
porekla teh proizvodov ali izpolnitvi drugih zahtev tega od-
delka.

(2) Zaradi izvajanja prejšnjega odstavka morajo carinski
organi vrniti potrdilo o poreklu blaga Form A in račun, če je
bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh dokumentov
pristojnim in za to ustrezno pooblaščenim organom izvozne
države uporabnice in, če tako ustreza, navesti razloge za
poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak
pridobljen dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki
na dokazilu o poreklu napačni. Če se ti organi odločijo, da
bodo začasno prenehali podeljevati preferencialno carinsko
obravnavo v skladu s 35. členom te uredbe, medtem ko
čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi spro-
stitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo
potrebni.

(3) Če je zahteva za naknadno preverjanje izdelana v
skladu s prvim odstavkom tega člena, se to preverjanje
opravi ter izidi sporočijo carinskim organom Republike Slo-
venije najpozneje v roku šestih mesecev. Rezultati morajo
biti taki, da je mogoče ugotoviti, ali se zadevno potrdilo o
poreklu nanaša na proizvode, ki so bili dejansko izvoženi in
ali se ti proizvodi lahko štejejo za proizvode s poreklom iz
države uporabnice ali iz Republike Slovenije.

(4) Kadar se potrdila o poreklu blaga Form A izdajo na
podlagi 60. člena te uredbe, mora odgovor vsebovati iz-
vod(e) potrdila o prometu blaga EUR.1, ali če je to primer-
no, ustreznih izjav na računu.

(5) Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
roku šestih mesecev iz tretjega odstavka tega člena, ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev vero-
dostojnosti zadevnih dokumentov ali pravega porekla izdel-
kov, pošljejo organi, ki so zahtevali preverjanje, drugo obve-
stilo pristojnim in za to pooblaščenim organom. Če po tem
drugem obvestilu organi, ki so zahtevali preverjanje, ne prej-
mejo rezultatov preverjanja v roku štirih mesecev, ali če ti
rezultati ne zagotavljajo verodostojnosti obravnavanega do-
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kumenta ali pravega porekla proizvodov, lahko ti organi zavr-
nejo upravičenost za preferencialno carinsko obravnavo.

(6) Če postopek naknadnega preverjanja ali kateri koli
drug razpoložljiv podatek kaže na to, da se določbe tega
oddelka kršijo, država uporabnica izvoznica mora, na lastno
pobudo ali na zahtevo carinskih organov Republike Sloveni-
je, opraviti potrebne poizvedbe ali zagotoviti izvedbo takih
poizvedb zaradi nujnosti ugotovitve in preprečitve takih krši-
tev. V ta namen lahko predstavniki Republike Slovenije so-
delujejo v poizvedbah.

(7) Carinski organi v sodelovanju s pristojnimi in za to
ustrezno pooblaščenimi organi izvozne države uporabnice
preverjajo, ali ti organi za namene izvajanja naknadnih pre-
verjanj potrdil o poreklu Form A najmanj tri leta hranijo
izvode teh dokazil kot tudi katere koli izvozne dokumente, ki
se na njih nanašajo.

66. člen
(veljavnost ugodnosti)

(1) Če za državo ali območje veljajo ali so ponovno
uveljavljene carinske ugodnosti ob uvozu za proizvode, ki so
navedeni v predpisih, ki določajo ukrepe preferencialne tari-
fne obravnave, ki jih je Republika Slovenija enostransko
sprejela v korist določenih držav, skupin držav ali območij se
za te proizvode lahko koristi taka preferencialna tarifna obrav-
nava pod pogojem, da so bili izvoženi iz države uporabnice
ali območja na dan ali po datumu iz drugega odstavka
62. člena te uredbe.

(2) Prejšnji odstavek velja za posamezno državo upora-
bnico od datuma, določenega v 62. členu te uredbe.

3. PODPOGLAVJE:
SPLOŠNO

67. člen
(preprečevanje zlorab)

Če carinski organ ugotovi, da je določena predelava ali
obdelava v posamezni državi v smislu prvega odstavka
14. člena Carinskega zakona izvršena z namenom, da se
zaobidejo predpisi v zvezi z blagom, po poreklu iz te države,
se pod nobenim pogojem ne more šteti, da je blago zaradi
takšne obdelave ali predelave pridobilo poreklo države, kjer
je bila obdelava ali predelava izvršena.

4. POGLAVJE:
CARINSKA VREDNOST

1. PODPOGLAVJE:
IZVEDBENI PREDPISI ZA DOLOČANJE CARINSKE

VREDNOSTI

68. člen
(carinska vrednost)

(1) Carinska vrednost je transakcijska vrednost v skla-
du s 16. členom Carinskega zakona. To je pri prodaji blaga
za izvoz zaradi uvoza na carinsko območje dogovorjena,
dejansko plačana ali plačljiva cena, ki izpolnjuje pogoje iz
drugega odstavka 16. člena Carinskega zakona in ki je bila
popravljena v skladu z 20. členom Carinskega zakona.

(2) Dejansko plačana ali plačljiva cena zajema vsa pla-
čila kupca ali koga drugega, ki jih je ta za uvoženo blago
moral ali jih mora plačati prodajalcu ali v njegovo korist.
Plačila se lahko opravijo posredno ali neposredno, v gotovi-
ni ali drugačni obliki plačila.

(3) Če carinske vrednosti ni mogoče določiti v skladu s
16. členom Carinskega zakona, se carinska vrednost določi
v skladu s predvidenim vrstnim redom iz 17. do 19. člena
Carinskega zakona.

(4) Za namene določanja carinske vrednosti v skladu s
16. členom Carinskega zakona se za blago, za katerega
dogovorjena cena v trenutku, ki je merodajen za določitev
carinske vrednosti, še ni bila plačana, praviloma upošteva
cena, ki naj bi bila plačana za izpolnitev obveznosti.

69. člen
(opredelitev pojmov)

(1) V tem poglavju imajo naslednji izrazi naslednji po-
men:

1. “sporazum“: sporazum o uporabi VII. člena Splošne-
ga sporazuma o tarifah in trgovini (GATT 1994), omenjene-
ga v prvi alinei prvega odstavka 19. člena carinskega zako-
na;

2. “izdelano blago“: pridelano, proizvedeno ali z izko-
pom pridobljeno blago;

3. “enako blago“: blago, ki je bilo izdelano v isti državi
in je v vseh pogledih enako, vključno s fizičnimi lastnostmi,
kakovostjo in slovesom proizvoda. Malenkostne razlike v
izgledu blaga ne vplivajo na to, da blago ne bi veljalo za
enako, če se sicer v skladu s to definicijo šteje za enako
blago;

4. “podobno blago“: blago, ki je bilo izdelano v isti
državi in ima, čeprav v vseh pogledih ni enako, enake la-
stnosti in enako materialno sestavo, ki mu omogočajo izpol-
njevanje enakih funkcij in zamenljivost po trgovski plati. Pri
ugotavljanju, ali je neko blago podobno, je treba med dru-
gim upoštevati tudi kakovost in sloves blaga ter obstoj bla-
govne znamke;

5. “blago enakega razreda ali vrste“: blago, ki sodi v
isto skupino ali področje blaga, ki ga izdeluje neka industrija
ali industrijska panoga ter vključuje tudi enako in podobno
blago;

6. Izraza “enako blago“ ali “podobno blago“ ne vključu-
jeta blaga, ki vsebuje tehnologije, storitve razvoja, osnutke,
načrte in skice, za katere popravek v skladu z 10. točko
prvega odstavka 20. člena Carinskega zakona ni bil oprav-
ljen, ker so bile storitve opravljene v Sloveniji.

70. člen
(porazdelitev vrednosti v primeru delnih pošiljk ali pri delni

izgubi ali poškodbi pošiljke)
(1) V primeru, da se del večje pošiljke enakega, v

okviru ene same transakcije kupljenega blaga, deklarira za
sprostitev v prost promet, predstavlja v skladu s prvim od-
stavkom 16. člena Carinskega zakona dejansko plačano ali
plačljivo ceno tisti del cene, ki ustreza razmerju med količi-
no deklariranega blaga in celotno količino kupljenega blaga.

(2) Sorazmerno porazdelitev dejansko plačane ali pla-
čljive cene je treba opraviti tudi, če se blago, ki je predmet
vrednotenja, delno izgubi ali poškoduje pred sprostitvijo v
prost promet.

71. člen
(upoštevanje tujih dajatev)

Kadar dejansko plačana ali plačljiva cena blaga, ki se
vrednoti, vsebuje znesek nacionalnih dajatev države porekla
ali države izvoznice, se ta znesek ne všteva v carinsko vre-
dnost blaga, če se carinskemu organu zadovoljivo dokaže,
da je blago bilo ali da bo oproščeno teh dajatev v korist
kupca.
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72. člen
(zaporedne prodaje)

(1) Za izvajanje 16. člena Carinskega zakona se šteje,
da je blago prodano zaradi uvoza na carinsko območje, če
se blago v Sloveniji deklarira za sprostitev v prost promet. V
primeru zaporednih prodaj blaga pred njegovim vrednote-
njem se lahko upošteva le zadnja prodaja pred vnosom
blaga na carinsko območje oziroma zadnja prodaja na carin-
skem območju, ki se je opravila pred sprostitvijo vrednote-
nega blaga v prost promet. Če se deklarirana cena nanaša
na prodajo blaga, pred zadnjo prodajo, na podlagi katere je
bilo blago vnešeno na carinsko območje, je treba carinske-
mu organu dokazati, da je to prodaja za izvoz blaga zaradi
uvoza na carinsko območje.

(2) Pri izvajanju prejšnjega odstavka se upoštevajo
96. do 99. členi te uredbe.

(3) Če se blago med prodajo in sprostitvijo v prost
promet uporablja v tujini, ni nujno, da se transakcijska vre-
dnost uporabi kot carinska vrednost.

(4) Kupcu ni treba izpolnjevati nobenih drugih pogojev,
razen tega, da je stranka kupoprodajne pogodbe.

73. člen
(vpliv omejitev na vrednost blaga)

Pri preverjanju, ali obstajajo omejitve iz 3. točke druge-
ga odstavka 16. člena Carinskega zakona, je potrebno
upoštevati konkreten kupoprodajni posel.

74. člen
(nedoločljivi prodajni pogoji in storitve)

(1) Če carinski organ pri določanju carinske vrednosti v
skladu s 4. točko drugega odstavka 16. člena Carinskega
zakona ugotovi, da je prodaja ali cena uvoženega blaga
odvisna od pogoja ali storitve, katerih vrednost je glede na
blago, ki se vrednoti, mogoče določiti, se ta vrednost šteje
za posredno plačilo kupca prodajalcu in s tem za del dejan-
sko plačane ali plačljive cene.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če se pogoj ali
storitev nanaša na:

a) dejavnosti, ki jih kupec izvaja za svoj račun, vključno
(z dejavnostmi v zvezi z nadaljnjo prodajo uvoženega blaga)
marketinškimi dejavnostmi, razen tistih, za katere se opravi
popravek v skladu z 20. oziroma 21. členom Carinskega
zakona četudi prodajalcu prinašajo koristi ali pa so bile
predmet dogovora med kupcem in prodajalcem. Stroški
takšnih dejavnosti se pri določanju carinske vrednosti ne
vštevajo v dejansko plačano ali plačljivo ceno;

(b) vrednosti storitev, ki jih je v skladu z 20. oziroma
21. členom Carinskega zakona treba prišteti dejansko pla-
čani ali plačljivi ceni.

(3) Kot nedoločljiv pogoj in storitev, ki izvira iz kupopro-
dajnega posla, se štejejo predvsem primeri, ko:

a) prodajalec določi ceno za uvoženo blago pod pogo-
jem, da kupec kupi določene količine drugega blaga;

b) je cena za uvoženo blago odvisna od cene ali cen,
po katerih kupec prodaja drugo blago prodajalcu uvoženega
blaga;

c) se cena za uvoženo blago določa na podlagi oblike
plačila, ki ni v zvezi z uvoženim blagom.

75. člen
(dejavnosti, ki jih kupec izvaja za lastni račun)

(1) Dejavnosti iz točke (a) drugega odstavka prejšnjega
člena so vse dejavnosti, ki se nanašajo na reklamo in pospe-
ševanje prodaje zadevnega blaga, ter vse dejavnosti v zvezi
z jamstvi in garancijami za to blago.

(2) Dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ki jih opravi ku-
pec sam, se štejejo za dejavnosti, opravljene za njegov
račun, tudi če izhajajo iz obveznosti kupca na podlagi dogo-
vora s prodajalcem.

76. člen
(izkupički iz nadaljnje prodaje)

Dogovorjeno, dejansko plačano ali plačljivo ceno bla-
ga, ki ga je potrebno vrednotiti, je pri določanju carinske
vrednosti mogoče upoštevati tudi v primerih iz 5. točke
drugega odstavka 16. člena Carinskega zakona, če je ceno
mogoče popraviti v skladu z 9. točko prvega odstavka
20. člena Carinskega zakona.

77. člen
(povezanost med kupcem in prodajalcem)

(1) Kupec in prodajalec sta v skladu s 6. točko drugega
odstavka 16. člena Carinskega zakona medsebojno pove-
zana le:

a) če je eden izmed njiju član vodstva  družbe drugega
in obratno;

b) če pravno nastopata kot  družbenika;
c) če sta v medsebojnem razmerju kot delodajalec in

delojemalec;
d) če katera koli oseba neposredno ali posredno ima,

poseduje ali nadzoruje 5 ali več odstotkov delnic z glasoval-
no pravico ali deležev obeh oseb;

e) če eden izmed njiju neposredno ali posredno nadzi-
ra drugega;

f) če oba neposredno ali posredno nadzira ista tretja
oseba;

g) če skupaj neposredno ali posredno nadzirata isto
tretjo osebo ali

h) če sta v krvnem sorodstvu do katerega koli kolena, v
stranski vrsti pa do četrtega kolena, ali če sta v zakonu ali
svaštvu do drugega kolena.

(2) Osebe, ki so med seboj povezane tako, da je ena
izmed njih edini zastopnik ali edini distributer ali edini konce-
sionar druge, se štejejo za medsebojno povezane samo, če
zanje velja eden izmed kriterijev iz prejšnjega odstavka.

(3) Za nadziranje druge osebe se šteje razmerje med
osebama, v katerem ima ena izmed obeh oseb tolikšen vpliv
na poslovanje druge osebe, da le-ta ne more prosto obliko-
vati cen in sestavljati kalkulacij.

(4) Dogovori o licenčninah ne štejejo za medsebojno
povezanost.

78. člen
(vpliv medsebojne povezanosti na ceno)

(1) Dejstvo, da sta kupec in prodajalec medsebojno
povezana v skladu s prejšnjim členom te uredbe, ne pred-
stavlja zadostnega razloga, da transakcijske vrednosti ne bi
bilo mogoče sprejeti kot carinske vrednosti. Če je potrebno,
se okoliščine kupoprodajnega posla preučijo in v primeru,
da medsebojna povezanost ni vplivala na ceno, se sprejme
transakcijska vrednost. Če carinski organ na podlagi infor-
macij deklaranta ali informacij, pridobljenih iz drugih virov,
sumi, da je povezanost med kupcem in prodajalcem vplivala
na ceno, potem o tem seznani deklaranta in mu da možnost,
da odgovori na ugotovitve carinskega organa.

(2) V primeru kupoprodajnega posla med povezanimi
osebami se transakcijska vrednost sprejme in blago ovre-
dnoti v skladu s 16. členom Carinskega zakona, če dekla-
rant dokaže, da je ta vrednost zelo blizu eni izmed nasled-
njih, v istem ali približno istem času veljavnih vrednosti:
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a) transakcijski vrednosti pri prodaji enakega ali podo-
bnega blaga za uvoz v Slovenijo med kupci in prodajalci, ki
niso povezani ali

b) carinski vrednosti enakega ali podobnega blaga, do-
ločeni v skladu s 1. ali z 2. točko prvega odstavka 18. člena
Carinskega zakona.

(3) Pri primerjanju vrednosti blaga iz prejšnjega odstav-
ka se upoštevajo tudi razlike glede oblike kupoprodajnega
posla, količine blaga, elementov, določenih v 20. členu
Carinskega zakona, in stroškov, ki jih pri prodaji z njim
nepovezanemu kupcu nosi prodajalec.

(4) Primerjave iz drugega odstavka tega člena se izve-
dejo le na zahtevo deklaranta in služijo zgolj za primerjalne
namene. V skladu z drugim odstavkom tega člena se ne
smejo določati alternativne transakcijske vrednosti.

79. člen
(uporaba transakcijske vrednosti enakega ali podobnega

blaga)
(1) Za določanje carinske vrednosti v skladu s 17. čle-

nom Carinskega zakona se uporabi transakcijska vrednost
enakega ali podobnega blaga iz kupoprodajnega posla na
enaki komercialni ravni in za približno enako količino blaga,
kot je količina blaga, ki se vrednoti. Če takšnega kupopro-
dajnega posla ni, potem se upošteva transakcijska vrednost
za enako ali podobno blago, ki je bilo prodano na drugi
komercialni ravni oziroma v drugačnih količinah, upošteva-
joč naslednji vrstni red:

a) enaka komercialna raven, vendar v drugačnih količi-
nah;

b) drugačna komercialna raven, vendar v približno ena-
kih količinah;

c) različna komercialna raven in različne količine.
(2) Transakcijsko vrednost določeno v skladu s prej-

šnjim odstavkom je treba popraviti za razlike glede komerci-
alnih ravni kupoprodaje oziroma količine, če predloženi do-
kumenti omogočajo točne in natančne popravke, ne glede
na to, če ti pomenijo povečanje ali zmanjšanje vrednosti.

(3) Če so v transakcijsko vrednost vključeni stroški v
skladu s 4. točko prvega odstavka 20. člena Carinskega
zakona, se morajo pri popravkih upoštevati bistvene razlike
pri teh stroških med uvoženim blagom in ustreznim enakim
ali podobnim blagom, ki izhajajo iz razlik v razdalji in vrsti
prevoza.

(4) Če se v skladu s tem členom ugotovi več transakcij-
skih vrednosti enakega ali podobnega blaga, se za določitev
carinske vrednosti uvoženega blaga uporabi najnižja izmed
teh vrednosti.

(5) Pri uporabi tega člena se upošteva transakcijska
vrednost blaga, ki ga je izdelala tretja oseba, le v primeru, če
carinski organ ne razpolaga s transakcijskimi vrednostmi za
enako ali podobno blago, ki ga je izdelala ista oseba kot
vrednoteno blago.

(6) Za potrebe tega člena je transakcijska vrednost
uvoženega enakega ali podobnega blaga carinska vrednost,
ki je bila v skladu s 16. členom Carinskega zakona že prej
priznana in usklajena v skladu z prvim in drugim odstavkom
istega člena.

80. člen
(deduktivna metoda določanja carinske vrednosti)
(1) V skladu s prvo alineo 1. točke prvega odstavka

18. člena Carinskega zakona se od cene blaga odštejejo:
a) pri prodaji v Sloveniji običajno plačane ali dogovorje-

ne provizije ali običajne trgovske marže in skupni stroški
(vključno s stroški prodaje) za uvoženo blago enakega razre-
da ali vrste in

b) običajni stroški prevoza in zavarovanja ter s tem po-
vezani stroški, ki nastanejo v Sloveniji.

(2) Če se niti uvoženo blago niti uvoženo enako ali
podobno blago ni prodajalo v istem ali približno istem času
kot blago, ki je predmet vrednotenja, potem se carinska
vrednost uvoženega blaga iz tega odstavka določi, v skladu z
določili 1. točke prvega odstavka 18. člena Carinskega zako-
na in prvega odstavka tega člena, na osnovi cene na enoto,
po kateri se uvoženo blago ali uvoženo enako ali podobno
blago proda v Sloveniji v največji skupni količini kot prvo po
uvozu blaga, ki se vrednoti, vendar ne kasneje kot 90 dni po
uvozu, in to v stanju, v katerem je bilo uvoženo.

(3) Pri uporabi tega člena je “cena na enoto, po kateri
se uvoženo blago proda v največji skupni količini“, tista
cena, po kateri se proda pri prvi prodaji po uvozu na carin-
sko območje med nepovezanimi osebami največje število
enot blaga.

(4) Za določanje cene na enoto v skladu s tem členom
se ne smejo uporabiti primeri prodaj v Sloveniji osebam, ki
neposredno ali posredno, brezplačno ali po znižanih cenah
dobavljajo blago ali opravljajo storitve iz 5., 6., 7. in 10.
točke prvega odstavka 20. člena Carinskega zakona v zvezi
z izdelavo ali prodajo uvoženega blaga.

(5) Čas prve prodaje po uvozu je v skladu z drugim
odstavkom tega člena dan opravljene prodaje uvoženega
blaga ali uvoženega enakega ali podobnega blaga v dovolj
veliki količini za določitev cene za enoto.

81. člen
(metoda obračunane vrednosti)

(1) Carinska vrednost v skladu z 2. točko prvega od-
stavka 18. člena Carinskega zakona (obračunana vrednost)
se načeloma določa le na podlagi podatkov, ki so na razpo-
lago pri osebah s sedežem ali stalnim prebivališčem v Slove-
niji.

(2) Podatke o elementih za obračunano vrednost, ki jih
navede sam proizvajalec blaga ali pa posreduje deklarant
zaradi določitve carinske vrednosti, lahko Generalni carinski
urad s soglasjem proizvajalca preveri tudi v tujini, če pravo-
časno obvesti pristojni organ te države in ta ne oporeka
postopku preverjanja.

(3) Če se razen podatkov, ki jih je navedel proizvajalec
ali v njegovem imenu posredoval deklarant, za določanje
carinske vrednosti uporabijo tudi drugi podatki, carinski or-
gan ob upoštevanju 8b. člena Carinskega zakona obvesti
deklaranta na njegovo zahtevo o uporabljenih podatkih, nji-
hovem izvoru in izračunih na njihovi osnovi.

(4) Kot vrednost materiala in stroškov se v skladu s
prvo alineo 2. točke prvega odstavka 18. člena Carinskega
zakona štejejo tudi stroški iz 2. in 3. točke prvega odstavka
20. člena Carinskega zakona.

(5) Kot vrednost stroškov in izdatkov iz tretje alinee
2. točke prvega odstavka 18. člena Carinskega zakona se
štejejo stroški in izdatki za blago in storitve iz 5., 6., 7. in
10. točke prvega odstavka 20. člena Carinskega zakona, ki
jih je kupec zagotovil oziroma opravil neposredno ali posre-
dno v zvezi z izdelavo uvoženega blaga.

82. člen
(določanje carinske vrednosti v skladu z 19. členom

Carinskega zakona)
Metode določanja carinske vrednosti, ki se uporabijo v

skladu z 19. členom Carinskega zakona, morajo v največji
možni meri ustrezati metodam iz 16., 17. in 18. člena
Carinskega zakona. Omenjene metode se lahko uporabijo v
prilagodljivih okvirih, ki ustrezajo zahtevam iz prvega odstav-
ka 19. člena Carinskega zakona.
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83. člen
(provizije)

(1) V skladu s 1. točko prvega odstavka 20. člena
Carinskega zakona se v carinsko vrednost vštevajo vsa pla-
čila, ki jih kupec plača posrednikom v zvezi s kupoprodajo
blaga, če le-ta niso bila vračunana v plačano ali plačljivo
ceno.

(2) Nakupne provizije, ki jih plača kupec za posredova-
nje pri nakupu blaga, se ne vštevajo v carinsko vrednost, če
so izkazane ločeno. Nakupne provizije pomenijo plačila kup-
ca njegovemu zastopniku za storitve zastopanja v tujini za
nakup blaga, ki se vrednoti.

84. člen
(embalaža)

Če je embalaža namenjena ponovni uporabi pri nadalj-
njih uvozih, se na zahtevo deklaranta v carinski vrednosti
upoštevajo sorazmerno porazdeljeni stroški.

85. člen
(kraj vnosa na carinsko območje)

Kot kraj vnosa blaga na carinsko območje se štejejo:
a) mejni prehod v skladu z 28. členom Carinskega

zakona – v cestnem in železniškem prometu;
b) pristanišče raztovarjanja – v pomorskem prometu;
c) prvo namembno letališče – pri prevozu blaga v zrač-

nem prometu;
d) kraj, kjer blago prestopi kopensko mejo carinskega

območja – za blago, ki se prevaža na drug način.

86. člen
(stroški prevoza in zavarovalnine)

(1) Če je dogovorjena dobava “franko namembni kraj
na carinskem območju“ in če višine prevoznih stroškov od
kraja vnosa na carinsko območje do kraja dobave ni mogo-
če ugotoviti iz pogodb in drugih predloženih listin, se v
carinsko vrednost vštejejo celotni prevozni stroški.

(2) Če je blago dobavljeno po enotni ceni “franko na-
membni kraj na carinskem območju“, ki ustreza ceni na
kraju vnosa, se stroški, ki se nanašajo na prevoz znotraj
carinskega območja, od te cene ne odštevajo. Odbitek se
upošteva v primeru, če se carinskemu organu dokaže, da bi
bila cena “franko kraj vnosa na carinsko območje“ nižja od
enotne cene “franko namembni kraj na carinskem obmo-
čju“.

(3) Če je prevoz brezplačen ali je opravljen z lastnimi
vozili kupca, se v carinsko vrednost vštevajo stroški do kraja
vnosa na carinsko območje, določeni na osnovi običajno
uporabljene tarife za enake načine prevoza. Deklarant mora
predložiti dokaze o tako obračunanih stroških.

(4) Stroški zavarovanja za uvoženo blago se v celoti
vštevajo v carinsko vrednost.

(5) Poštne pristojbine za blago, ki se prevaža v pošt-
nem prometu, se do namembnega kraja v celoti vštejejo v
carinsko vrednost. Izvzete so morebitne dodatne poštne
pristojbine, ki se obračunavajo na carinskem območju.

(6) Pristojbine iz prejšnjega odstavka tega člena se ne
vštevajo v carinsko vrednost blaga, katerega uvoz ni komer-
cialne narave.

(7) Peti in šesti odstavek tega člena ne veljata za hitre
poštne službe.

87. člen
(blago, ki ga prodajalcu zagotovi kupec)

(1) Blago lahko v skladu s 5., 6. in 7. točko prvega
odstavka 20. člena Carinskega zakona kupec zagotovi pro-

dajalcu posredno ali neposredno. To blago, razen tistega,
navedenega v 7. točki prvega odstavka 20. člena Carinske-
ga zakona, mora biti nato uporabljeno pri izdelavi uvoženega
blaga in v njem vsebovano ali porabljeno.

(2) Blago iz 5. točke prvega odstavka 20. člena Carin-
skega zakona, ki ga je zagotovil kupec, je bilo lahko nabav-
ljeno v kateri koli državi v tujini, vključno z državo prodajalca.

(3) Za blago v skladu s 6. točko prvega odstavka
20. člena Carinskega zakona se štejeta blago iz 5. točke
prvega odstavka 20. člena Carinskega zakona, če to ni bilo
kupljeno v tujini, in potrošni material.

88. člen
(stroški za orodja, kalupe, matrice ipd.)

Sorazmerni del vrednosti orodja, kalupov, matric in
podobnih proizvodov, uporabljenih pri proizvodnji uvožene-
ga blaga, ki se v skladu s 7. točko prvega odstavka 20. čle-
na carinskega zakona všteva v carinsko vrednost uvoženega
blaga, je znesek amortizirane vrednosti teh proizvodov, upo-
rabljenih pri proizvodnji uvoženega blaga.

89. člen
(določila o licenčninah)

(1) Kot nadomestila in stroški iz 8. točke prvega od-
stavka 20. člena Carinskega zakona (v nadaljevanju: licen-
čnine) se štejejo predvsem plačila za uporabo pravic v zvezi:

a) s proizvodnjo uvoženega blaga (predvsem patenti,
vzorci, modeli in tehnološki know-how);

b) s prodajo uvoženega blaga v izvoz (predvsem bla-
govne in storitvene znamke ter zaščiteni modeli);

c) z uporabo in ponovno prodajo uvoženega blaga
(predvsem avtorske pravice in tehnološki postopki, ki so
neločljivo vključeni v uvoženo blago).

(2) Če se carinska vrednost uvoženega blaga določa v
skladu s 16. členom Carinskega zakona, se prištejejo licen-
čnine k dejansko plačani ceni ali plačljivi ceni za uvoženo
blago le, če se to plačilo:

a) nanaša na blago, ki je predmet vrednotenja in
b) predstavlja prodajni pogoj za uvoženo blago.
(3) Če je uvoženo blago le del ali dodatna oprema

blaga, ki se izdeluje na carinskem območju, lahko licenčni-
no prištejemo k dejansko plačani ali plačljivi ceni za uvoženo
blago le, če se licenčnina nanaša na uvoženo blago.

(4) Če se blago uvaža v razstavljenem stanju ali se pred
nadaljnjo prodajo samo nebistveno obdela, npr. razredči ali
prepakira, to ne izključuje dejstva, da se licenčnina nanaša
na uvoženo blago.

(5) Če se licenčnine delno nanašajo na uvoženo blago,
delno pa na druge dele ali dodatno opremo, ki se blagu
doda po uvozu, ali na storitve po uvozu, se licenčnine poraz-
delijo zgolj na osnovi objektivnih in določljivih dejstev.

(6) Licenčnina za pravico uporabe blagovne znamke se
k dejansko plačani ali plačljivi ceni za uvoženo blago prišteje
le tedaj, kadar:

a) se licenčnina nanaša na blago, ki je bilo po uvozu
ponovno prodano v nespremenjenem stanju ali le nebistve-
no obdelano oziroma predelano,

b) se to blago prodaja z blagovno znamko, nameščeno
pred uvozom ali po njem in za katero se plačuje licenčnina, ali

c) kupec nima možnosti nabave tega blaga pri drugih, s
prodajalcem nepovezanih dobaviteljih.

(7) Če kupec licenčnino plača tretji osebi, so pogoji iz
drugega odstavka tega člena izpolnjeni le tedaj, če prodaja-
lec ali z njim povezana oseba zahteva od kupca plačilo tej
tretji osebi.

(8) Če je način obračunavanja licenčine odvisen od
cene uvoženega blaga, se, dokler ni dokazano nasprotno,
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domneva, da se plačilo licenčnine nanaša na vrednoteno
blago.

(9) Če se znesek licenčnine obračuna neodvisno od
cene uvoženega blaga, se lahko plačilo licenčnine prav tako
nanaša na vrednoteno blago.

(10) Država, v kateri ima sedež prejemnik licenčnine,
pri uporabi 8. točke prvega odstavka 20. člena Carinskega
zakona ni pomembna.

90. člen
(vrednotenje storitev, opravljenih v tujini)

K posebej plačanim storitvam iz 10. točke prvega od-
stavka 20. člena Carinskega zakona sodijo tudi storitve, ki
jih je kupec dobavil brezplačno ali po znižani ceni.

91. člen
(upoštevanje pribitnih in odbitnih elementov pri

vrednotenju)
(1) Pri določanju carinske vrednosti se nobenih drugih

elementov, razen tistih, iz prvega odstavka 20. člena Carin-
skega zakona, ne more prištevati k dejansko plačani ali
plačljivi ceni.

(2) Vsak element, ki se ga po določilih prvega odstavka
tega člena doda k dejansko plačani ali plačljivi ceni, se mora
opirati izključno na objektivna in količinsko določljiva dej-
stva.

(3) Če so prikazani ločeno od dejansko plačane ali
plačljive cene za uvoženo blago, se v carinsko vrednost ne
vštevajo naslednji elementi:

a) prevozni stroški za uvoženo blago, ki so nastali po
prispetju blaga na carinsko območje,

b) plačila storitev za graditev, postavitev, montažo, vzdr-
ževanje ali tehnično pomoč, če so bile te storitve opravljene
v zvezi z uvoženim blagom (npr. industrijskimi obrati, stroji ali
opremo) po uvozu,

c) stroški financiranja v skladu s 24. členom Carinske-
ga zakona,

d) nadomestila in stroški za pravico do razmnoževanja
uvoženega blaga na carinskem območju. Za razmnoževanje
(reproduciranje) se šteje predvsem grafično in tridimenzio-
nalno razmnoževanje, zgraditev oziroma izvedba arhitektur-
nega ali drugega objekta oziroma naprave, fotografiranje,
tonsko in vizualno snemanje in prikazovanje ter shranjevanje
v elektronski obliki,

e) nakupne provizije in
f) uvozne carinske dajatve in druge dajatve, ki jih je

treba plačati pri uvozu ali pri prodaji blaga na carinskem
območju.

92. člen
(posebnosti glede upoštevanja pribitnih in odbitnih

elementov pri vrednotenju)
(1) Brez vpliva na drugi in tretji odstavek 81. člena te

uredbe lahko carinski organ na zahtevo udeleženca dovoli,
da se zneski določenih elementov, ki se prištevajo k plačani
ali plačljivi ceni, tudi če niso bili količinsko določljivi v trenut-
ku nastanka dolga (drugi odstavek 81. člena te uredbe)
oziroma zneski določenih elementov, ki se ne vštevajo v
carinsko vrednost, v primerih, ko v trenutku nastanka carin-
skega dolga niso bili prikazani ločeno (tretji odstavek 81. čle-
na te uredbe) določijo na podlagi posebnih (ustreznih) krite-
rijev.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka se deklarirana
carinska vrednost ne šteje kot začasna vrednost v skladu s
175. členom te uredbe (nepopolne deklaracije).

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena je mogoče
izdati:

a) če bi izvedba postopka v skladu s 175. členom te
uredbe predstavljala nesorazmerno velike stroške glede na
okoliščine primera;

b) če bi bila uporaba nadomestnih metod vrednotenja v
skladu z 17. do 19. členom Carinskega zakona glede na
okoliščine primera neustrezna;

c) v primeru obstoja utemeljenih razlogov, da dolgova-
ne uvozne dajatve v nekem obdobju ne bodo zaradi dovolje-
nja iz prvega odstavka tega člena nižje, kot bi bile, če dovo-
ljenje ne bi bilo izdano;

d) če izdaja dovoljenja ne vpliva na konkurenčnost go-
spodarskih subjektov.

93. člen
(upoštevanje finančnih stroškov pri nadomestnih metodah

vrednotenja)
Finančni stroški se obravnavajo v skladu s 24. členom

Carinskega zakona tudi pri uporabi nadomestnih metod vre-
dnotenja iz 17. do 19. člena Carinskega zakona.

94. člen
(sprejemljivost transakcijske vrednosti)

(1) Carinske vrednosti uvoženega blaga carinskemu
organu ni treba določati na podlagi transakcijske vrednosti,
če ta ob upoštevanju drugega odstavka tega člena dvomi,
da prijavljena transakcijska vrednost ustreza plačani ali pla-
čljivi ceni iz 16. člena Carinskega zakona.

(2) Če obstaja dvom iz prejšnjega odstavka, lahko ca-
rinski organ v skladu s petim odstavkom 96. člena te uredbe
zahteva predložitev dodatnih podatkov. Če kljub dodatno
predloženim podatkom dvom še vedno obstaja, mora carin-
ski organ deklaranta pred sprejemom dokončne odločitve
na njegovo zahtevo pisno obvestiti o razlogih za dvome ter
mu zagotoviti ustrezen rok za predložitev pojasnil. O dokon-
čni odločitvi ter o razlogih odločitve mora carinski organ
deklaranta obvestiti pisno.

2. PODPOGLAVJE:
POSEBNA PRAVILA VREDNOTENJA

1. oddelek:
programska oprema

95. člen
(vrednotenje programske opreme za naprave za

avtomatsko obdelavo podatkov)
(1) Brez vpliva na določila 16. do 26. člena Carinskega

zakona se pri določanju carinske vrednosti pri uvozu nosil-
cev podatkov, ki vsebujejo podatke ali programska navodila,
namenjenih za uporabo v napravah za avtomatsko obdelavo
podatkov, upošteva samo vrednost nosilcev podatkov, če je
vrednost podatkov ali programskih navodil prikazana ločeno
od vrednosti nosilcev podatkov.

(2) V skladu s tem členom ne veljajo kot:
a) “nosilci podatkov“: integrirana vezja, polprevodniki

in podobne naprave ali blago, ki vsebuje takšna integrirana
vezja ali naprave;
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b) “podatki in programska navodila“: zvočni, kinemato-
grafski ali video posnetki.

3. PODPOGLAVJE:
PRIJAVA PODROBNIH PODATKOV IN DOKUMENTI,

KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI

96. člen
(prijava vrednosti in pripadajoči dokumenti)

(1) Če se carinska vrednost določi v skladu s 16. do
27. členom Carinskega zakona, je potrebno skupaj s carin-
sko deklaracijo pravilno prijaviti podatke, ki se nanašajo na
carinsko vrednost uvoženega blaga (v nadaljevanju: deklara-
cija vrednosti). Deklaracija vrednosti se opravi v skladu z
navodili iz priloge 12 k tej uredbi na obrazcu DV, ki ustreza
vzorcu obrazca v prilogi 13 k tej uredbi in po potrebi dopolni
z enim ali več obrazci DV BIS, ki ustrezajo vzorcu obrazca v
prilogi 14 k tej uredbi. Priloge 12, 13 in 14 so sestavni del
te uredbe.

(2) Pri izvajanju prejšnjega odstavka se primerno upo-
rablja 129. člen te uredbe.

(3) Prijavo carinske vrednosti sme v skladu s prvim
odstavkom tega člena vložiti le oseba s stalnim prebivali-
ščem ali sedežem na carinskem območju in ki razpolaga z
vsemi podatki za prijavo carinske vrednosti, pri čemer se
primerno uporablja drugi odstavek 47. člena Carinskega
zakona.

(4) Carinski organ lahko opusti zahtevo za predložitvev
prijave carinske vrednosti v skladu s prvim odstavkom tega
člena, če carinske vrednosti blaga ni mogoče določiti v
skladu s 16. členom Carinskega zakona. V takih primerih
mora oseba iz tretjega odstavka tega člena pristojnemu ca-
rinskemu organu navesti ali posredovati vse podatke, ki jih
ta zahteva za določitev carinske vrednosti na podlagi ustrez-
nega člena carinskega zakona. Podatek mora biti carinske-
mu organu posredovan v obliki in na način, ki ga ta določi.

(5) Osebe, navedene v tretjem odstavku tega člena, so
ob prijavi carinske vrednosti dolžne zagotoviti:

a) točnost in popolnost podatkov, navedenih v prijavi
carinske vrednosti,

b) verodostojnost dokumentov, predloženih kot doka-
zilo teh podatkov in

c) vse dodatne podatke in predložiti vse listine, ki so
potrebne za določanje carinske vrednosti blaga.

97. člen
(primeri, ko ni treba priložiti DV)

(1) Če to ni nujno za pravilen obračun uvoznih dajatev,
carinski organ lahko deklaranta oprosti obveznosti predloži-
tve deklaracije vrednosti ali njenega dela v skladu s prvim
odstavkom prejšnjega člena v naslednjih primerih:

a) če carinska vrednost ene pošiljke uvoženega blaga
ne presega 1,000.000 tolarjev in ne gre za delno pošiljko
istega pošiljatelja istemu prejemniku ali

b) če gre za uvoz, ki ni komercialne narave ali
c) če predložitev podrobnih podatkov ni potrebna za

uporabo carinske tarife ali se v tej tarifi predvidene dajatve
na osnovi posebnega tarifnega predpisa ne zaračunavajo.

(2) Pri uvozu blaga, ki ga isti prodajalec po istih trgovin-
skih pogojih stalno dobavlja istemu kupcu, lahko carinski
organi opustijo zahtevo, da se za vsako carinsko deklaracijo
navajajo podrobni podatki iz prvega odstavka prejšnjega
člena te uredbe, vendar jih morajo zahtevati ob vsaki spre-
membi okoliščin in najmanj enkrat na tri leta.

(3) Opustitev v skladu s tem členom lahko carinski
organ prekliče in zahteva predložitev obrazca DV, če ugoto-
vi, da kateri izmed pogojev za to oprostitev ni bil izpolnjen ali
ni več izpolnjen.

98. člen
(druge oblike prijave carinske vrednosti)

Pri uporabi sistema za avtomatsko obdelavo podatkov
ali če se za neko blago dovoli poenostavitev glede carinskih
deklaracij, lahko Generalni carinski urad dovoli odstopanja
od oblike prikaza podatkov, potrebnih za določanje carinske
vrednosti.

99. člen
(priloge k prijavi carinske vrednosti)

Oseba iz tretjega odstavka 96. člena te uredbe mora
carinskemu organu poleg prijave carinske vrednosti predlo-
žiti en izvod računa za uvoženo blago, na osnovi katere je
bila prijavljena carinska vrednost. Če je carinska vrednost
prijavljena v pisni obliki, izvod računa obdrži carinski organ.

5. POGLAVJE:
VNOS BLAGA NA CARINSKO OBMOČJE

1. Podpoglavje: Predložitev blaga carinskemu organu

100. člen
(kraj in čas predložitve ter izjema)

(1) V skladu s prvim odstavkom 32. člena Carinskega
zakona se blago predloži v času uradnih ur na uradnem
prostoru carinskega organa ali na drugem mestu, ki ga
odobri carinski organ.

(2) Uradni prostor carinskega organa za posamezne
vrste prevoza je določen s to uredbo ali pa ga določi carinski
organ in to objavi na oglasni deski carinskega organa ali na
njegovi spletni strani.

(3) Uradne ure carinskih organov določi direktor Gene-
ralnega carinskega urada. To se objavi na oglasni deski
carinskega organa.

(4) Brez vpliva na prejšnje odstavke tega člena se lahko
blago predloži carinskemu organu izven časa njegovih ura-
dnih ur in izven uradnega prostora. Morebitne stroške v
zvezi s takšno predložitvijo, ki jih določi direktor Generalne-
ga carinskega urada, nosi deklarant.

101. člen
(predpregled in odvzem vzorcev pred začetkom carinsko

dovoljene rabe ali uporabe blaga)
(1) Predpregled blaga iz 33. člena Carinskega zakona

se dovoli na podlagi ustne zahteve osebe, ki je pooblaščena
za določanje carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga,
razen če carinski organi glede na okoliščine posameznega
primera ocenjujejo, da je treba predložiti pisni zahtevek.

(2) Odvzem vzorcev se lahko dovoli samo na podlagi
pisnega zahtevka udeleženca.

(3) Pisni zahtevek iz prvega odstavka tega člena udele-
ženec podpiše in ga vloži pri pristojnem carinskem organu.
Vsebovati mora naslednje podatke:

– ime in naslov vložnika zahtevka,
– kraj, kjer se blago nahaja,
– številko skupne prijave, če je že bila vložena, razen če

carinski organ sam ne vpiše tega podatka, kakor tudi podatek
o predhodnem carinskem postopku ali potrebne podatke za
določitev prevoznega sredstva, na katerem se blago nahaja,

– vse druge potrebne podatke za identifikacijo blaga.
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(5) Če carinski organi ugodijo zahtevku, ki ga predloži
udeleženi, izdajo odločbo v obliki uradnega zaznamka na
zahtevku. Če se ta zahtevek nanaša na odvzem vzorcev, ti
organi določijo količino blaga, ki jo je dovoljeno vzeti.

(6) Predpregled blaga in odvzem vzorcev se izvedeta
pod nadzorom carinskih organov, ki ob upoštevanju vsake-
ga posameznega primera določijo ustrezne postopke.

(7) Udeleženec nosi riziko in stroške razpakiranja, te-
htanja, prepakiranja in vseh drugih postopkov z blagom ter
stroške analize.

(8) Za odvzete vzorce se morajo izpolniti formalnosti
zaradi določitve carinsko dovoljene rabe ali uporabe. Če se
odvzeti vzorci pri analizi uničijo ali nenadomestljivo izgubijo,
se šteje, da zanje ni nastal carinski dolg. Z odpadki in
ostanki se ravna v skladu s četrtim odstavkom 141. člena
Carinskega zakona.

2. PODPOGLAVJE:
SKUPNA PRIJAVA

102. člen
(listine, ki se uporabijo kot skupna prijava)

(1) Skupno prijavo izpolnjeno na obrazcu iz prvega
odstavka 35. člena Carinskega zakona, podpiše oseba, ki
jo izdela vložnik zahtevka. Vzorec obrazca je v prilogi 15 k
tej uredbi, ki je njen sestavni del.

(2) Carinski organ označi skupno prijavo z uradnim
zaznamkom in jo shrani, da bi lahko preveril, ali je za blago,
na katerega se prijava nanaša, zahtevana ena od carinsko
dovoljenih rab ali uporab v rokih iz 37. člena Carinskega
zakona.

(3) Skupno prijavo za blago, ki se je pred predložitvijo
prevažalo v tranzitnem postopku, predstavlja izvod tranzitne-
ga dokumenta, namenjenega namembnemu carinskemu ura-
du.

(4) Carinski organi lahko dovolijo, da se skupna prijava
izdela z uporabo računalniškega sistema izmenjave podat-
kov. V tem primeru se smiselno uporabi drugi odstavek tega
člena.

(5) Brez vpliva na določbe prejšnjih odstavkov pa se
skupna prijava obvezno vloži na predpisanem obrazcu, če
cariski organ to zahteva.

103. člen
(odgovornost za blago)

(1) Dokler za blago ni določena carinsko dovoljena
raba ali uporaba, je oseba iz tretjega odstavka 34. člena
Carinskega zakona dolžna na zahtevo carinskih organov
pokazati nedotaknjeno blago, ki je bilo navedeno v skupni
prijavi in ki ni bilo raztovorjeno s prevoznega sredstva, na
katerem se nahaja.

(2) Vsaka oseba, ki razpolaga z raztovorjenim blagom
zaradi prenosa ali skladiščenja, mora pokazati nedotaknje-
no blago, kadar koli carinski organ to zahteva.

3. PODPOGLAVJE:
ZAČASNA HRAMBA BLAGA

104. člen
(prostor za začasno hrambo blaga)

(1) Če so bili prostori iz drugega odstavka 38. člena
Carinskega zakona stalno odobreni za začasno hrambo bla-
ga, se ti prostori imenujejo “skladišča za začasno hrambo“.

(2) Če carinski organi sami ne upravljajo skladišča za
začasno hrambo, lahko zaradi zagotavljanja uporabe carin-
skih predpisov zahtevajo:

– soključarstvo carinskega organa z upravljalcem zača-
sne hrambe,

– da imetnik skladišča za začasno hrambo vodi eviden-
co o blagu, ki omogoča spremljanje gibanja blaga.

105. člen
(shranjevanje blaga v začasno shrambo)

Namestitev blaga v skladišče za začasno hrambo pote-
ka na podlagi skupne prijave iz 102. člena te uredbe.

106. člen
(odgovornost za izvajanje ukrepov, ki jih zahteva carinski

organ)
Brez vpliva na 42. člen carinskega zakona in določb, ki

veljajo za prodajo blaga s strani carinskih organov, mora
oseba, ki je vložila skupno prijavo upoštevati ukrepe, ki so
jih sprejeli carinski organi v skladu s prvim odstavkom
40. člena carinskega zakona in nositi stroške takih ukrepov.

4. PODPOGLAVJE:
POSEBNE DOLOČBE, KI SE UPORABLJAJO ZA BLAGO,

KI SE POŠILJA PO MORJU IN PO ZRAKU

1. oddelek:
splošno

107. člen
(kraj predložitve)

Če se blago pripelje na carinsko območje po morju ali
po zraku in se na podlagi enotne prevozne listine ter z istim
prevoznim sredstvom brez pretovarjanja, pošlje v drugo pri-
stanišče ali na drugo letališče na carinskem območju, se
blago carinskemu organu predloži le v pristanišču ali na
letališču, kjer se raztovori ali pretovori.

2. oddelek:
posebne določbe za ročno prtljago in oddano prtljago

potnikov

108. člen
(opredelitev pojmov)

Za izvajanje določb tega oddelka se šteje:
– domače letališče: vsako letališče na carinskem ob-

močju;
– mednarodno letališče: vsako letališče na carinskem

območju, na katerem sme z dovoljenjem pristojnih organov
potekati zračni promet s tujino;

– domači let: let zrakoplova med dvema letališčema na
carinskem območju brez vmesnega pristanka, ki se ne zač-
ne in ne konča na letališču, ki ni na carinskem območju;

– domače pristanišče: katero koli pristanišče na carin-
skem območju;

– plovba skozi slovensko teritorialno morje: plovba plo-
vila, ki opravlja redni promet med dvema ali več določenimi
pristanišči, brez vmesnega postanka;

– plovila za razvedrilo: zasebna plovila za potovanja po
željah uporabnikov;

– zrakoplovi, ki se ne uporabljajo za redni zračni pre-
voz oseb in stvari: zasebni zrakoplovi za potovanje po željah
uporabnikov;

– prtljaga: vsi predmeti, ki jih potniki kakorkoli prevaža-
jo med potovanjem.
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109. člen
(vrste prtljage)

Za izvajanje določb tega poglavja se v zračnem prome-
tu prtljaga šteje za:

– oddano prtljago, če po oddaji na letališču odhoda
oseba med letom ali ob morebitnem vmesnem pristanku do
prtljage nima dostopa;

– ročno prtljago, če jo oseba odnese s seboj v kabino
zrakoplova.

110. člen
(kraj, kjer se opravijo formalnosti)

Vse kontrole in formalnosti, ki se nanašajo na:
1. ročno in oddano prtljago oseb, ki potujejo z zrako-

plovom, ki prihaja s tujega letališča in po vmesnem pristanku
na domačem letališču nadaljuje pot do drugega domačega
letališča, se opravijo na tem zadnjem domačem letališču,
pod pogojem, da je to mednarodno letališče; v tem primeru
se za to prtljago uporabljajo predpisi, ki veljajo za prtljago
oseb, ki prihajajo iz tujine, če oseba carinskim organom ne
more zadovoljivo dokazati, da gre pri blagu, ki se nahaja v
prtljagi, za domače blago;

2. ročno in oddano prtljago oseb, ki potujejo z zrako-
plovom, ki ima vmesni pristanek na drugem domačem letali-
šču, preden nadaljuje let na tuje letališče, se opravijo na
odhodnem letališču, pod pogojem, da je to mednarodno
letališče; v tem primeru se kontrola ročne prtljage lahko
opravi na letališču vmesnega pristanka zato, da se ugotovi,
ali blago, vsebovano v ročni prtljagi, izpolnjuje pogoje za
prost promet na carinskem območju;

3. osebno prtljago oseb, ki uporabljajo storitev pomor-
skega plovila, če to storitev zagotavlja isto plovilo in je se-
stavljena iz zaporednih prevozov, ki se začnejo, imajo vme-
sni postanek ali se končajo v tujem pristanišču, se opravi v
pristanišču kjer se taka prtljaga, odvisno od primera, natovo-
ri ali raztovori.

111. člen
(izjeme glede kraja, kjer se opravijo formalnosti)

Vse kontrole in formalnosti, ki se nanašajo na prtljago
oseb:

1. na plovilih za razvedrilo, se opravijo v katerem koli
slovenskem pristanišču, brez vpliva na zastavo plovila in
brez vpliva na to, kam je namenjeno;

2. v zrakoplovih, ki se ne uporabljajo za redni zračni
prevoz oseb in stvari se opravijo:

– na prvem letališču prihoda, ki mora biti mednarodno
letališče, če gre za zrakoplove, ki prihajajo s tujega letališča
in po vmesnem pristanku nadaljujejo polet do drugega do-
mačega letališča,

– na zadnjem mednarodnem letališču, če gre za zrako-
plove, ki prihajajo iz domačega letališča in po vmesnem
pristanku nadaljujejo let na letališče v tujini.

112. člen
(natovarjanje in pretovarjanje prtljage)

(1) V primeru prtljage, ki prispe na domače letališče v
zrakoplovu s tujega letališča in se na tem domačem letališču
pretovori v drug zrakoplov, ki nadaljuje let znotraj carinskega
območja, se:

– vse kontrole in formalnosti, ki se nanašajo na oddano
prtljago, opravijo na domačem letališču, kjer se potovanje
zaključi, pod pogojem, da je to mednarodno letališče;

– vse kontrole ročne prtljage opravijo na prvem med-
narodnem letališču; dodatna kontrola te prtljage se lahko na
domačem letališču, kjer se potovanje zaključi opravi le izje-

moma, če se potreba po dodatni kontroli pokaže pri kontroli
oddane prtljage;

– kontrola oddane prtljage se lahko na prvem doma-
čem letališču opravi le izjemoma, če se potreba po dodatni
kontroli pokaže pri kontroli ročne prtljage,

(2) V primeru prtljage, ki se na domačem letališču
natovori na zrakoplov, ki leti na drugo domače letališče in se
na drugem domačem letališču pretovori na zrakoplov, na-
menjen na tuje letališče, se:

– vse kontrole in formalnosti, ki se nanašajo na oddano
prtljago, opravijo na domačem letališču, kjer se potovanje
začne, pod pogojem, da je to mednarodno letališče;

– vse kontrole ročne prtljage opravijo na zadnjem med-
narodnem letališču; predhodna kontrola te prtljage se lahko
na letališču odhoda notranjega leta opravi le izjemoma, če
se za to pokaže potreba pri kontroli oddane prtljage;

– kontrola oddane prtljage se lahko na zadnjem doma-
čem letališču opravi le izjemoma, če se potreba po dodatni
kontroli pokaže pri kontroli ročne prtljage.

(3) Vse kontrole in formalnosti, ki se nanašajo na prtlja-
go, ki prispe na domače letališče z rednim ali posebnim
zračnim prevozozom z letališča tuje države in se na tem
letališču pretovori na zrakoplov, ki se ne uporablja za redni
zračni prevoz oseb in stvari, ki opravlja let na carinskem
območju, se opravijo na letališču prihoda rednega ali po-
sebnega poleta.

(4) Vse kontrole in formalnosti, ki se nanašajo na prtlja-
go, ki se na domačem letališču natovori na zrakoplov, ki se
ne uporablja za redni zračni prevoz oseb in stvari, ki opravlja
let na carinskem območju, in se na drugem domačem letali-
šču pretovori na zrakoplov za redne ali posebne zračne
prevoze, ki leti na tuje letališče, se izvedejo na letališču
odhoda rednega ali posebnega zračnega prevoza.

113. člen
(označevanje prtljage)

(1) Za oddano prtljago, ki se registrira na domačem
letališču, se ugotavlja istovetnost z priponko ali nalepko,
pripeto na tem letališču.

(2) Vzorec te nalepke ali priponke in njene tehnične
lastnosti se nahajajo v prilogi 16 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del.

6. POGLAVJE:
CARINSKE DEKLARACIJE – OBIČAJNI POSTOPEK

1. PODPOGLAVJE:
PISNE CARINSKE DEKLARACIJE

1. oddelek:
splošno

114. člen
(deklaracija za več vrst blaga)

(1) Če ena carinska deklaracija zajema več vrst blaga,
se podatki za posamezeno blago štejejo kot samostojna
deklaracija.

(2) Kot en kos blaga se štejejo sestavni deli industrijskih
naprav, ki so zajeti v eni oznaki kombinirane nomenklature.

115. člen
(elektronske deklaracije)

(1) Brez vpliva na morebitno uporabo kazensko pravnih
predpisov se oddaja deklaracije, ki jo podpiše deklarant ali
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njegov zastopnik carinskemu organu, šteje za obveznost v
skladu z veljavnimi določbami glede:

– točnosti navedb v deklaraciji;
– pristnosti priloženih dokumentov in
– upoštevanja vseh obveznosti v zvezi s predložitvijo

zadevnega blaga v ustrezni postopek.
(2) Če deklarant izdela carinsko deklaracijo z uporabo

računalniških sistemov izmenjave podatkov, lahko carinski
organ odobri, da se lastnoročni podpis nadomesti z drugo
vrsto identifikacije, ki lahko temelji na uporabi oznak. Poe-
nostavitev se dovoli le v primeru, da so izpolnjeni tehnični in
upravni pogoji, ki jih predpiše Generalni carinski urad.

(3) Generalni carinski urad lahko dovoli, da se deklara-
cije, izdelane z računalniškim sistemom izmenjave podat-
kov, neposredno potrdijo v okviru tega sistema, namesto
ročnega oziroma mehanskega potrjevanja z žigom in podpi-
som pristojnega carinskega delavca.

(4) Pod pogoji in na način, ki ga določi Generalni
carinski urad, se lahko dovoli, da se podatki v pisni deklara-
ciji, določeni v navodilu ministra za finance, nadomestijo, s
tem, da se pošljejo pristojnemu carinskemu organu v elek-
tronski obliki, kjer je to možno pa tudi v obliki šifer. V tem
primeru se kot pisna deklaracija uporabljajo obrazci iz zgoraj
navedenega navodila.

116. člen
(hramba spremljajočih dokumentov)

Dokumente, ki spremljajo carinsko deklaracijo, morajo
hraniti carinski organi, razen če ni odločeno drugače ali če
jih deklarant potrebuje za druge postopke. V tem primeru
morajo carinski organi sprejeti vse potrebne ukrepe, da se ti
dokumenti lahko naknadno uporabljajo samo za tisto količi-
no ali vrednost, za katero ostanejo v veljavi.

117. člen
(vložitev carinske deklaracije in predložitev blaga)
(1) Carinska deklaracija se mora vložiti pri carinskem

organu, kjer je bilo blago predloženo. Carinska deklaracija
se lahko vloži takoj, ko je bilo blago predloženo.

(2) Carinski organ lahko dovoli, da se carinska deklara-
cija vloži, preden lahko deklarant predloži blago. V tem
primeru lahko carinski organ ob upoštevanju okoliščin dolo-
či rok za predložitev blaga. Če blago ni predloženo v roku,
se šteje, kot da deklaracija sploh ni bila vložena.

(3) Če je carinska deklaracija vložena prej, preden je
blago, na katerega se nanaša, prispelo na carinski organ ali
na drug kraj, ki ga določi carinski organ, se lahko sprejme
šele po predložitvi blaga carinskemu organu.

118. člen
(čas vložitve carinske deklaracije)

(1) Carinska deklaracija se pri pristojnem carinskem
organu vloži v času uradnih ur tega organa.

(2) Vendar lahko carinski organ na zahtevo in stroške
deklaranta dovoli, da se deklaracija vloži izven časa njegovih
uradnih ur.

(3) Vsaka deklaracija, ki jo pooblaščeni delavec carin-
skega organa prevzame na drugem mestu, ki se v ta namen
določi v soglasju med carinskim organ in udeleženim, se
šteje, da je bila vložena pri tem carinskem organu.

(4) Stroške predložitve deklaracije izven uradnih ur ca-
rinskega organa ter stroške vložitve deklaracije na drugem
mestu v skladu s prejšnjim odstavkom določi minister pristo-
jen za finance.

119. člen
(označitev datuma sprejema)

Datum sprejema carinske deklaracije mora biti na njej
zabeležen.

120. člen
(sprememba podatkov v carinski deklaraciji in datum

sprejema)
Carinski organ lahko dovoli oziroma zahteva, da se

popravki iz člena 50. člena Carinskega zakona opravijo
tako, da se vloži nova carinska deklaracija, ki nadomesti
prvotno vloženo. V tem primeru se kot datum, ki je meroda-
jen za določitev dajatev, ki se po potrebi zaračunajo, in
uporabo drugih predpisov, ki urejajo zadevni carinski posto-
pek, šteje datum prejema prvotne deklaracije.

2. oddelek:
obrazec pisne carinske deklaracije

121. člen
(pomen posameznih izrazov)

V tem podpoglavju imajo naslednji izrazi naslednji po-
men:

a) “komplet ECL“: osemlistni komplet listov 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 in 8 oziroma petlistni komplet listov 1/6, 2/7, 3/8 in
4/5 oziroma 5/4;

b) “set ECL“: listi ECL, potrebni za izvedbo izbranega
carinskega postopka;

c) “dvonamenska uporaba“: uporaba ustreznih setov iz
petlistnega kompleta, ko je potrebno na listih ECL prečrtati
neuporabljeno številčno oznako;

d) “polje“: del ECL, ločen s črto in označen s številko
ali veliko tiskano črko in tekstualnim opisom;

e) “podpolja“: vidno označeni deli polja, ki jih štejemo
od leve proti desni;

f) “dopolnilo ECL“: obrazec, ki je sestavni del ECL in
se uporablja, če se v pošiljki deklarira blago, uvrščeno v več
kot eno devetmestno oznako kombinirane nomenklature.

122. člen
(uporaba obrazcev za pisne deklaracije)

(1) Uradni obrazec, ki se uporablja za pisno carinsko
deklaracijo blaga v okviru običajnega postopka za njegov
vnos v carinski postopek ali njegov ponovni izvoz v skladu s
petim odstavkom 141. člena Varinskega zakona, je enotna
carinska listina.

(2) V ta namen se lahko uporabijo tudi drugi obrazci, če
se upoštevajo predpisi za zadevni carinski postopek.

(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena ne
preprečujeta:

– opustitve pisne carinske deklaracije, ki je v 138. do
149. členih te uredbe predvidena za sprostitev blaga v prost
promet, izvoz ali začasni uvoz;

– možnost opustitve obrazca iz prvega odstavka, kadar
se za poštne pošiljke (pisma in poštni paketi) uporabljajo
posebne določbe iz 150. in 151. členov te uredbe;

– uporabe posebnih obrazcev, ki poenostavljajo dekla-
racijo v posameznih primerih, če Generalni carinski urad to
dovoli;

– uporabe nakladnic za izvedbo formalnosti tranzitne-
ga postopka, kadar pošiljke sestavlja več vrst blaga;

– tiskanja uvoznih, tranzitnih ali izvoznih carinskih de-
klaracij ter dokumentov, ki dokazujejo carinski status blaga
na uradnih ali zasebnih računalniških sistemih in če je to
potrebno, na praznih listih papirja;
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– možnosti, da v primeru uporabe računalniškega si-
stema izmenjave podatkov predvidijo, da enotna carinska
listina, izdelana s pomočjo računalniškega sistema za izde-
lavo carinskih deklaracij, predstavlja carinsko deklaracijo iz
prvega odstavka tega člena, če je tak sistem odobril Gene-
ralni carinski urad.

123. člen
(kompleti)

(1) Enotna carinska listina se predloži v setih, ki jih
sestavljajo listi, potrebni za izvedbo formalnosti za carinski
postopek, za katerega se mora predložiti blago.

(2) Kadar se pred ali po tranzitnem postopku zahteva
drug carinski postopek, se lahko predloži set, sestavljen iz
listov, potrebnih za izvedbo formalnosti tranzitnega in pred-
hodnega ali naknadnega carinskega postopka.

(3) Seti, na katere se nanašata prvi in drugi odstavek
tega člena, so sestavljeni:

– bodisi iz listov osemlistnega kompleta v skladu z
vzorcem iz priloge 17 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, ali

– še posebej v primeru izdaje s pomočjo računalniške-
ga sistema za izdelavo carinskih deklaracij, iz listov petli-
stnega dvonamenskega kompleta v skladu z vzorcem iz
priloge 19 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

(4) Brez vpliva na določbe drugega odstavka 122. čle-
na, 135. do 137. člena in 175. do 208. člen te uredbe se
lahko obrazci deklaracij dopolnijo, kadar je to potrebno, z
enim ali več dopolnilnih obrazcev (v nadaljevanju: dopolnila
ECL), predloženih v setih, ki vsebujejo izvode, potrebne za
izvedbo formalnosti carinskega postopka, v katerega je tre-
ba blago dati. Tem setom se lahko po potrebi priložijo izvo-
di, predvideni za izvedbo formalnosti v zvezi s predhodnimi
ali naknadnimi carinskimi postopki. Ti seti dopolnil ECL so
sestavljeni:

– bodisi iz listov osemlistnega kompleta v skladu z
vzorcem iz priloge 18 k tej uredbi, ki je njen sestavni del,

– bodisi iz listov dvonamenskega petlistnega kompleta
v skladu z vzorcem iz priloge 20 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del.

(5) Dopolnilni obrazci iz prejšnjega odstavka so sestav-
ni del enotne carinske listine, na katero se nanašajo.

(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena lahko carin-
ski organ določi, da se dopolnilni obrazci ne smejo uporab-
ljati, kadar se za izdelavo carinskih deklaracij uporabi raču-
nalniški sistem za izdelavo carinskih deklaracij.

124. člen
(omejitev odgovornosti deklaranta)

(1) V primeru uporabe drugega odstavka 123. člena te
uredbe je vsaka stranka odgovorna samo za tiste podatke, ki
se nanašajo na carinski postopek, za katerega je zaprosila
kot deklarant, glavni zavezanec ali pooblaščenec enega od
njiju.

(2) Za izvajanje prvega odstavka tega člena mora dekla-
rant, če uporablja enotno carinsko listino, izdano za predho-
dni carinski postopek, pred vložitvijo svoje deklaracije pre-
veriti točnost obstoječih podatkov v poljih, za katere je od-
govoren, kakor tudi uporabnost teh podatkov za zadevno
blago in carinski postopek, ki ga je zahteval, ter jih po
potrebi dopolniti.

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka mora deklarant o
vseh neskladjih med zadevnim blagom in obstoječimi podat-
ki nemudoma obvestiti carinski organ, pri katerem je bila
deklaracija vložena. V tem primeru mora deklarant svojo
carinsko deklaracijo izpolniti na novih izvodih obrazca enot-
ne carinske listine.

125. člen
(dolžnost carinskih organov v primeru uporabe ene enotne

carinske listine za več zaporednih carinskih postopkov)
Če se enotna carinska listina uporabi za več zapore-

dnih carinskih postopkov, se carinski organi prepričajo o
tem, da se navedbe na deklaracijah za različne carinske
postopke med seboj ujemajo.

126. člen
(izpolnjevanje enotne carinske listine)

Enotna carinska listina mora biti izpolnjena v skladu z
navodili, ki jih izda minister pristojen za finance.

127. člen
(kodeks šifer)

Kodeks šifer, ki se uporabljajo pri izpolnjevanju obraz-
ca iz prvega odstavka 122. člena te uredbe izda minister
pristojen za finance.

128. člen
(uporaba dodatnih izvodov)

(1) V primerih, kjer je predpisana uporaba dodatnih
izvodov obrazca iz prvega odstavka 122. člena te uredbe,
lahko deklarant v ta namen po potrebi uporabi dodatne
izvode ali fotokopije tega obrazca.

(2) Dodatne izvode ali kopije iz prejšnjega odstavka
mora deklarant podpisati, jih predložiti carinskemu organu,
ki mora nanje, ob upoštevanju enakih pogojev kot za enotno
carinsko deklaracijo, odtisniti svoj žig. Carinski organ jih
sprejme kot originale, če meni, da so njihove lastnosti in
čitljivost zadovoljive.

129. člen
(opis enotne carinske listine)

(1) Obrazec iz prvega odstavka 122. člena te uredbe je
odtisnjen na samokopirni papir, ki tehta najmanj 44 gramov
na kvadratni meter. Papir mora biti dovolj neprozoren, da
navedbe na eni strani ne ovirajo čitljivosti navedb na drugi
strani, njegova trdnost pa mora biti takšna, da se ob običajni
uporabi ne strga ali zmečka.

(2) Papir je bele barve in je enak za vse izvode. Na
izvodih (1, 4 in 5), pa imajo polja št. 1 (prvo in tretje podpo-
lje), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32,
33 (prvo podpolje na levi), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53,
55 in 56 zeleno ozadje. Obrazci morajo biti natisnjeni v
zeleni barvi.

(3) Polja morajo biti razporejena v desetinah inča v
horizontalni in šestinah inča v vertikalni smeri. Podpolja mo-
rajo biti razporejena v desetinah inča v horizontalni smeri.

(4) Izvodi obrazcev so barvno označeni na naslednji
način:

a) na obrazcih v skladu z vzorci iz prilog 17 in 18 k tej
uredbi:

– izvodi 1, 2, 3 in 5 imajo na desnem robu neprekinje-
no črto rdeče, zelene, rumene oziroma modre barve;

– izvodi 4, 6, 7 in 8 imajo na desnem robu prekinjeno
črto modre, rdeče, zelene oziroma rumene barve;

b) na obrazcih v skladu z vzorci iz prilog 19 in 20 k tej
uredbi imajo izvodi 1/6, 2/7, 3/8 in 4/5 na desnem robu
neprekinjeno in desno od tega prekinjeno črto rdeče, zele-
ne, rumene oziroma modre barve.

(5) Črte so široke približno 3 milimetre. Prekinjena črta
je sestavljena iz barvnih kvadratkov 3 x 3 mm in trimilimetr-
skih presledkov.

(6) Priloga 21, ki je sestavni del te uredbe, navaja
izvode, v katerih morajo biti vsebovani podatki iz obrazcev v
prilogah 17 in 18 k tej uredbi v samokopirni obliki.
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(7) Priloga 22, ki je sestavni del te uredbe, navaja
izvode, v katerih morajo biti vsebovani podatki iz obrazcev v
prilogah 19 in 20 k tej uredbi, v samokopirni obliki.

(8) Format obrazcev je 210 X 297 milimetrov, pri če-
mer je pri dolžini dovoljeno največje možno odstopanje 5 mi-
limetrov navzdol in 8 milimetrov navzgor.

(9) Generalni carinski urad lahko zahteva, da se na
obrazcih natisne naziv in naslov tiskarja ali druga oznaka, ki
omogoča njegovo identifikacijo. Razen tega lahko tiskanje
obrazcev pogojijo s predhodnim tehničnim dovoljenjem.

130. člen
(uporaba drugih obrazcev)

Podatki, ki jih je treba navesti v primeru uporabe enega
od obrazcev iz drugega odstavka 122. člena te uredbe,
izhajajo iz zadevnega obrazca in se po potrebi dopolnijo z
določbami, ki urejajo zadevni carinski postopek.

3. oddelek:
dokumenti, ki se priložijo carinski deklaraciji

131. člen
(sprostitev v prost promet)

(1) Carinski deklaraciji za sprostitev blaga v prost pro-
met se priložijo naslednji dokumenti:

a) računi in ostale komercialne listine, na podlagi kate-
rih se prijavi carinska vrednost blaga, v skladu 99. členom te
uredbe;

b) prijava podatkov za določitev carinske vrednosti de-
klariranega blaga, če to zahteva 96. člen te uredbe, oprav-
ljena v skladu s pogoji, ki jih predpisuje ta člen;

c) dokumenti, potrebni za preferencialno obravnavo bla-
ga ali uporabo vseh drugih ukrepov, ki odstopajo od veljav-
nih skupnih predpisov za deklarirano blago;

d) vsi drugi dokumenti, potrebni za izvajanje predpisov,
ki urejajo sprostitev deklariranega blaga v prost promet.

(2) Carinski organ lahko zahteva, da se ob vložitvi de-
klaracije predložijo prevozne listine ali, odvisno od prime-
ra,dokumenti v zvezi s predhodnim carinskim postopkom.
Kadar se ena vrsta blaga predloži v dveh ali več tovorkih/po-
šiljkah, lahko zahtevajo tudi predložitev seznama pošiljk ali
enakovrednega dokumenta, v katerem je navedena vsebina
posameznega tovorka/pošiljke.

(3) Če gre za blago, za katerega se lahko določijo
uvozne dajatve v skladu s 65. členom Carinskega zakona, ni
treba zahtevati dokumentov iz točk b) in c) prvega odstavka
tega člena. Če pa gre za blago, ki je oproščeno plačila
uvoznih dajatev, ni treba zahtevati dokumentov iz točk a), b)
in c) prvega odstavka tega člena, razen če carinski organ
meni, da so ti dokumenti potrebni zaradi izvajanja predpisov,
ki urejajo sprostitev zadevnega blaga v prost promet.

132. člen
(tranzit blaga)

(1) Tranzitni deklaraciji mora biti priložena prevozna
listina. Urad odhoda lahko opusti obveznost predložitve te
listine v trenutku izvajanja formalnosti. Na zahtevo carinskih
ali drugega pristojnega organa pa je treba prevozno listino
predložiti kadarkoli med prevozom.

(2) Brez vpliva na poenostavitve, ki se lahko izvajajo, se
carinski dokument za izvoz ali ponovni izvoz blaga s carin-
skega območja ali kateri koli drug enakovreden dokument
predloži uradu odhoda skupaj z njemu pripadajočo tranzitno
deklaracijo, na katero se nanaša.

(3) Carinski organi lahko po potrebi zahtevajo predloži-
tev dokumenta v zvezi s predhodnim carinskim postopkom.

133. člen
(postopki z ekonomskim učinkom)

(1) Brez vpliva na posebne določbe se deklaraciji za
vnos blaga v carinski postopek z ekonomskim učinkom,
priložijo naslednji dokumenti:

a) za postopek carinskega skladiščenja:
– tip D; dokumenti iz 131. člena te uredbe;
– za druge tipe skladišč; ni potrebno priložiti dokumen-

tov;
b) za postopek uvoza zaradi izvoza (v nadaljevanju: ak-

tivno oplemenitenje) dovoljenje za zadevni carinski posto-
pek ali izvod zahtevka za dovoljenje, kadar se uporabita prvi
in drugi odstavek 307. člena te uredbe, razen v primerih
predložitve v postopek carinskega skladiščenja ali pri upora-
bi 300. člena te uredbe;

c) za postopek predelave pod carinskim nadzorom do-
kumenti iz točk a) in b) prvega odstavka 131. člena in kjer je
to potrebno, dovoljenje za zadevne carinske postopke ali
izvod zahtevka za dovoljenje kadar se uporabita prvi in drugi
odstavek 307. člena te uredbe;

d) za postopek začasnega uvoza:
– z delno oprostitvijo uvoznih dajatev, dokumenti iz

prvega odstavka 131. člena te uredbe;
– s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev, dokumenti iz

točk a) in b) prvega odstavka 131. člena te uredbe;
– in kjer je potrebno, dovoljenje za zadevne carinske

postopke ali izvod zahtevka za dovoljenje kadar se uporabita
prvi in drugi odstavek 307. člena te uredbe;

e) za postopek začasnega izvoza na oplemenitenje (v
nadaljevanju: pasivno oplemenitenje), dokumenti iz prvega
odstavka 134. člena te uredbe in kjer je potrebno, dovolje-
nje za postopek ali izvod zahtevka za dovoljenje kadar se
uporabita prvi in drugi odstavek 307. člena te uredbe.

(2) Drugi odstavek 134. člena te uredbe se uporablja
za deklaracije za vnos blaga v vsak postopek z ekonomskim
učinkom.

3) Carinski organi lahko dovolijo, da se jim dokumenti
iz tega člena, namesto da se predložijo deklaraciji, dajo na
razpolago.

134. člen
(izvoz in ponovni izvoz)

(1) Izvozni deklaraciji ali deklaraciji za ponovni izvoz
morajo biti priloženi vsi dokumenti, potrebni za pravilen izra-
čun izvoznih dajatev in uporabo drugih določb za izvoz za-
devnega blaga.

(2) Drugi odstavek 131. člena te uredbe se uporablja
za izvozne deklaracije ali deklaracije za ponovni izvoz.

2. PODPOGLAVJE:
CARINSKE DEKLARACIJE VLOŽENE Z UPORABO

RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA IZMENJAVE PODATKOV

135. člen
(računalniška izmenjava podatkov)

(1) Carinski organ lahko deklarantu dovoli, da navedbe
pisne deklaracije iz navodila iz 126. člena te uredbe v celoti
ali delno nadomesti tako, da carinskemu organu, določene-
mu v ta namen, zaradi njihove računalniške obdelave posre-
duje podatke v obliki kod ali v katerekoli drugi obliki, ki jo
določijo ti organi in ustrezajo zahtevanim navedbam za pisne
deklaracije. Vrste izmenjave podatkov med udeleženim in
carinskim organom so določene v prilogi 23, ki je sestavni
del te uredbe.
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(2) Šteje se da je bila carinska deklaracija s pomočjo
računalniške izmenjave podatkov, vložena v trenutku, ko je
carinski organ prejel elektronsko sporočilo.

(3) Prevzem carinske deklaracije vložene z uporabo
računalniškega sistema izmenjave podatkov, se sporoči de-
klarantu z uporabo povratnega sporočila, ki vsebuje vsaj
dogovorjene identifikacijske podatke o prejetem sporočilu.
Ko je deklaracija sprejeta se pošlje vložniku registrsko števil-
ko carinske deklaracije in datum njenega sprejema.

(4) Kjer je carinska deklaracija izdelana z uporabo ra-
čunalniškega sistema izmenjave podatkov, carinski organi
določijo pravila za izvajanje določb iz 166. člena te uredbe.

(5) Kjer je carinska deklaracija izdelana z uporabo raču-
nalniškega sistema izmenjave podatkov, je potrebno prepusti-
tev blaga sporočiti deklarantu. To sporočilo mora vsebovati
identifikacijske podrobnosti iz deklaracije in datum prepustitve.

(6) Kjer se podatki iz carinske deklaracije vnesejo v
carinski informacijski sistem, se smiselno uporabljajo drugi
do peti odstavek tega člena.

136. člen
(izpis enotne carinske listine, ki je izdelana z uporabo

računalniškega sistema izmenjave podatkov)
Kjer je za zaključek drugih formalnosti potreben papirni

izvod carinske deklaracije, to na zahtevo deklaranta izdela in
potrdi pristojni carinski organ ali pa se izdela in potrdi v
skladu z tretjim odstavkom 115. člena te uredbe.

137. člen
(elektronska izmenjava drugih dokumentov)

Carinski organi lahko pod pogoji in na način, ki ga
določijo, dovolijo, da se listine, potrebne za začetek carin-
skega postopka za blago, izdelajo in prenesejo z elektron-
skimi sredstvi.

2. PODPOGLAVJE:
USTNE IN DRUGE DEKLARACIJE

1. oddelek:
ustne deklaracije

138. člen
(ustna deklaracija za sprostitev v prost promet)

Ustno carinsko deklaracijo za sprostitev blaga v prost
promet se lahko odda za:

a) blago nekomercialne narave:
– ki je v potnikovi osebni prtljagi,
– ki se pošilja fizičnim osebam ali
– v drugih primerih manjšega pomena, ko carinski or-

gan odobri ustno deklaracijo;
b) blago komercialne narave, če so izpolnjeni naslednji

pogoji:
– skupna vrednost ene pošiljke enega deklaranta ne

presega 200.000 tolarjev,
– pošiljka ni del redne serije večih istovrstnih pošiljk in
– blaga ne prevaža neodvisni prevoznik kot del večje

komercialne prevozne operacije;
c) blago iz 142. člena te uredbe, če gre za blago, ki je kot

ponovno uvoženo blago oproščeno plačila uvoznih dajatev;
d) blago iz 2. in 3. točke 143. člena te uredbe.

139. člen
(ustna deklaracija za izvozni carinski postopek)

Ustno carinsko deklaracijo za izvoz blaga se lahko od-
da za:

1. blago nekomercialne narave, ki:
– se nahaja v potnikovi osebni prtljagi;
– ga pošiljajo fizične osebe;
2. blago iz točke (b) prejšnjega člena;
3. blago iz 2. in 3. točke 144. člena te uredbe;
4. drugo blago manjšega ekonomskega pomena, če

carinski organ odobri ustno deklaracijo.

140. člen
(omejitve)

(1) Carinski organ lahko določi, da se 138. in 139.
člena te uredbe ne uporabljata, če oseba, ki začne carinski
postopek, kot pooblaščenec deluje v imenu in za račun
druge osebe ali v lastnem imenu in za račun druge osebe.

(2) Carinski organ lahko tudi za ustno deklarirano blago
zahteva od deklaranta, da predloži dokumente, ki dokazuje-
jo njegove ustne navedbe (računi ipd.).

(3) Če carinski organ dvomi v pravilnost ali popolnost
navedb, lahko zahteva, da deklarant izpolni pisno carinsko
deklaracijo.

141. člen
(pisno potrdilo o plačilu uvoznih dajatev)

(1) Če je za blago, za katero je vložena ustna carinska
deklaracija, v skladu s 138. in 139. členoma te uredbe
treba plačati dajatve ob uvozu ali izvozu, carinski organ izda
deklarantu pisno potrdilo o plačilu teh dajatev.

(2) Pisno potrdilo o plačilu dajatev iz prejšnjega odstav-
ka vsebuje naslednje informacije:

a) opis blaga, ki je dovolj natančen, da omogoča iden-
tifikacijo blaga; to lahko vključuje navedbo tarifnih poglavij;

b) vrednost na računu oziroma primerno količino blaga;
c) razčlenitev pobranih dajatev;
d) datum, ko je bilo izdano;
e) ime organa, ki ga je izdal.
(3) Pisno potrdilo o plačilu uvoznih dajatev se izpolni na

obrazcu iz priloge 24 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

142. člen
(ustna deklaracija za začasni uvoz blaga)

(1) V skladu s pogoji iz 300. člena te uredbe se lahko
odda ustna carinska deklaracija za začasni uvoz naslednje-
ga blaga:

1. živih živali zaradi letnih selitev ali paše ali za predsta-
ve ali prevoz in ostalo blago, ki izpolnjuje pogoje iz točke a)
drugega odstavka 364. člena te uredbe,

2. embalažo iz točke a) prvega odstavka 368. člena te
uredbe, ki je označena s trajnimi, neuničljivimi oznakami
osebe s sedežem izven carinskega območja;

3. opremo za radijsko in televizijsko produkcijo in od-
dajanje ter vozil, posebej opremljenih za radijsko ali televizij-
sko oddajanje, ter njihove opreme, ki jo uvažajo javne ali
zasebne organizacije s sedežem zunaj carinskega območja,
in so jih carinski organi, ki so izdali dovoljenje za postopek,
pooblastili za uvoz te opreme in vozil;

4. instrumente in aparate, potrebne zdravnikom za nu-
denje pomoči bolnikom, ki čakajo na presaditev organa, v
skladu s 366. členom te uredbe;

5. blaga iz 145. člena te uredbe;
6. drugega blaga, če carinski organ to odobri.
(2) Za blago iz prejšnjega odstavka se lahko odda

ustna deklaracija za ponovni izvoz ob zaključku postopka
začasnega uvoza.



Uradni list Republike Slovenije Št. 107 / 11. 12. 2002 / Stran 12561

2. oddelek:
deklariranje s konkludentnim dejanjem

143. člen
(deklariranje s konkludentnim dejanjem – sprostitev v prost

promet)
Če se ga izrecno ne deklarira, se šteje, da je bilo

naslednje blago deklarirano za sprostitev v prost promet s
konkludentnim dejanjem iz 146. člena te uredbe:

1. blago nekomercialne narave, ki je v potnikovi osebni
prtljagi in je oproščeno plačila uvoznih dajatev v skladu s
1. ali 2. točko prvega odstavka 161. člena Carinskega za-
kona ali kot ponovno uvoženo blago;

2. blago, ki je oproščeno plačila uvoznih dajatev v skla-
du z 9. točko prvega odstavka 161. člena Carinskega zako-
na;

3. prevozna sredstva, ki so oproščena plačila uvoznih
dajatev kot ponovno uvoženo blago;

4. blago, uvoženo v okviru uvoza manjšega pomena in
oproščeno obveznosti prevoza do carinskega organa v skla-
du s četrtim odstavkom 30. člena Carinskega zakona, pod
pogojem, da to blago ni zavezano plačilu uvoznih dajatev.

144. člen
(deklariranje s konkludentnim dejanjem – izvoz)

Če se predloženega blaga izrecno ne deklarira, se
šteje, da je bilo naslednje blago deklarirano za izvoz s kon-
kludentnim dejanjem iz 2. točke prvega odstavka 146. čle-
na te uredbe:

1. blago nekomercialne narave v potnikovi osebni prt-
ljagi, če ni zavezano plačilu izvoznih dajatev;

2. prevozna sredstva, ki so registrirana na carinskem
območju in namenjena za ponovni uvoz;

3. drugo blago manjšega ekonomskega pomena, če
carinski organ to odobri.

145. člen
(deklariranje s konkludentnim dejanjem – začetek in

zaključek začasnega uvoza)
(1) Če naslednje predloženo blago ni izrecno pisno ali

ustno deklarirano, se šteje, da je bilo blago deklarirano za
začasni uvoz s konkludentnim dejanjem iz 146. člena te
uredbe in v skladu s 376. členom te uredbe:

1. osebni predmeti potnika vključno s predmeti za špor-
tne aktivnosti iz 360. člena te uredbe;

2. prevozna sredstva iz 353. do 358. člena te uredbe;
3. material za razvedrilo pomorščakov, ki se uporablja-

ja na ladji, ki pluje v mednarodnem pomorskem prometu v
skladu s točko (a) 361. člena te uredbe.

(2) Če blago iz prejšnjega odstavka ni izrecno pisno ali
ustno deklarirano, se šteje, da je deklarirano za ponovni
izvoz, s katerim se zaključi postopek začasnega uvoza s
konkludentnim dejanjem iz 146. člena te uredbe.

146. člen
(oblike konkludentnih dejanj kot carinskih deklaracij)

(1) Pri izvajanju 143. do 145. člena te uredbe se
naslednja dejanja štejejo kot carinska deklaracija:

1. v primeru, ko je blago prepeljano do carinskega
organa ali drugega mesta, ki ga določi carinski organ v
skladu s točko a) prvega odstavka 30. člena Carinskega
zakona:

– uporaba zelenega (“nič za prijaviti“) izhoda pri carin-
skih organih, kjer obstaja dvojni kontrolni izhod,

– prenos blaga preko carinskega mejnega prehoda, ki
nima ločenih kontrolnih izhodov, ne da bi deklarant sam od
sebe vložil carinsko deklaracijo,

2. v primeru, ko je v skladu s četrtim odstavkom 30. čle-
na Carinskega zakona zadevna oseba oproščena obvezno-
sti prevoza blaga do pristojnega carinskega organa ali v
primeru izvoza blaga v skladu z 144. členom te uredbe ali v
primeru ponovnega izvoza blaga v skladu z drugim odstav-
kom 145. člena te uredbe:

– enostavni prenos blaga preko carinske črte.
(2) Če je blago iz 1. točke 143. člena, 1. točke

144. člena, 1. točke prvega odstavka 145. člena ali druge-
ga odstavka 145. člena te uredbe vsebovano v potnikovi
prtljagi, ki se prevaža v železniškem prometu, vendar ne v
času potovanja potnika, in se deklarira pri pristojnem carin-
skem organu ne da bi bil potnik osebno prisoten, se lahko v
skladu s pogoji in omejitvami, ki so zajete v njem, uporabi
dokument iz priloge 25, ki je sestavni del te uredbe.

147. člen
(pravne posledice konkludentnih dejanj)

(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 143. do 145. člena te
uredbe, se šteje kot, da je bilo blago predloženo carinske-
mu organu v smislu prvega odstavka 49. člena Carinskega
zakona, da je bila deklaracija sprejeta ter blago dano v
zahtevani postopek v trenutku, ko je bilo izvršeno dejanje iz
146. člena te uredbe.

(2) Če carinski organ pri kontroli ugotovi, da je dekla-
rant oddal carinsko deklaracijo v skladu s 146. členom te
uredbe, čeprav predpisani pogoji iz 143. do 145. člena te
uredbe niso bili izpolnjeni, se šteje, kot da je blago vnešeno
ali iznešeno iz carinskega območja nezakonito.

3. oddelek:
skupne določbe za 1 in 2 oddelek tega podpoglavja

148. člen
(omejitev uporabe ustnih deklaracij in deklariranja s

konkludentnimi dejanji)
Določbe 138. do 145. člena te uredbe se ne uporab-

ljajo za blago, za katero se zahteva povračilo plačanih uvoz-
nih dajatev ali za blago, ki je predmet kakršnih koli prepove-
di ali omejitev ali drugih posebnih formalnosti.

149. člen
(opredelitev potnika)

(1) Za izvajanje 1. in 2. oddelka tega podpoglavja se za
“potnika“ šteje:

1. pri uvozu:
– vsaka oseba, ki začasno prihaja na carinsko obmo-

čje, kjer pa nima običajnega bivališča in
– vsaka oseba, ki se vrača na carinsko območje, kjer

ima običajno bivališče, potem ko je začasno bivala v tujini;
2. pri izvozu:
– vsaka oseba, ki začasno zapusti carinsko območje,

kjer ima običajno bivališče in
– vsaka oseba, ki po začasnem bivanju zapusti carin-

sko območje, kjer nima običajnega bivališča.
(2) “Običajno bivališče“ je v skladu s prejšnjim odstav-

kom kraj, kjer oseba živi najmanj 185 dni v koledarskem letu
zaradi družinskih ali poslovnih vezi. V primeru, da oseba
nima poslovnih vezi ali pa so te vezi v drugi državi, kot njene
družinske vezi se upošteva kraj, kjer ima oseba družinske
vezi, če se v ta kraj redno vrača. Bivanje v tujini zaradi
šolanja ali študija ne vpliva na spremembo običajnega bivali-
šča.
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4. odelek:
poštni promet

150. člen
(primeri in pogoji)

(1) V poštnem prometu se naslednje blago šteje, da je
deklarirano:

1. za sprostitev v prost promet:
a) ob njegovem vnosu na carinsko območje:
– razglednice in pisma, ki vsebujejo le osebna sporočila,
– braillova pisma,
– tiskovine, ki niso zavezane plačilu uvoznih dajatev,
– vse druge pisemske in paketne pošiljke, ki so v skla-

du s četrtim odstavkom 30. člena Carinskega zakona opro-
ščene obveznosti prevoza do carinskega organa;

b) ob njegovi predložitvi carinskemu organu:
– vse pisemske in paketne pošiljke, ki niso navedene v

točki (a), pod pogojem, da se jim priloži deklaracija C1
oziroma C2/CP3;

2. za izvoz:
a) ko jih prevzame pošta, če gre za pisemske ali paket-

ne pošiljke, ki niso zavezane plačilu izvoznih dajatev;
(b) ob njihovi predložitvi carinskemu organu, če gre za

pisemske ali paketne pošiljke, ki so zavezane plačilu izvoz-
nih dajatev, če jim je priložena deklaracija C1 oziroma de-
klaracija C2/CP3.

(2) Prejemnik (če gre za 1. točko prejšnjega odstavka)
oziroma pošiljatelj (če gre za 2. točko prejšnjega odstavka)
se šteje za deklaranta in, če to pride v poštev, za carinskega
dolžnika, razen če carinski organ odloči, da je deklarant in
carinski dolžnik pošta.

(3) Pri izvajanju prvega odstavka tega člena se blago, ki
ni zavezano plačilu dajatev, šteje, da je bilo predloženo
carinskemu organu v skladu s prvim odstavkom 49. člena
Carinskega zakona, carinska deklaracija sprejeta in prepu-
stitev odobrena, ko je blago:

a) dostavljeno prejemniku, če gre za uvoz;
b) sprejela pošta, če gre za izvoz.
(4) Če se poštna pošiljka (pismo ali poštni paketi), ki ni

oproščena obveznosti predložitve carinskemu organu, pred-
loži brez deklaracije C1 oziroma deklaracije C2/CP3 ali če je
ta deklaracija nepopolna, carinski organ odloči, na kakšen
način je treba vložiti carinsko deklaracijo oziroma jo dopolniti.

151. člen
(omejitve)

Določb prejšnjega člena ni mogoče uporabiti, če:
1. pošiljke vsebujejo blago komercialne narave, kate-

rega skupna vrednost presega 80.000 tolarjev,
2. pošiljke vsebujejo blago komercialne narave, ki so

del redne serije istovrstnih operacij,
3. je carinska deklaracija oddana v pisni obliki, dana

ustno ali pa z uporabo računalniškega sistema izmenjave
podatkov,

4. pošiljka vsebuje blago navedeno v 148. členu te
uredbe.

7. POGLAVJE:
PREGLED BLAGA, UGOTOVITVE CARINSKEGA
ORGANA IN DRUGI UKREPI, KI JIH SPREJME

CARINSKI ORGAN

1. PODPOGLAVJE:
PREVERJANJE BLAGA

152. člen
(kraj in čas pregleda blaga)

(1) Blago se pregleda na kraju in v času, ki ga za to
določi carinski organ.

(2) Vendar lahko carinski organ na zahtevo deklaranta
dovoli, da se pregled blaga opravi na kraju ali v času, ki nista
predvidena v prvem odstavku. Stroške, ki tako nastanejo,
nosi deklarant.

(3) Stroške, nastale zaradi pregleda blaga, ki se na
zahtevo deklaranta opravi izven sedeža carinskega organa
oziroma izven uradnih ur tega organa določi minister pristo-
jen za finance.

153. člen
(obvestitev deklaranta o pregledu)

(1) V primeru, da se carinski organ odloči opraviti pre-
gled blaga, o tem obvesti deklaranta ali njegovega poobla-
ščenca. Obvestilo se ne posreduje pisno.

(2) Če se carinski organ odloči le za delni pregled
blaga, deklaranta ali njegovega pooblaščenca obvesti, kate-
ro blago želi pregledati, pri čemer deklarant ne more naspro-
tovati izbiri.

154. člen
(obveznosti deklaranta pri pregledu blaga)

(1) Deklarant ali oseba, ki jo ta pooblasti, da je prisotna
pri pregledu blaga, mora carinskim organom za olajšanje
njihove naloge nuditi vso potrebno pomoč. Če carinski or-
gan meni, da nudena pomoč ne zadošča, lahko ta od dekla-
ranta zahteva, da določi drugo osebo, ki bi lahko nudila
potrebno pomoč.

(2) Če deklarant zavrne sodelovanje pri pregledu blaga
ali ne pooblasti druge osebe, ki bi carinskim organom pri
pregledu lahko nudila potrebno pomoč, carinski organ dolo-
či rok, v katerem mora deklarant izpolniti svoje obveznosti,
razen če meni, da lahko pregled opustijo.

(3) Če deklarant v roku, ki je določen v skladu s prej-
šnjim odstavkom, ni izpolnil zahtev carinskih organov, ti zaradi
izvajanja 57. člena Carinskega zakona nadaljujejo pregled
blaga na deklarantov riziko in stroške in povabijo k sodelova-
nju, če menijo, da je to potrebno, tudi strokovnjaka ali vsako
drugo osebo, določeno v skladu z veljavnimi predpisi.

(4) Če je zaradi tehničnih lastnosti blaga potrebno pri
pregledu blaga zagotoviti sodelovanje posebej usposoblje-
nih oseb, deklarant pa ne more zagotoviti njihove takojšnje
prisotnosti, mora o tem pisno obvestiti carinski organ. V tem
primeru carinski organ določi rok, v katerem mora deklarant
zagotoviti prisotnost oseb, ki bodo nudile carinskemu orga-
nu potrebno pomoč pri pregledu takšnega blaga.

(5) Ugotovitve carinskega organa o pregledu blaga, ki
ga izvede v skladu s tretjim odstavkom tega člena, ima
enake pravne posledice, kot če bi se pregled izvedel v
prisotnosti deklaranta ali njegovega pooblaščenca.

(6) Carinski organ lahko namesto ukrepov iz drugega
do četrtega odstavka tega člena šteje carinsko deklaracijo
za umaknjeno, če deklarantova odklonitev sodelovanja pri
pregledu blaga oziroma imenovanju osebe, ki bi lahko carin-
skim organom nudila potrebno pomoč, ni imela za namen ali
cilj preprečiti ugotovitve, da so bili predpisi, ki urejajo prepu-
stitev blaga v določeni carinski postopek, kršeni, ali izogniti
se uporabi določb 51. in 64. člena Carinskega zakona.

2. PODPOGLAVJE:
ODVZEM VZORCEV

155. člen
(odvzem vzorcev)

(1) Če se carinski organ odloči, da bo vzel vzorce blaga
za preiskavo, o tem obvesti deklaranta ali njegovega poobla-
ščenca. Obvestilo se ne posreduje pisno.
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(2) Carinski organ vzame vzorce sam ali pa jih vzame
deklarant ali njegov pooblaščenec v prisotnosti carinskega
delavca.

(3) Odvzem vzorcev se opravi po metodah, ki so za ta
namen predvidene v veljavnih predpisih.

(4) Vzorce se vzame le v takšni količini, kot je nujno
potrebna za analizo ali natančen pregled, vključno z more-
bitno testno analizo.

156. člen
(zapisnik o odvzemu vzorcev)

(1) Zapisnik o odvzemu vzorcev se sestavi na obrazcu,
katerega vzorec je v prilogi 26 k tej uredbi, ki je njen sestav-
ni del.

(2) Zapisnik o odvzemu vzorcev je tiskan na samokopir-
nem papirju formata A-4 v treh izvodih, od katerih je:

1. izvod v črni barvi namenjen za carinski laboratorij
2. izvod v zeleni barvi namenjen za carinski organ, ki je

vzorec vzel in
3. izvod v rdeči barvi za deklaranta.
(3) Carinski labaratorij mora prejeti ustrezne spremlja-

joče dokumente k carinski deklaraciji, ki pojasnjujejo vrsto
blaga, njegovo naravo, količino in tehnične karakteristike.

(4) Za vzorce blaga, ki so uvrščeni v skupine nevarnih
snovi, mora biti k izvodu zapisnika o odvzemu vzorcev, ki je
namenjen carinskemu laboratoriju, priložen izvod VAR-
NOSTNEGA LISTA.

(5) Zapisnik iz prvega odstavka tega člena se lahko
napiše tudi v obliki računalniškega zapisa, če tak zapis
upošteva pogoje iz tega člena in rubrike iz vzorca v prilogi
26 k tej uredbi.

157. člen
(ravnanje z blagom pri odvzemu vzorcev)

Za blago, ki bi se pri odvzemu vzorcev lahko poškodo-
valo, če bi se vzorci odvzeli na kraju carinskega pregleda
(npr. sterilno, na svetlobo občutljivo, na vlago občutljivo
blago idr.), lahko carinski organ, kateremu je blago predlo-
ženo, dovoli, da se vzorci vzamejo, ob prisotnosti carinske-
ga organa, pristojnega, glede na kraj odvzema vzorcev, v
prostorih deklaranta ali v drugih primernih prostorih.

158. člen
(obveznosti deklaranta pri odvzemu vzorcev)

(1) Deklarant oziroma njegov pooblaščenec, mora ca-
rinskemu organu zaradi olajšanja izvajanja postopka nuditi
vso potrebno pomoč pri odvzemu vzorcev.

(2) Če deklarant zavrne sodelovanje pri odvzemu vzor-
cev ali za to ne pooblasti druge osebe oziroma carinskemu
organu ne zagotovi vse potrebne pomoči za olajšanje izvaja-
nja postopka, carinski organ postopa v skladu z drugim
stavkom prvega odstavka 154. člena in drugim do šestim
odstavkom 154. člena te uredbe.

159. člen
(število vzorcev in količina blaga za vzorec)

(1) V skladu z drugim stavkom drugega odstavka
155. člena te uredbe carinski organ vzame praviloma vsaj
dva reprezentativna vzorca. Iz določenega blaga se v sogla-
sju z deklarantom vzame povprečni vzorec blaga (npr. pri
tekočinah, praških ipd.).

(2) Nujno potrebne količine iz drugega odstavka
155. člena te uredbe znašajo praviloma:

1. za tekočine, paste, trdne snovi: 10–20 g ali do
100 ml;

2. za blago v zvitkih: ca. 10 cm po celi širini;
3. za blago v listih ali ploščah: ca. 30 x 30 cm;

4. za žice, monofilamente, preje, vrvi ipd.: ca. 10 m;
5. za blago, pakirano za prodajo na drobno: en prime-

rek v izvirni embalaži;
6. za druge vrste blaga: količine, ki so navedene v

1. do 5. točki tega odstavka.
(3) Če okoliščine posameznega primera tako dopušča-

jo ali zahtevajo, se lahko vzamejo tudi manjše ali večje
količine od količin, navedenih v prejšnjem odstavku.

(4) Stroji oziroma naprave se lahko ponazorijo tudi s
prospekti, načrti, skicami, fotografijami ali kakšnimi drugimi
pisnimi dokumenti, ki vsebujejo potrebne informacije za do-
ločitev narave blaga.

160. člen
(označevanje vzorcev)

Carinski organ ustrezno označi vsak odvzeti vzorec za
zagotovitev njegove istovetnosti vključno z namestitvijo ca-
rinskih oznak, kot sta žig ali carinska zalivka.

161. člen
(ravnanje z vzetimi vzorci)

(1) Carinski organ, ki je vzel vzorce blaga, en primerek
vsakega vzorca skupaj z ustreznim izvodom zapisnika o od-
vzemu vzorcev pošlje carinskemu laboratoriju, ki opravi po-
trebne preiskave.

(2) Če potrebne preiskave ni mogoče opraviti v carin-
skem laboratoriju, se vzorec pošlje strokovni organizaciji, da
opravi potrebne preiskave.

162. člen
(vnaprešnja odobritev prepustitve)

Če je carinski organ zaradi analize ali natančnega pre-
gleda vzel vzorce, odobri prepustitev zadevnega blaga, pred-
en so znani rezultati te analize ali pregleda, če prepustitvi nič
ne nasprotuje in pod pogojem, da je bil v primeru nastanka
oziroma možnega nastanka carinskega dolga le-ta predho-
dno obračunan in plačan oziroma zavarovan.

163. člen
(dopolnitev pošiljke)

(1) Odvzete vzorčne količine blaga, ki jih carinski organ
odvzame kot vzorce, se ne odštevajo od prijavljene količine.

(2) V primeru deklaracije za izvoz ali deklaracije za
začasen izvoz blaga na oplemenitenje lahko deklarant, če to
dovoljujejo okoliščine, zaradi popolnitve pošiljke nadomesti
odvzeto vzorčno količino blaga z enakim blagom.

164. člen
(ravnanje z vzorci po opravljeni analizi)

(1) Odvzeti vzorci se, razen če se pri analizi ali natan-
čnem pregledu uničijo, vrnejo deklarantu na njegovo zahtevo
in stroške, takoj ko niso več potrebni v postopku, predvsem
ko so izčrpana že vsa pravna sredstva, ki jih je imel deklarant
na razpolago zoper odločbo carinskega organa, sprejeto na
podlagi rezultatov te analize ali natančnega pregleda.

(2) Vzorci, za katere deklarant ni zahteval, da se mu
vrnejo, lahko carinski organ uniči ali shrani. Carinski organ
lahko v določenih primerih od udeleženega zahteva, pred-
vsem kadar gre za vzorce, ki so nevarni za okolje ali so strupi
iz I. skupine strupenosti, da odstrani preostanek vzorcev.

165. člen
(stroški preiskave)

(1) Carinski organ izda deklarantu obračun stroškov
opravljene preiskave, pri čemer upošteva podatke carinske-
ga laboratorija, navedene v zapisniku o rezultatih preiskave.
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(2) Stroške iz prejšnjega odstavka določi minister pri-
stojen za finance.

(3) Obračun stroškov iz prvega odstavka tega člena se
izda samo, če:

1. se s preiskavo vzorcev ugotovi, da je bil v carinski
deklaraciji naveden napačna tarifna številka kombinirane no-
menklature ali, če

2. so bili vzorci vzeti na zahtevo deklaranta.
(4) Deklarant nosi tudi dejanske stroške, ki nastanejo,

če se vzorci vrnejo deklarantu oziroma uporabniku ali če se
vzorci uničijo, ker jih deklarant v primerih iz prejšnjega člena
ni prevzel.

(5) Stroške iz tega člena mora deklarant poravnati v
30 dneh po prejemu obračuna stroškov.

(6) Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek držav-
nega proračuna.

3. PODPOGLAVJE:
REZULTATI PREVERJANJA DEKLARACIJE IN

PREPUSTITEV BLAGA DEKLARANTU

166. člen
(rezultati preverjanja deklaracije)

(1) Ko carinski organ preveri carinsko deklaracijo in
priložene dokumente ali opravi pregled blaga, vsaj na izvodu
deklaracije, ki ga zadržijo, ali na priloženem dokumentu
zabeleži razloge in rezultate preverjanja ali pregleda. V pri-
meru delnega pregleda blaga je treba zabeležiti tudi podatke
o pregledani pošiljki.

(2) V zaznamku iz prejšnjega odstavka carinski organ
po potrebi v deklaraciji navede tudi odsotnost deklaranta ali
njegovega pooblaščenca.

(3) Če se rezultati preverjanja carinske deklaracije in
priloženih dokumentov ali pregleda blaga ne ujemajo s po-
datki iz carinske deklaracije, carinski organ vsaj na listu, ki
ga zadrži, ali na priloženem dokumentu navede podatke, ki
jih je treba upoštevati pri izračunu uvoznih dajatev v zvezi z
zadevnim blagom ali če gre za tak primer, obračun povračil
in drugih zneskov pri izvozu ter za uporabo drugih predpi-
sov, ki urejajo carinski postopek, v katerega je bilo blago
dano.

(4) Iz rezultatov preverjanja carinskega organa morajo
biti, če gre za tak primer, vidni sprejeti načini ugotavljanja
istovetnosti. V njih morajo biti navedeni datum in podatki,
potrebni za identifikacijo osebe, ki je izvedla preverjanje.

(5) Carinski organ na deklaracijo ali priloženi dokument
v skladu s prvim odstavkom tega člena ne vpiše nobenih
zaznamkov, če ne preveri deklaracije ali opravi pregleda
blaga.

167. člen
(prepustitev blaga deklarantu)

(1) Ko se odobri prepustitev blaga, se obračunajo uvoz-
ne dajatve, ugotovljene na podlagi podatkov v carinski de-
klaraciji. Če carinski organ ocenjuje, da je na podlagi pre-
verjanj, ki jih je opravil, znesek dajatev lahko višji, kot izhaja
iz podatkov v deklaraciji, poleg tega zahteva predložitev
ustreznega instrumenta zavarovanja za pokritje razlike med
zneskom, navedenim v deklaraciji, in tistim, ki se lahko
nazadnje obračuna za to blago. Vendar lahko deklarant na-
mesto predložitve tega instrumenta zavarovanja zahteva ta-
kojšen obračun zneska dajatev, ki se lahko nazadnje zara-
čuna za blago.

(2) Če carinski organi na podlagi opravljenega prever-
janja ugotovijo drugačen znesek dajatev, kot izhaja iz podat-

kov deklaraciji, se tako določeni znesek s prepustitvijo blaga
takoj obračuna.

(3) Če carinski organ pred končanim preverjanjem ca-
rinske deklaracije ne more ugotoviti, ali je blago, na katere-
ga se deklaracija nanaša, predmet kakršnih koli omejitev ali
prepovedi, ne more prepustiti blaga daklarantu, dokler niso
znani rezultati preverjanja.

(4) Brez vpliva na prvi odstavek tega člena se lahko
carinski organi odrečejo sprejetju zavarovanja za blago, ki je
predmet prošnje za črpanje v okviru tarifne kvote, če v
trenutku sprejetja deklaracije za sprostitev v prost promet
ugotovijo, da je zadevna tarifna kvota nekritična.

168. člen
(način prepustitve)

(1) Način prepustitve blaga deklarantu določi carinski
organ ob upoštevanju kraja, na katerem se blago nahaja, in
načina, kako se izvaja carinski nadzor.

(2) Če je za blago vložena pisna carinska deklaracija,
se datum prepustitve navede na deklaraciji ali po potrebi na
dokumentu, ki se ji priloži, njen izvod pa se vroči deklarantu.

4. PODPOGLAVJE:
DRUGI UKREPI CARINSKIH ORGANOV

169. člen
(postopanje v primeru druge do četrte alinee 1. točke

57. člena Carinskega zakona)
(1) V primeru, da carinski organ ne more prepustiti

blaga deklarantu zaradi enega od razlogov iz druge do četrte
alinee 1. točke 57. člena Carinskega zakona, mora določiti
deklarantu rok, v katerem mora izpolniti predpisano obvez-
nost.

(2) Če deklarant v primerih iz druge alinee 1. točke
57. člena Carinskega zakona ne predloži zahtevanih doku-
mentov v roku, ki ga določi carinski organ v skladu s prejšnjim
odstavkom, se carinska deklaracija šteje za umaknjeno.
Upošteva se četrti odstavek 51. člena Carinskega zakona.

(3) Če carinski organ šteje deklaracijo za umaknjeno,
to na deklaraciji vidno označi, v polju za opombe navede
razlog za umik, deklaracijo, razen lista št. 1 (pri izvoznih
postopkih) oziroma lista št. 6 (pri uvoznih postopkih), skupaj
s priloženimi dokumenti pa vrne deklarantu.

(4) Če deklarant v primeru iz tretje alinee 1. točke
57. člena Carinskega zakona in brez vpliva na morebitni
umik deklaracije v skladu s prvim odstavkom 51. člena
carinskega zakona ali 141. členom Carinskega zakona, ne
predloži ustreznega instrumenta zavarovanja za plačilo ca-
rinskega dolga ali ne plača nastalega carinskega dolga v
roku iz prvega odstavka tega člena, lahko carinski organi
uvedejo predhodne ukrepe za odvzem blaga. Če pred od-
vzemom blaga deklarant izpolni svojo obveznost ter plača
carinski dolg ali predloži ustrezen instrument zavarovanja,
se mu blago prepusti.

(5) Carinski organ lahko na riziko in stroške deklaranta
zadevno blago prenese na poseben kraj, ki je pod carinskim
nadzorom.

(6) Če se v primeru iz četrte alinee 1. točke 57. člena
Carinskega zakona v danem roku ne odpravijo prepovedi in
omejitve, ki onemogočajo izvedbo izbranega carinskega po-
stopka, deklarant pa ne umakne deklaracije in ne zahteva
druge dopustne carinsko dovoljene rabe ali uporabe za
zadevno blago, se blago odvzame. Carinski organ sme dati
blago v prodajo, če interesent dokaže, da zanj ne veljajo ali
ne veljajo več prepovedi in omejitve, ki so onemogočale
izvedbo izbranega carinskega postopka.
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170. člen
(razveljavitev deklaracije po prepustitvi blaga deklarantu)

(1) Ne glede na tretji odstavek 51. člena Carinskega
zakona se lahko carinska deklaracija po odobritvi prepusti-
tve pod naslednjimi pogoji razveljavi, če:

1. se ugotovi, da je bilo blago pomotoma deklarirano
za carinski postopek, ki vsebuje obveznost plačila uvoznih
dajatev, namesto, da bi bilo deklarirano za drug carinski
postopek, carinski organi razveljavijo deklaracijo, če je za-
htevek vložen v roku treh mesecev po dnevu prejema carin-
ske deklaracije in če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) blago ni bilo uporabljeno pod drugimi pogoji, kot jih
predvideva carinski postopek, v katerega bi moralo biti da-
no,

b) blago je bilo v trenutku, ko je bilo deklarirano, name-
njeno prepustitvi v drug carinski postopek, za katerega je
izpolnjevalo vse zahtevane pogoje in

c) blago je takoj deklarirano za carinski postopek, za
katerega je bilo dejansko namenjeno;

v tem primeru velja carinska deklaracija o prepustitvi
blaga v drug carinski postopek od dneva prejema razveljav-
ljene carinske deklaracije. V utemeljenih izjemnih primerih
lahko carinski organ dovoli prekoračitev omenjenega roka;

2. je bilo ugotovljeno, da je bil za določeno blago po-
motoma začet določen postopek, zaradi katerega je nastal
carinski dolg, namesto da bi bil za ta postopek začet za
drugo blago. Carinski organ bo v tem primeru dovolil razve-
ljavitev deklaracije, če deklarant vloži pisni zahtevek v roku
treh mesecev po dnevu sprejema carinske deklaracije in če
so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) blago, za katero je bil postopek prvotno začet:
– ni bilo uporabljano drugače, kot je dovoljeval prvotni

postopek;
– je bilo zanj ponovno vzpostavljeno prvotno stanje in
– je bila zanj glede na okoliščine primera, takoj zahte-

vana druga carinsko dovoljena raba ali uporaba; v tem pri-
meru učinkuje deklaracija ali prijava za drugo carinsko dovo-
ljeno rabo ali uporabo od dneva sprejema umaknjene dekla-
racije;

b) blago za katero bi moral biti začet zadevni carinski
postopek:

– bi lahko bilo v času, ko je bila prva deklaracija vlože-
na, predloženo istemu carinskemu organu in

– je deklarirano za enak carinski postopek, kot je bil
opredeljen v prvi deklaraciji.

V utemeljenih primerih lahko carinski organ sprejme
zahtevek deklaranta za razveljavitev deklaracije tudi po pote-
ku roka treh mesecev.

3. je bilo naročeno v okviru kataloške prodaje in je
vrnjeno, carinski organ dovoli razveljavitev carinske deklara-
cije, če je deklarant vložil zahtevek v roku treh mesecev po
dnevu sprejema carinske deklaracije in če je bilo blago
izvoženo na naslov dobavitelja ali na naslov osebe, ki jo je
on opredelil;

4. je dovoljenje z veljavnostjo za nazaj dano:
– za sprostitev v prost promet z ugodnejšo tarifno obrav-

navo ali po znižani carinski stopnji ali stopnji prosto zaradi
končne uporabe blaga, ali

– v skladu s 307. členom te uredbe za carinski posto-
pek z ekonomskim učinkom.

5. je blago deklarirano za izvoz ali pasivno oplemenite-
nje, se carinska deklaracija razveljavi, če:

a) pri blagu, ki je bodisi podvrženo izvoznim dajatvam,
ali pa je bilo predmet zahtevka za povračilo uvoznih dajatev,
nadomestil ali drugih zneskov ob izvozu ali kakšnega druge-
ga posebnega ukrepa pri izvozu:

– deklarant predloži carinskemu organu dokazilo, da
blago ni zapustilo carinskega območja,

– deklarant ponovno predloži carinskemu organu vse
izvode carinske deklaracije skupaj z vsemi drugimi doku-
menti, ki so mu bili izročeni ob sprejemu carinske deklaraci-
je,

– deklarant po potrebi carinskemu organu predloži do-
kazilo, da so bila nadomestila in drugi zneski, odobreni na
podlagi deklariranja blaga za izvoz, povrnjeni oziroma, da so
pristojni organi sprejeli potrebne ukrepe, da se ti zneski ne
izplačajo,

– deklarant po potrebi in v skladu z veljavnimi predpisi
izpolni vse druge obveznosti, ki jih lahko določijo carinski
organi za ureditev položaja blaga.

Razveljavitev carinske deklaracije po potrebi povzroči,
da se prilagoditve, ki so bile opravljene na izvoznih dovolje-
njih ali potrdilih o vnaprej določenem izvoznem nadomestilu,
ki so bila priložena tej carinski deklaraciji, prekličejo. Če
mora blago, ki je deklarirano za izvoz, v določenem roku
zapustiti carinsko območje, lahko neupoštevanje tega roka
povzroči razveljavitev zadevne carinske deklaracije;

b) v primeru drugega blaga so carinski organi izvoza v
skladu s 397. členom te uredbe obveščeni, da deklarirano
blago ni zapustilo carinskega območja;

6. je treba zaradi ponovnega izvoza blaga vložiti dekla-
racijo, se smiselno uporabljajo določila 5. točke tega člena;

7. je v skladu z 2. točko 73. člena Carinskega zakona
bil za domače blago začet postopek carinskega skladišče-
nja, se lahko razveljavitev carinske deklaracije za začetek
postopka zahteva in opravi takoj, ko so bili sprejeti ukrepi za
primere neizpolnjevanja s posebnimi predpisi določenih po-
gojev za določeno rabo ali uporabo blaga. Če ob izteku
roka, ki je bil določen za carinsko skladiščenje omenjenega
blaga, za to blago ni bil vložen zahtevek za pridobitev ene od
predvidenih rab ali uporab, sprejme carinski organ ukrepe,
določene s posebnimi predpisi iz 2. točke 73. člena Carin-
skega zakona.

5. PODPOGLAVJE:
NAKNADNO PREVERJANJE DEKLARACIJE

171. člen
(naknadno preverjanje)

(1) Carinski organ se lahko odloči za preverjanje dekla-
racije po prepustitvi blaga z namenom, da bi s pregledom
komercialne in druge dokumentacije pri deklarantu ali drugi
osebi, ki razpolaga s potrebnimi podatki, po možnosti pa
tudi s pregledom blaga ugotovil, ali je bil pravilno določen
carinski dolg, če so bili pravilno uporabljeni ukrepi trgovin-
ske in druge politike in ali se spoštujejo obveznosti, ki izha-
jajo iz odobrenega carinskega postopka. Naknadno prever-
janje lahko opravi tudi na zaprosilo tujih carinskih organov,
ko jim nudi pravno pomoč v okviru mednarodnega sodelova-
nja.

(2) Če carinski organ na podlagi rezultata naknadnega
preverjanja ugotovi, da je bil napačno obračunan carinski
dolg, sprejme potrebne ukrepe za doplačilo, povračilo ali
odpustitev dolga. Če carinski organ ugotovi, da so kršene
določbe o ukrepih trgovinske ali druge politike, o tem obve-
sti pristojne državne organe

(3) Za naknadno preverjanje se primerno upoštevajo
1. do 3. podpoglavje tega poglavja.

(4) Če se pri naknadnem preverjanju odvzamejo vzorci,
se to navede v zapisniku o naknadnem preverjanju deklara-
cij.
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8. POGLAVJE:
POENOSTAVLJENI POSTOPKI

1. PODPOGLAVJE:
SPLOŠNE DOLOČBE

172. člen
(določbe za poenostavljeno deklariranje)

(1) Uporaba nepopolne deklaracije omogoča carinske-
mu organu, da v upravičenih primerih sprejme deklaracijo,
ki ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov oziroma ji niso prilo-
ženi vsi dokumenti, ki so potrebni za odobritev zahtevanega
carinskega postopka.

(2) Poenostavljeni postopek deklariranja omogoča, da
se blago da v zadevni carinski postopek na podlagi predloži-
tve poenostavljene deklaracije in naknadne predložitve do-
polnilne deklaracije, ki je lahko, glede na okoliščine primera
splošna, periodična ali rekapitulacijska.

(3) Deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov omo-
goča, da se blago predloži v zadevni carinski postopek v
prostorih udeleženega ali na drugem kraju, ki ga določi ali
odobri carinski organ.

173. člen
(pristojnost carinskih organov za vložitev zahtevkov)
(1) Zahtevek za izdajo dovoljenja za poenostavljeni po-

stopek deklariranja oziroma za deklariranje na podlagi knji-
govodskih vpisov se vloži pri carinskem organu, ki je krajev-
no pristojen glede na sedež in glavno knjigovodstvo vložnika
zahtevka.

(2) Carinski organ iz prejšnjega odstavka zahtevek sku-
paj s svojim mnenjem pošlje v pristojno odločanje General-
nemu carinskemu uradu in ta o njem odloči.

174. člen
(elektronsko poslovanje)

Če se za poenostavljeni postopek uporablja sisteme za
obdelavo podatkov ali računalniške sisteme izmenjave po-
datkov, se primerno uporabljajo določbe drugega in tretjega
odstavka 115. člena in 135., 136. in 137. člena te uredbe.

2. PODPOGLAVJE:
DEKLARACIJE ZA SPROSTITEV BLAGA V PROST

PROMET

1. oddelek:
nepopolne deklaracije

175. člen
(deklaracija, ki ne vsebuje vseh podatkov)

Deklaracija za sprostitev v prost promet, ki jo carinski
organ na zahtevo deklaranta lahko sprejme, kljub temu da
ne vsebuje vseh predpisanih podatkov, mora vsebovati naj-
manj naslednje podatke:

– podatke v poljih št. 1 (prvo in drugo podpolje), 14,
21, 31, 37, 40 in 54 enotne carinske listine,

– opis blaga, ki mora biti natančen, da omogoča carin-
skim organom, da takoj in nedvoumno ugotovijo tarifno oz-
nako kombinirane nomenklature, v katero se uvršča blago,

– če gre za blago, ki je zavezano plačilu dajatev ad
valorem, carinsko vrednost blaga ali, če deklarant ne more
deklarirati carinske vrednosti, začasno navedbo vrednosti,
ki je sprejemljiva za carinski organ ob upoštevanju predvsem
informacij, ki so na razpolago deklarantu,

– vse druge podatke, potrebne za identifikacijo blaga
in uporabo predpisov o njegovi sprostitvi v prost promet ter
za določitev zavarovanja, z zagotovitvijo katerega se pogoju-
je prepustitev blaga.

176. člen
(deklaracija brez predpisanih dokumentov)

(1) Deklaraciji za sprostitev v prost promet, ki jo carin-
ski organi na zahtevo deklaranta lahko sprejmejo, kljub temu
da ji niso priloženi vsi predpisani dokumenti, morajo biti
priloženi vsaj tisti dokumenti, katerih predložitev je potrebna
za sprostitev blaga v prost promet.

(2) Brez vpliva na prejšnji odstavek, se lahko sprejme
tudi carinsko deklaracijo, kateri niso priloženi vsi dokumenti,
ki morajo biti predloženi preden se blago sprosti v prost
promet, če se carinskemu organu pred tem zanesljivo doka-
že, da:

– manjkajoči dokumenti obstajajo in so veljavni,
– ti dokumenti niso mogli biti priloženi deklaraciji zaradi

razlogov, na katere deklarant ni mogel vplivati in da
– bi zamuda pri sprejemu takšne carinske deklaracije

preprečila sprostitev blaga v prost promet ali bi zaradi zamu-
de bilo treba obračunati uvozne dajatve po višji stopnji.

(3) Podatki, ki se nanašajo na manjkajoče dokumente
morajo biti navedeni na deklaraciji.

177. člen
(sprejem nepopolne deklaracije in uporaba preferencialnih

carinskih stopenj)
(1) Ko carinski organ sprejme nepopolno deklaracijo

določi tudi rok, v katerem mora deklarant predložiti manjka-
joče podatke ali predložiti manjkajoče dokumente. To ob-
dobje ne sme biti daljše od enega meseca od dneva spreje-
ma nepopolne deklaracije.

(2) Če je manjkajoči dokument potreben za odobritev
znižane carinske stopnje ali stopnje “prosto“ in carinski or-
gani utemeljeno domnevajo, da bi se za blago deklarirano z
nepopolno deklaracijo lahko uporabila ta znižana carinska
stopnja ali stopnja “prosto“, lahko na zahtevo deklaranta
odobrijo dodatni rok za predložitev tega dokumenta. Ta
dodatni rok ne sme biti daljši od treh mesecev.

(3) Če manjkajoči podatki ali dokumenti zadevajo carin-
sko vrednost, lahko carinski organi, če je glede na okolišči-
ne posameznega primera to nujno potrebno, določijo daljši
rok ali podaljšajo prej določen rok, vendar tako določen
skupni rok ne sme presegati predpisanih rokov.

(4) Če se znižana carinska stopnja ali stopnja “prosto“
lahko uporabi za blago, sproščeno v prost promet v okviru
tarifnih kvot ali plafonov pa običajne carinske stopnje niso
bile ponovno uvedene ali v okviru ukrepov za preferencialno
obravnavo, lahko carinski organ odobri uporabo tarifne kvo-
te ali preferencialne obravnave šele po predložitvi dokumen-
ta, ki je pogoj za odobritev kvote oziroma preferencialne
obravnave. Dokument mora biti v vsakem primeru predlo-
žen:

– prej, preden je tarifna kvota izkoriščena ali,
– v drugih primerih, pred dnem, ko se ponovno uvede-

jo običajne carinske stopnje.
(5) Če so dokumenti, od katerih je odvisna uporaba

znižane carinske stopnje ali carinske stopnje “prosto“ pred-
loženi pristojnemu carinskemu organu v skladu s tem čle-
nom po preteku roka veljavnosti te preferencialne carinske
stopnje, se lahko znižana stopnja uveljavi le, če je bila dekla-
racija za sprostitev zadevnega blaga sprejeta pred potekom
veljavnosti preferencialnih carinskih stopenj.
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178. člen
(prepustitev blaga deklarantu)

(1) Sprejem nepopolne carinske deklaracije ne more
preprečiti ali odložiti prepustitve blaga deklarantu, razen če
za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi. Brez vpliva na
167. člen te uredbe carinski organ prepusti blago deklaran-
tu v skladu s pogoji iz tega člena.

(2) Če naknadna predložitev podatkov ali dokumentov,
ki niso bili priloženi v času, ko je bila sprejeta nepopolna
deklaracija, ne more vplivati na višino uvoznih dajatev za
tako deklarirano blago, carinski organ takoj obračuna uvoz-
ne dajatve izračunane po običajnem postopku.

(3) Če je deklarant v skladu s tretjo alineo 175. člena te
uredbe navedel le začasne podatke o vrednosti deklarirane-
ga blaga, carinski organ:

– takoj obračuna znesek uvoznih dajatev določen na
podlagi te navedbe in

– če je to glede na okoliščine primera potrebno zahte-
va, da deklarant predloži instrument zavarovanja v višini razli-
ke med zneskom, obračunanim na podlagi začasnih podat-
kov in najvišjim možnim zneskom uvoznih dajatev, ki bi jih
bilo treba obračunati za to blago.

(4) V primerih, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku,
pa naknadna predložitev podatkov ali dokumentov lahko
vpliva na višino uvoznih dajatev, ki jih je treba obračunati za
deklarirano blago, je treba postopati v skladu z naslednjimi
pravili:

a) v primeru, če se lahko zaradi naknadne predložitve
manjkajočega podatka ali dokumenta odobri uporabo zniža-
ne carinske stopnje, potem carinski organ:

– takoj obračuna uvozne dajatve plačljive po znižani
stopnji in

– zahteva, da deklarant predloži zavarovanje v višini
razlike med zneskom, obračunanim na podlagi prejšnje ali-
nee in zneskom uvoznih dajatev, ki bi jih bilo treba obraču-
nati za to blago, če bi se uporabila običajna carinska sto-
pnja;

b) v primeru, če se lahko zaradi naknadne predložitve
manjkajočih podatkov ali dokumentov odobri popolna opro-
stitev plačila uvoznih dajatev, carinski organ zahteva predlo-
žitev zavarovanja v višini zneska, ki bi moral biti plačan, če bi
se uvozne dajatve izračunale po običajni carinski stopnji.

(5) Brez vpliva na kakršne koli morebitne naknadne
spremembe, predvsem zaradi dokončne določitve carinske
vrednosti, deklarant lahko, namesto da predloži zavarova-
nje, zahteva, da se takoj obračuna:

– če se uporablja druga alinea tretjega odstavka ali
druga alinea točke a) četrtega odstavka tega člena – znesek
uvoznih dajatev, ki bi se obračunale na podlagi običajne
carinske stopnje ali

– če se uporablja točka b) četrtega odstavka tega čle-
na, znesek uvoznih dajatev, obračunanih po običajni carin-
ski stopnji.

179. člen
(postopek po preteku roka iz 177. člena te uredbe)
Če do poteka roka iz 177. člena te uredbe deklarant ni

predložil podatkov, ki so potrebni za dokončno določitev
carinske vrednosti blaga oziroma ni predložil manjkajočih
podatkov ali dokumentov, carinski organ obračuna dajatve,
v višini, za katero je deklarant predložil instrument zavarova-
nja v skladu z drugo alineo tretjega odstavka ali drugo alineo
točke a) ali točko b) četrtega odstavka 178. člena te ured-
be.

180. člen
(dopolnitev in nadomestitev nepopolne deklaracije)
(1) Deklarant lahko nepopolno deklaracijo, ki jo je ca-

rinski organ sprejel v skladu s 175. do 178. členom te
uredbe,dopolni ali, s soglasjem carinskega organa nadome-
sti s popolno carinsko deklaracijo, ki ustreza pogojem iz
48. člena carinskega zakona.

(2) V primeru, če se nepopolna deklaracija nadomesti z
novo, se kot merodajni datum za določitev katerih koli daja-
tev in uporabo drugih ukrepov za sprostitev blaga v prost
promet, šteje datum sprejema nepopolne deklaracije.

2. oddelek:
poenostavljen postopek deklariranja

181. člen
(oblika poenostavljenega postopka deklariranja)

(1) Deklarant lahko, na podlagi pisnega zahtevka, ki
vsebuje vse potrebne podatke, pridobi dovoljenje, da pod
pogoji in na način, določen v 182. in 183. členu te uredbe,
ob predložitvi blaga carinskemu organu le-tega deklarira na
poenostavljen način.

(2)Poenostavljen postopek deklariranja se lahko dovoli
tako, da se dovoli vlaganje carinske deklaracije za sprostitev
v prost promet v obliki:

– nepopolne carinske deklaracije, izpolnjene na obraz-
cu “enotna carinska listina“ ali

– komercialnega ali drugega dokumenta, ki ga spremlja
pisna zahteva deklaranta za sprostitev blaga v prost promet,

vendar pa mora taka poenostavljena deklaracija vsebo-
vati vsaj podatke, potrebne za identifikacijo blaga.

(3) Pisno zahtevo iz druge alinee prejšnjega odstavka
lahko v upravičenih primerih nadomesti splošna zahteva, ki
velja za vse, v določenem obdobju začete postopke za
sproščanje blaga v prost promet. V tem primeru mora biti v
dokumentu iz druge alinee prejšnjega odstavka jasno ozna-
čena odobritev splošne zahteve v skladu s tem odstavkom.

(4) Poenostavljeni deklaraciji morajo biti priloženi vsi
dokumenti, od katerih je odvisna sprostitev v prost promet.
Uporablja se druga odstavek 176. člena te uredbe.

(5) Ta člen se uporablja brez vpliva na 199. člen te
uredbe.

182. člen
(pogoji za odobritev poenostavljenega postopka

deklariranja)
(1) Dovoljenje za poenostavljeni postopek deklariranja

iz prejšnjega člena te uredbe lahko Generalni carinski urad
izda le, če je zagotovljena učinkovita kontrola spoštovanja
omejitev in prepovedi ter kontrola drugih predpisov, ki se
nanašajo na sprostitev blaga v prost promet.

(2) Dovoljenja praviloma ni mogoče izdati:
– vložniku zahtevka, ki je huje oziroma večkrat kršil

carinske predpise ali
– vložniku zahtevka, ki deklarira blago za sprostitev v

prost promet samo priložnostno.
(3) Dovoljenje se lahko zavrne tudi, če vložnik zahtevka

nastopa za račun druge osebe, ki deklarira blago za sprosti-
tev v prost promet samo priložnostno.

(4) Če po izdaji dovoljenja nastopijo okoliščine iz dru-
gega odstavka tega člena, se dovoljenje lahko razveljavi.

183. člen
(dovoljenje)

(1) V dovoljenju iz 181. člena te uredbe je treba:
1. določiti carinski organ oziroma organe, ki so pristoj-

ni za sprejem poenostavljenih deklaracij;
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2. določiti vsebino in obliko poenostavljenih deklaracij;
3. določiti vrste blaga na katero se poenostavljene de-

klaracije nanašajo in podatke, ki jih morajo poenostavljene
deklaracije vsebovati zaradi identifikacije blaga;

4. navesti zavarovanje, ki ga mora zagotoviti udeleženi
za morebitni primer nastanka carinskega dolga;

5. določiti obliko in vsebino dopolnilne deklaracije, ro-
ke v katerih je treba predložiti dopolnilno carinsko deklaraci-
jo ter carinski organ, ki je pristojen za sprejem dopolnilne
carinske deklaracije.

(2) Generalni carinski urad lahko v dovoljenju določi,
da predložitev dopolnilne deklaracije ni potrebna, če poeno-
stavljena deklaracija iz 181. člena te uredbe že vsebuje vse
informacije, potrebne za sprostitev v prost promet in če je na
podlagi takšne deklaracije v prost promet sproščeno blago,
katerega vrednost ne presega 80.000 tolarjev.

3. oddelek:
deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov

184. člen
(primeri, v katerih je mogoče izdati dovoljenje)

Dovoljenje za deklariranje na podlagi knjigovodskih vpi-
sov lahko Generalni carinski urad v skladu s 185. do
187. členom te uredbe izda osebi, ki zahteva, da se posto-
pek sprostitve blaga v prost promet izvrši v njenih prostorih
ali na drugih mestih, ki jih je odobril carinski organ, če vloži
pisni zahtevek, ki vsebuje vse potrebne podatke za odobri-
tev poenostavitve in gre za naslednje primere:

a) če gre za blago, ki je bilo pred sprostitvijo v prost
promet predmet tranzitnega postopka, v okviru katerega je
bilo vložniku zahtevka izdano dovoljenje za uporabo poeno-
stavitev formalnosti pri namembnem uradu v skladu s petim
odstavkom 121. člena Carinskega zakona in 262. do
264. členom te uredbe;

b) če gre, poleg primerov iz 199. člena te uredbe, za
blago, ki je bilo pred sprostitvijo v prost promet predmet
carinskih postopkov z ekonomskim učinkom;

c) če gre za blago, ki je po tem, ko je predloženo
carinskemu organu v skladu s prvim odstavkom 32. člena
Carinskega zakona prepeljano v te prostore v skladu s tran-
zitnim postopkom, ki ni omenjen v prvi alinei tega odstavka;

d) če gre za blago, ki je bilo pripeljano na carinsko
območje, vendar ni zavezano predložitvi v skladu z drugim
odstavkom 32. člena Carinskega zakona.

185. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja)

(1) Dovoljenje iz prejšnjega člena te uredbe lahko Gene-
ralni carinski urad izda le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. knjigovodstvo vložnika zahtevka omogoča carinske-
mu organu izvajanje učinkovite kontrole, zlasti naknadne
kontrole,

2. zagotovljena je učinkovita kontrola uvoznih ali izvoz-
nih prepovedi ali omejitev ter drugih ukrepov za sprostitev
blaga v prost promet.

(2) Dovoljenja praviloma ni mogoče izdati:
1. vložniku zahtevka, ki je huje oziroma večkrat kršil

carinske predpise ali
2. vložniku zahtevka, ki deklarira blago za sprostitev v

prost promet samo priložnostno.

186. člen
(razveljavitev dovoljenja)

(1) Brez vpliva na 6.d člen Carinskega zakona, Gene-
ralni carinski urad lahko odloči, da izdanega dovoljenja ne
bo razveljavil, če:

– imetnik dovoljenja izvrši svoje obveznosti v roku, ki
ga določi Generalni carinski urad ali

– neizvršitev obveznosti nima resnih posledic na pravil-
no uporabo poenostavitve.

(2) Generalni carinski urad dovoljenje praviloma razve-
ljavi, če je nastopila okoliščina iz 1. točke drugega odstavka
prejšnjega člena te uredbe.

(3) Generalni carinski urad lahko razveljavi dovoljenje,
če nastopijo okoliščine iz 2. točke drugega odstavka prej-
šnjega člena te uredbe.

187. člen
(posebne obveznosti imetnika dovoljenja)

(1) Z namenom, da se carinski organi lahko prepričajo
o pravilnosti izvajanja poenostavitve, mora imetnik dovolje-
nja iz 184. člena te uredbe:

a) v primerih iz točk a) in c) 184. člena te uredbe:
i. če je blago sproščeno v prost promet takoj po pri-

spetju na kraj, določen v te namene:
– v obliki in na način, določen v dovoljenju, pravoča-

sno obvestiti carinski organ o prispetju blaga, da bi mu
blago lahko bilo prepuščeno in

– vpisati blago v svoje knjigovodstvo;
ii. če je blago pred sprostitvijo v prost promet predmet

začasne hrambe v skladu s prvim odstavkom 38. člena
Carinskega zakona, še pred potekom roka iz 37. člena
Carinskega zakona:

– v obliki in na način, določen v dovoljenju, obvestiti
carinski organ o svoji zahtevi, da se blago sprosti v prost
promet, z namenom, da bi mu blago lahko bilo prepuščeno
in

– vpisati blago v svoje knjigovodstvo;
b) v primerih iz točke b) 184. člena te uredbe:
– v obliki in na način, določen v dovoljenju, obvestiti

carinski organ o svoji zahtevi, da se blago sprosti v prost
promet, z namenom, da bi mu blago lahko bilo prepuščeno
in

– vpisati blago v svoje knjigovodstvo.
Obvestilo iz prve alinee te točke ni potrebo, če je bilo

blago, ki naj bi bilo sproščeno v prost promet, pred tem
predmet postopka carinskega skladiščenja v skladišču ti-
pa D;

c) v primerih iz točke d) 184. člena te uredbe ob pri-
spetju blaga na kraj, določen v te namene:

– vpisati blago v svoje knjigovodstvo;
d) od trenutka vpisa blaga v knjigovodstvo, dati carin-

skim organom na razpolago vse dokumente, katerih predlo-
žitev je potrebna zaradi izvajanja predpisov, ki se nanašajo
na sprostitev blaga v prost promet.

(2) Če je zagotovljena ustrezna kontrola izvajanja poe-
nostavitve, lahko Generalni carinski urad:

a) dovoli imetniku dovoljenja, da napove carinskemu
organu prispetje blaga iz točke a) ali b) prejšnjega odstavka,
tik pred njegovim prispetjem;

b) dovoli, če to opravičuje narava blaga in pogostost
uvoza, da imetnik dovoljenja ne sporoča carinskemu organu
vsakega prispetja blaga, vendar le, če imetnik dovoljenja
temu carinskemu organu predloži vse podatke, potrebne za
morebiten pregled blaga.

(3) V primeru iz točke b) prejšnjega odstavka se knjigo-
vodski vpis blaga šteje kot prepustitev blaga.

(4) Vpis v knjigovodstvo iz točk a), b) in c) prvega
odstavka tega člena se lahko nadomesti s kakšno drugo
obličnostjo, ki zagotavlja enako jamstvo in jo odobri Gene-
ralni carinski urad. Vpis mora vsebovati datum in podatke,
potrebne za identifikacijo blaga.
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188. člen
(vsebina dovoljenja)

Dovoljenje iz 184. člena te uredbe mora vsebovati vse
pogoje v zvezi z izvajanjem poenostavitve, predvsem pa
mora vsebovati:

1. podatke o tem, na katero blago se nanaša;
2. obliko obveznosti iz 187. člena te uredbe in naved-

bo zavarovanja, ki ga je treba predložiti;
3. rok v katerem je treba vložiti dopolnilno carinsko

deklaracijo ter pri katerem carinskem organu;
4. obliko, vsebino dopolnilne deklaracije ter pogoje

pod katerimi je treba za blago predložiti splošno, periodično
oziroma rekapitulativno deklaracijo.

3. PODPOGLAVJE:
DEKLARACIJE ZA CARINSKE POSTOPKE Z

EKONOMSKIM UČINKOM

1. oddelek:
začetek carinskega postopka z ekonomskim učinkom

1. pododdelek:
začetek postopka carinskega skladiščenja

a) nepopolne deklaracije

189. člen
(nepopolne deklaracije)

(1) Deklaracije za prepustitev blaga v postopek carin-
skega skladiščenja, ki jih lahko carinski organ vnosa na
zahtevo deklaranta sprejme, kljub temu, da ne vsebujejo
določenih navedb iz navodila iz 126. člena te uredbe, mora-
jo vsebovati vsaj tiste navedbe, ki so potrebne za identifika-
cijo blaga, na katerega se deklaracija nanaša, vključno s
količino blaga.

(2) Primerno se uporabljajo 176., 177. in 180. člen te
uredbe.

b) poenostavljeni postopek deklariranja

190. člen
(dovoljene oblike in omejitve)

(1) Generalni carinski urad na podlagi zahtevka dekla-
ranta dovoli, da v skladu s pogoji in na način, določen v
191. členu te uredbe, vloži carinsko deklaracijo za vnos
blaga v postopek s predložitvijo poenostavljene carinske
deklaracije, ko je blago predloženo carinskemu organu.

(2) Poenostavljena carinska deklaracija je lahko v obliki:
– nepopolne carinske deklaracije navedene v prejšnjem

členu ali
– komercialnega oziroma drugega dokumenta, ki ga

spremlja zahtevek za vnos blaga v postopek.
(3) Deklaracija mora vsebovati navedbe iz prvega od-

stavka 189. člena te uredbe.
(4) Če se ta postopek uporablja za carinsko skladišče

tipa D, mora poenostavljena deklaracija vsebovati tudi tako
natančne podatke o naravi blaga, da omogočajo takojšnjo in
nedvoumno uvrstitev blaga, in določitev carinske vrednost
blaga.

(5) Pri poenostavljenem postopku deklariranja za zače-
tek postopka carinskega skladiščenja v carinskem skladišču
tipa B iz druge alinee drugega odstavka tega člena ni mogo-
če uporabiti komercialnih dokumentov. Če drug dokument
ne vsebuje podatkov iz navodila iz 126. člena te uredbe, je
treba te podatke posebej priložiti.

191. člen
(zahtevek iz 190. člena in zavrnitev dovoljenja)

(1) Zahtevek iz prvega, drugega in tretjega odstavka
190. člena te uredbe se mora predložiti v pisni obliki in mora
vsebovati vse podatke, potrebne za izdajo dovoljenja.

(2) Če okoliščine to dopuščajo, se lahko zahtevek iz
drugega odstavka 190. člena te uredbe nadomesti s splo-
šno zahtevo, ki zajema vse operacije,ki se bodo opravile v
določenem obdobju.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se zahtevek vloži v
skladu s pogoji, določenimi v 300., 301. in 302. členih te
uredbe, in predloži skupaj z zahtevkom za odobritev vodenja
carinskega skladišča ali v obliki zahtevka za spremembo
prvotnega dovoljenja pri carinskem organu, ki je izdal dovo-
ljenje za postopek. Zahtevek se vloži pri carinskem organu,
ki je izdal dovoljenje za odprtje carinskega skladišča.

(4) Dovoljenje iz prvega, drugega in tretjega odstavka
190. člena te uredbe se udeleženemu izda samo, če ni
ogrožena pravilna izvedba postopkov.

(5) Dovoljenje se zavrne, če:
– niso zagotovljena vsa potrebna jamstva za pravilen

potek postopkov,
– udeleženi samo priložnostno daje blago v postopek,
– je udeleženi huje oziroma večkrat kršil carinske pred-

pise.
(6) Brez vpliva na 6.d člen Carinskega zakona se lahko

dovoljenje razveljavi, če nastopijo primeri iz prejšnjega od-
stavka.

192. člen
(dopolnilna carinska deklaracija)

(1) Dovoljenje iz prvega, drugega in tretjega odstavka
190. člena te uredbe določa praktične podrobnosti izvaja-
nja postopka in zlasti:

– carinski organ ali carinske organe vnosa v postopek,
– obliko in vsebino poenostavljenih deklaracij.
(2) Imetniku dovoljenja za poenostavljen postopek de-

klariranja za začetek postopka carinskega skladiščenja do-
polnilne deklaracije ni treba vložiti.

c) deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov

193. člen
(uporaba drugih določb tega poglavja)

(1) Dovoljenje za deklariranje blaga na podlagi knjigo-
vodskih vpisov se izda pod pogoji in na način, določen v
naslednjem odstavku ter 194. in 195. členu te uredbe.

(2) Deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov se ne
more dovoliti za skladišča tipa B in F.

(3) Smiselno se uporablja 191. člen te uredbe.

194. člen
(posebne obveznosti imetnika dovoljenja)

(1) Da lahko carinski organi zagotovijo pravilnost izvaja-
nja postopkov, mora imetnik dovoljenja takoj po prispetju
blaga na kraj, določen v ta namen:

a) sporočiti pristojnemu carinskemu organu prihod bla-
ga v obliki in na način, ki ga ta določi;

b) vpisati blago v knjigovodstvo;
c) dati pristojnemu carinskemu organu na razpolago

vse dokumente v zvezi z vnosom blaga v postopek.
(2) Knjigovodski vpis blaga iz točke b) prejšnjega od-

stavka mora vsebovati vsaj nekatere navedbe, ki se v trgo-
vinski praksi uporabljajo za identifikacijo blaga, vključno z
njegovo količino.

(3) Smiselno se uporabljata drugi in tretji odstavek
187. člena te uredbe.
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195. člen
(vsebina dovoljenja)

(1) Dovoljenje iz 193. člena te uredbe predpisuje prak-
tične podrobnosti izvajanja postopka in določa zlasti:

– blago, na katero se nanaša,
– obliko obveznosti iz prejšnjega člena te uredbe,
– trenutek prepustitve blaga.
(2) Vložitev dopolnilne carinske deklaracije ni potrebna.

2. pododdelek:
začetek postopka aktivnega oplemenitenja, postopka

predelave pod carinskim nadzorom ali postopka začasnega
uvoza

a) nepopolne deklaracije

196. člen
(nepopolne deklaracije)

(1) Deklaracije za začetek carinskega postopka z eko-
nomskim učinkom, razen postopka pasivnega oplemenite-
nja in carinskega skladiščenja, ki jih lahko carinski organ za
vnos v postopek na zahtevo deklaranta sprejme, kljub temu
da ne vsebujejo določenih navedb iz navodila iz 126. člena
te uredbe ali jim niso priloženi nekateri dokumenti iz
133. člena te uredbe, morajo vsebovati vsaj navedbe v po-
ljih št. 14, 21, 31, 37, 40 in 54 enotne carinske listine in v
polju št. 44 navedbo dovoljenja ali navedbo zahtevka, če
gre za primere, ko se uporabljata prvi in drugi odstavek
307. člena te uredbe.

(2) Smiselno se uporabljajo 176., 177. in 180. členi te
uredbe.

(3) Prav tako se v primerih začetka postopka aktivnega
oplemenitenja (sistem povračila) smiselno uporabljata 178.
in 179. člena te uredbe.

b) poenostavljeni postopek deklariranja in deklariranje
na podlagi knjigovodskih vpisov

197. člen
(primerna uporaba drugih določb)

Določbe 181. do 188. in 191. členov te uredbe se
smiselno uporabljajo za blago, ki se deklarira za začetek
postopka z ekonomskim učinkom iz tega pododdelka.

3. pododdelek:
začetek postopka pasivnega oplemenitenja

198. člen
(primerna uporaba drugih določb)

Določbe 200. do 208. člena te uredbe, ki se uporab-
ljajo za blago, deklarirano za izvoz, se smiselno uporabljajo
za blago, deklarirano za izvoz v okviru postopka pasivnega
oplemenitenja.

2. oddelek:
zaključek postopkov z ekonomskim učinkom

199. člen
(uporaba drugih določb)

(1) Za zaključek postopka z ekonomskim učinkom,
razen postopkov pasivnega oplemenitenja in carinskega
skladiščenja, se lahko dovoli uporaba poenostavljenih po-
stopkov, predvidenih za sprostitev v prost promet, izvoz ali
ponovni izvoz. V primeru ponovnega izvoza se smiselno
uporabljajo določbe 200. do 208. člena te uredbe.

(2) V primerih sprostitve blaga v prost promet v okviru
postopka pasivnega oplemenitenja se lahko uporabijo poe-
nostavljeni postopki, predvideni v 175 do 188. členih te
uredbe.

(3) Za zaključek postopka carinskega skladiščenja se
lahko dovoli uporaba poenostavljenih postopkov, predvide-
nih za sprostitev v prost promet, izvoz ali ponovni izvoz.

(4) Brez vpliva na prejšnji odstavek velja, da:
– za blago, ki je bilo dano v postopek v carinskem

skladišču tipa F, ni mogoče dovoliti nobenega poenostavlje-
nega postopka;

– se lahko za blago, ki je bilo dano v postopek v carin-
skem skladišču tipa B, dovoli le uporaba nepopolnih dekla-
racij ali poenostavljeni postopek deklariranja;

– izdaja dovoljenja za carinsko skladišče tipa D vključu-
je tudi avtomatsko uporabo deklariranja blaga na podlagi
knjigovodskih vpisov za sprostitev blaga v prost promet.
Vendar se ta postopek ne more uporabiti, če želi udeleženi
zahtevati uporabo podlag za izračun dajatev, ki se ne morejo
preveriti brez pregleda blaga. V tem primeru se lahko dovoli-
jo drugi postopki, ki vključujejo predložitev blaga carinske-
mu organu.

4. PODPOGLAVJE:
DEKLARIRANJE ZA IZVOZ

200. člen
(splošno)

(1) Formalnosti, ki jih je treba izpolniti pri carinskem
organu izvoza v skladu s 393. členom te uredbe, se lahko v
skladu z določbami tega podpoglavja poenostavijo.

(2) Za to podpoglavje se uporabljajo tudi določbe 394.
do 397. členov te uredbe.

1. oddelek:
nepopolne deklaracije

201. člen
(nepopolna deklaracija)

(1) Deklaracije za izvoz, ki jih carinski organ na zahtevo
deklaranta lahko sprejme, kljub temu da ne vsebujejo dolo-
čenih navedb iz navodila iz 126. člena te uredbe, morajo
vsebovati vsaj navedbe v poljih št. 1 (prvo podpolje), 2, 14,
17, 31, 33, 38, 44 in 54 enotne carinske listine, kakor tudi:

– vse podatke, ki omogočajo pravilno uporabo teh da-
jatev ali ukrepov, če gre za blago, ki je zavezano plačilu
izvoznih dajatev ali je predmet drugih ukrepov skupne kme-
tijske politike,

– vse druge navedbe, ki so potrebne za identifikacijo
blaga in uporabo predpisov o izvozu ter za določitev zavaro-
vanja, z zagotovitvijo katerega se lahko pogojuje izvoz blaga.

(2) Carinski organi lahko deklarantu dovolijo, da mu ni
treba izpolniti polj št. 17 in 33, pod pogojem, da ta izjavi, da
za izvoz zadevnega blaga ne veljajo ukrepi omejevanja ali
prepovedi, da carinski organi glede tega nimajo nobenih
dvomov in da opis blaga omogoča takojšnjo in nedvoumno
uvrstitev blaga v kombinirano nomenklaturo.

(3) List št. 3 enotne carinske listine mora v polju št. 44
vsebovati navedbo “poenostavljen izvoz“.

(4) Za izvozno deklaracijo se smiselno uporabljajo 176.
do 180. členi te uredbe.

202. člen
(nadomestitev ali dopolnitev nepopolne deklaracije)
(1) Če se uporabi 391. člen te uredbe, se dopolnilna

ali nadomestna deklaracija lahko vloži pri carinskem organu,
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ki je krajevno pristojen glede na sedež izvoznika. Če ima
podizvajalec sedež na območju drugega krajevno pristojne-
ga carinskega organa, se dopolnilna carinska deklaracija
lahko vloži pri carinskem organu, ki je krajevno pristojen
glede na sedež podizvajalca.

(2) V nepopolni deklaraciji mora biti naveden carinski
organ, pri katerem se vloži dopolnilna ali nadomestna dekla-
racija. Carinski organ, pri katerem se vloži nepopolna dekla-
racija, pošlje lista št 1 in št. 2 carinskemu organu, pri kate-
rem se vloži dopolnilna ali nadomestna carinska deklaracija.

2. oddelek:
poenostavljeni postopek deklariranja

203. člen
(dovoljene oblike)

(1) Deklarant lahko na podlagi pisnega zahtevka, ki
vsebuje vse potrebne podatke za izdajo dovoljenja, pod
pogoji in v skladu s postopki iz 182. in 183. člena te
uredbe, ki se smiselno uporabljata, ob predložitvi blaga pri
carinskem organu vloži izvozno carinsko deklaracijo v poe-
nostavljeni obliki.

(2) Poenostavljena deklaracija je brez vpliva na določ-
be 208. člena te uredbe sestavljena iz nepopolne enotne
carinske listine, ki vsebuje vsaj podatke, potrebne za identi-
fikacijo blaga. Smiselno se uporabljata tretji in četrti odsta-
vek 201. člena te uredbe.

3. oddelek:
deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov

204. člen
(izdajanje dovoljenj)

(1) Dovoljenje za deklariranje na podlagi knjigovodskih
vpisov se na pisni zahtevek v skladu s pogoji in načinom iz
drugega odstavka tega člena te uredbe izda vsaki osebi (v
nadaljevanju “priznani izvoznik“), ki želi izvesti izvozne for-
malnosti v svojih prostorih oziroma na drugih krajih, ki jih je
določil ali odobril Generalni carinski urad.

(2) Smiselno se uporabljata 185. in 186. člen te
uredbe.

205. člen
(pogoji)

(1) Da lahko carinski organ zagotovi pravilnost izvajanja
postopkov, mora priznani izvoznik pred odstranitvijo blaga iz
krajev, navedenih v 204. členu te uredbe:

a) carinski organ v obliki in na način, ki ga ta določi,
obvestiti o odstranitvi blaga, da bi mu zadevno blago lahko
bilo prepuščeno;

b) vpisati blago v svoje knjigovodstvo. Ta vpis se lahko
nadomesti z vsako drugo formalnostjo, ki jo predvidijo carin-
ski organi in predstavlja podobno jamstvo. Vsebovati mora
datum vpisa in potrebne navedbe za identifikacijo blaga;

c) dati carinskemu organu na razpolago vse dokumen-
te, s predložitvijo katerih se po potrebi pogojuje uporaba
predpisov o izvozu.

(2) V določenih posebnih okoliščinah, ki jih upravičuje-
ta narava zadevnega blaga in pogostost izvoznih operacij,
lahko carinski organ priznanemu izvozniku dovoli, da carin-
skemu organu ni treba sporočati vsakega iznosa blaga, pod
pogojem, da mu predloži vse podatke, ki mu omogočajo, da
lahko po potrebi izvaja svojo pravico pregleda blaga.

(3) V tem primeru se vpis blaga v knjigovodstvo izvozni-
ka šteje za prepustitev blaga.

206. člen
(dokazilo o dejanskem izvozu blaga)

(1) Za nadzor, da je blago dejansko zapustilo carinsko
območje, se kot dokaz uporablja list št. 3 enotne carinske
listine.

(2) V dovoljenju je določeno, da je treba list št. 3
enotne carinske listine vnaprej overiti.

(3) Predhodna overitev se lahko opravi tako, da:
a) carinski organ vnaprej odtisne žig v polje A in ga

carinski uradnik tega organa podpiše;
b) priznani izvoznik odtisne posebni žig po vzorcu iz

priloge 27, ki je sestavni del te uredbe. Odtis žiga se lahko
na obrazce odtisne vnaprej, če je tiskar obrazca pridobil za
to dovoljenje Generalnega carinskega urada.

(4) Pred odpremo blaga mora priznani izvoznik:
1. izpolniti formalnosti iz 205. člena te uredbe,
2. na listu št. 3 enotne carinske listine navesti vpis

blaga v knjigovodstvo in njegov datum.
(5) Izvod št. 3 enotne carinske listine, mora v polju št.

44 vsebovati:
1. številko dovoljenja izdanega pri Generalnem carin-

skem uradu,
2. eno od navedb iz tretjega odstavka 201. člena te

uredbe.

207. člen
(vsebina dovoljenja)

(1) Dovoljenje iz 204. člena te uredbe določa podro-
bna pravila izvajanja postopka in zlasti:

– blago, na katero se nanaša,
– obliko obveznosti iz 205. člena te uredbe,
– trenutek prepustitve blaga,
– vsebino lista št. 3 in način njegove potrditve,
– postopek predložitve dopolnilne deklaracije in rok, v

katerem mora biti vložena.
(2) Dovoljenje mora vsebovati obveznost priznanega

izvoznika, da bo sprejel vse potrebne ukrepe za zagotovitev
hrambe posebnega žiga oziroma obrazcev, ki vsebujejo od-
tisnjeni žig carinskega organa izvoza ali odtis posebnega
žiga.

4. oddelek:
skupne določbe za 2 in 3 oddelek tega podpoglavja

208. člen
(uporaba komercialnih in drugih dokumentov)

(1) Namesto enotne carinske listine lahko Generalni
carinski urad dovoli uporabo komercialnega ali drugega do-
kumenta oziroma vsakega drugega nosilca podatkov.

(2) Dokumenti ali nosilci podatkov iz prejšnjega odstav-
ka morajo vsebovati vsaj podatke, potrebne za identifikacijo
blaga, in eno od navedb iz tretjega odstavka 201. člena te
uredbe ter priloženi zahtevek za izvoz.

(3) Če okoliščine to dopuščajo, lahko carinski organ
dovoli, da se ta zahtevek nadomesti s splošno zahtevo, ki
zajema vse, v določenem obdobju opravljene izvozne po-
stopke. Na dovoljenje, izdano na podlagi splošne zahteve,
se je treba sklicevati v zadevnih dokumentih ali na zadevnih
nosilcih podatkov.

(4) Komercialni ali drug dokument se uporabi kot doka-
zilo za iznos blaga s carinskega območja na enak način kot
list št. 3 enotne carinske listine. V primeru uporabe drugih
nosilcev podatkov Generalni carinski urad določi podrobno-
sti o zaznamku dejanskega iznosa blaga.
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II. DEL: CARINSKO DOVOLJENE RABE IN UPORABE

1. POGLAVJE:
SPROSTITEV V PROST PROMET

1. PODPOGLAVJE:
SPLOŠNA DOLOČBA

209. člen
(sprostitev v prost promet pri blagu, ki je bilo izvoženo z

zvezkom ATA)
(1) Če je bilo domače blago izvoženo z zvezkom ATA v

skladu s 398. členom te uredbe, je lahko sproščeno v prost
promet na podlagi zvezka ATA.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora carinski or-
gan, pri katerem je blago sproščeno v prost promet izvršiti
naslednje ukrepe (formalnosti):

a) preveriti informacije iz polj A do G kupona ponovne-
ga uvoza,

b) izpolniti talon in polje H kupona ponovnega uvoza,
c) zadržati kupon ponovnega uvoza.
(3) Kadar se formalnosti za zaključek postopka zača-

snega izvoza domačega blaga opravijo pri drugem carin-
skem organu kot je tisti, preko katerega je bilo blago vneše-
no na carinsko območje, se od vstopnega do namembnega
carinskega organa, kjer bo blago sproščeno v prost promet,
prepelje brez dodatnih formalnosti.

2. PODPOGLAVJE:
UPORABA ENOTNE CARINSKE STOPNJE

210. člen
(vrednost blaga, za katerega se lahko uporabi enotna

carinska stopnja)
Enotna carinska stopnja se v skladu s 66. členom Carin-

skega zakona lahko uporabi za nekomercialno blago katerega
skupna vrednost ne presega protivrednosti 200.000 tolarjev.

211. člen
(omejitve uporabe enotne stopnje)

Enotna carinska stopnja se ne more uporabljati za to-
bak, tobačne izdelke, alkohol, alkoholne pijače, pogonsko
gorivo ter parfume.

212. člen
(uporaba enakih predpisov za celotno pošiljko)

Če potnik ali prejemnik pošiljke zahteva, da se blago
ocarini po stopnji, ki je predpisana v carinski tarifi, se pred-
pisane stopnje uporabljajo za vse blago oziroma za celotno
pošiljko.

2. POGLAVJE:
TRANZITNI POSTOPEK

1. PODPOGLAVJE:
SPLOŠNE DOLOČBE

213. člen
(pomen posameznih izrazov)

Pri izvajanju tega poglavja te uredbe se štejejo za:
1. prevozna sredstva predvsem:
– cestna vozila, priklopniki ali polpriklopniki,

– železniški vagoni,
– plovila,
– zrakoplovi,
– zabojniki;
2. glavnega zavezanca: oseba, ki blago predloži v tran-

zitni postopek, tudi v primeru če to stori njegov pooblaščeni
zastopnik;

3. urad odhoda: carinski organ, pri katerem se začne
tranzitni postopek;

4. namembni urad: carinski organ, pri katerem se zara-
di konca tranzitnega postopka predloži blago skupaj z ustrez-
nimi dokumenti, ki se prevaža v tranzitnem postopku;

5. urad zavarovanja: Generalni carinski urad ali tisti
carinski organ, ki ga Generalni carinski urad pooblasti, za
sprejem zavarovanja;

6. garanta: vsaka fizična ali pravna tretja oseba, ki pi-
sno izjavi, da bo z glavnim zavezancem solidarno in do višine
zneska zavarovanja plačala vsak carinski dolg, ki bi lahko
nastal.

214. člen
(uporaba tranzitnega postopka za domače blago)
V okviru tranzitnega postopka se prevaža v skladu s

točko b) prvega odstavka 121. člena carinskega zakona
domače blago:

– pri katerem sta povračilo ali odpustitev uvoznih daja-
tev pogojena s tem, da se blago ponovno izvozi iz carinske-
ga območja ali se vnese v prosto carinsko cono, carinsko
skladišče, ali se prepusti v drug carinski postopek razen v
postopek sprostitve v prost promet, ali

– ki je bilo v postopku aktivnega oplemenitenja po
sistemu povračila carine sproščeno v prost promet, prevaža
pa se z namenom izvoza pridobljenih proizvodov iz carinske-
ga območja, pri čemer so izpolnjeni pogoji za vložitev za-
htevka v skladu z 99. členom carinskega zakona in ima
udeleženec tudi namen vložiti takšen zahtevek.

215. člen
(blago z večjim tveganjem)

Blago z večjim tveganjem za goljufije je navedeno v
prilogi 30, ki je sestavni del te uredbe. Kadar se določba te
uredbe nanaša na to prilogo, se vsak ukrep v zvezi z navede-
nim blagom uporabi le v primeru, če količina presega ustrez-
ni minimum naveden v tej prilogi. Priloga se preveri najmanj
enkrat na leto.

216. člen
(obrazci poleg enotne carinske listine)

Značilnosti obrazcev poleg enotne carinske listine, so
določeni v prilogi 31, ki je sestavni del uredbe.

2. PODPOGLAVJE:
ZAVAROVANJE CARINSKEGA DOLGA V TRANZITNEM

POSTOPKU

1. oddelek:
splošne določbe

217. člen
(splošno)

(1) Glavni zavezanec predloži instrument zavarovanja
zaradi zagotovitve plačila carinskega dolga, ki bi lahko na-
stal v zvezi z blagom.

(2) Zavarovanje je lahko posamezno zavarovanje, ki
velja za en sam prevoz v tranzitnem postopku, ali skupno
zavarovanje, ki velja za več prevozov.
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(3) Zavarovanje mora biti solidarno, izdano s strani
katere koli fizične ali pravne osebe, ki izpolnjuje predpisane
pogoje.

218. člen
(garanti in vrste instrumentov zavarovanja)

(1) Kot zavarovanje se lahko uporabi garancija, katero
izdajo banke, zavarovalnice ali druge  družbe organizirane za
opravljanje teh dejavnosti s sedežem na območju Republike
Slovenije ali gotovinski polog, ki se predloži pri uradu odho-
da. Zavarovanje se lahko predloži tudi v obliki kuponov.

(2) V primeru, da predložena vrsta zavarovanja ni zdru-
žljiva s pravilnim izvajanjem tranzitnega postopka, lahko pri-
stojni carinski organ zavarovanje zavrne.

(3) Če carinski organi dvomijo v garantovo sposobnost
zagotoviti plačilo za vsak carinski dolg, ki bi lahko nastal v
predpisanem roku in v višini zneska zavarovanja, lahko zava-
rovanje zavrnejo.

2. oddelek:
posamezno zavarovanje

219. člen
(oblike posameznega zavarovanja)

(1) Posamezno zavarovanje krije celoten znesek carin-
skega dolga, ki bi lahko nastal, obračunanega na osnovi
najvišjih stopenj, ki veljajo ob uvozu blaga na carinsko ob-
močje.

(2) Zneski posameznega zavarovanja, ne smejo biti
nižji od minimalnih zneskov na posamezno enoto, če je tak
znesek naveden v petem stolpcu priloge 30 k tej uredbi.

(3) Posamezno zavarovanje predloženo v obliki goto-
vinskega pologa, se po zaključku postopka vrne.

(4) Posamezno zavarovanje, ki ga izda garant, je lahko
v obliki kuponov za posamezno zavarovanje v višini
1,500.000 tolarjev. Garant izda kupone osebi, ki namerava
nastopati v vlogi glavnega zavezanca.

(5) Garant za vsak kupon za posamezno zavarovanje
jamči do zneska v višini 1,500.000 tolarjev.

220. člen
(posamezno zavarovanje, z izjavo garanta)

(1) Posamezno zavarovanje, ki ga izda garant, mora
ustrezati vzorcu iz priloge 33 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del.

(2) Če urad odhoda ni istočasno urad zavarovanja,
urad zavarovanja s potrditvijo sprejme instrument zavarova-
nja in zadrži izvod le – tega. Izvirnik instrumenta zavarovanja
pa predloži uradu odhoda.

221. člen
(posamezno zavarovanje s kuponi)

(1) V primeru iz četrtega in petega odstavka 219. člena
te uredbe mora posamezno zavarovanje ustrezati vzorcu iz
priloge 34 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

(2) Kupon za posamezno zavarovanje se izdela v skla-
du s prilogo 36 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Garant
navede na tem dokumentu datum njegove veljavnosti, ki ne
sme biti kasnejši od enega leta po dnevu izdaje.

(3) Garant lahko izda kupone, ki ne veljajo za blago iz
priloge 30 k tej uredbi.

(4) V primerih iz prejšnjega odstavka garant na kuponih
za posamezno zavarovanje, ki jih izdaja, z velikimi tiskanimi
črkami diagonalno napiše “OMEJENA VELJAVNOST“.

(5) Glavni zavezanec predloži kupone za kritje skupne-
ga zneska carinskega dolga, ki bi lahko nastal, v številu, ki

ustreza mnogokratniku 1,500.000 tolarjev. Urad odhoda
kupone zadrži.

222. člen
(preklic in odpoved zavarovanja)

(1) Če pogoji, ki so veljali v času sprejema instrumenta
zavarovanja, niso več izpolnjeni, urad zavarovanja prekliče
ta sprejem. Prav tako se lahko garant svoji izjavi o jamstvu
kadar koli odpove.

(2) Preklic ali odpoved učinkuje šestnajsti dan po dne-
vu, ko je bil o tem obveščen garant oziroma urad zavarova-
nja. Po tem datumu se prej izdani kuponi ne smejo več
uporabljati za vnos blaga v tranzitni postopek.

3. PODPOGLAVJE:
IZVEDBA TRANZITNEGA POSTOPKA

1. oddelek:
prevozna sredstva in deklaracije

223. člen
(natovarjanje blaga)

(1) V eni tranzitni deklaraciji je dovoljeno navesti le
blago, ki je bilo ali bo naloženo na eno samo prevozno
sredstvo ter je namenjeno za prevoz od enega urada odho-
da do enega namembnega urada.

(2) V skladu s prejšnjim odstavkom se kot eno samo
prevozno sredstvo štejejo naslednja prevozna sredstva, ki
prevažajo blago, ki naj bi ostalo skupaj:

a) cestno vozilo z enim ali večimi priklopniki ali polpri-
klopniki,

b) več železniških vagonov,
c) zabojniki, ki so bili naloženi na eno prevozno sred-

stvo.
(3) Isto prevozno sredstvo se lahko uporabi za natovar-

janje blaga pri večih uradih odhoda in raztovarjanje blaga pri
večih namembnih uradih.

224. člen
(pisna tranzitna deklaracija)

(1) Blago, ki naj bi se prevažalo v tranzitnem postopku,
je treba v skladu s tem oddelkom deklarirati za tranzit s tranzit-
no deklaracijo. Tranzitna deklaracija se praviloma izpolni na
obrazcu enotne carinske listine v skladu s to uredbo.

(2) Namesto dopolnilnih listov se lahko kot opisni del
tranzitne deklaracije uporabijo nakladnice v skladu z vzor-
cem iz priloge 28 k tej uredbi, ki je njen sestavni del in
izpolnjen v skladu z navodili iz priloge 29 k tej uredbi, ki je
njen sestavni del. Nakladnice so sestavni del deklaracije.

2. oddelek:
formalnosti pri uradu odhoda

225. člen
(določitev poti)

(1) Blago, za katero je bil začet tranzitni postopek, se
prevaža do namembnega urada po ekonomsko najbolj upra-
vičeni poti.

(2) Brez vpliva na 254. člen za blago iz priloge 30 k tej
uredbi ali če carinski organi štejejo to za potrebno, lahko
urad odhoda določi posebno pot in vpiše ustrezen zazna-
mek v polje 44 tranzitne deklaracije, pri čemer upošteva
podatke, ki mu jih je posredoval glavni zavezanec.

(3) V primeru višje sile lahko prevoznik zapusti carinsko
pot. Blago in tranzitno deklaracijo je treba takoj pokazati
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najbližjemu carinskemu organu. Carinski organ takoj obvesti
urad odhoda o spremembi in vpiše ustrezen zaznamek v
tranzitno deklaracijo.

226. člen
(rok)

(1) Urad odhoda določi rok, v katerem mora biti blago
predloženo namembnemu uradu. Pri tem upošteva pot, ve-
ljavno transportno ali drugo zakonodajo in po potrebi podat-
ke, ki mu jih posreduje glavni zavezanec.

(2) Če se blago predloži namembnemu uradu po izteku
roka, ki ga je določil urad odhoda, in je ta rok prekoračen
zaradi upravičenih okoliščin, ki jih ni mogoče pripisati pre-
vozniku ali glavnemu zavezancu, se šteje, da je glavni zave-
zanec rok upošteval.

227. člen
(ukrepi za zagotavljanje istovetnosti blaga)

(1) Razen v primeru šestega do osmega odstavka tega
člena se blago ne more prepustiti v tranzitni postopek, do-
kler niso nameščene carinske oznake.

(2) Istovetnost blaga se praviloma zagotavlja z namesti-
tvijo carinskih oznak.

(3) Carinske oznake morajo ustrezati lastnostim iz prilo-
ge 32, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Carinske oznake se namestijo:
a) na tovorni prostor, če prevozno sredstvo že ima

ustrezno dovoljenje na osnovi drugih predpisov ali če ga je
urad odhoda priznal kot primernega za namestitev carinskih
oznak;

b) v izjemnih primerih pa na tovorke.
(5) Prevozna sredstva, primerna za namestitev carin-

skih oznak, so tista:
– na katera je mogoče enostavno in učinkovito name-

stiti carinske oznake;
– ki so zgrajena tako, da ni mogoče dodati ali odvzeti

blaga, ne da bi ostale vidne sledi vloma ali poškodb carin-
skih oznak;

– v katerih ni skrivnih prostorov, v katere bi bilo mogo-
če skriti blago;

– katerih tovorni prostori so enostavno dostopni za
carinsko kontrolo.

(6) Urad odhoda se lahko odpove namestitvi carinskih
oznak, če je istovetnost blaga mogoče ugotoviti na osnovi
opisov v tranzitni deklaraciji ali v spremnih dokumentih, ob
upoštevanju morebitnih drugih ukrepov za zagotavljanje isto-
vetnosti. Carinske oznake se lahko odstranijo samo z dovo-
ljenjem pristojnih organov.

(7) Če je opis blaga dovolj natančen, da omogoča
enostavno ugotavljanje količine in narave blaga, se šteje, da
omogoča prepoznavanje blaga v skladu s šestim odstavkom
tega člena.

(8) Če se uporabi šesti odstavek tega člena, urad od-
hoda vnese v polje “D Kontrola urada odhoda“ tranzitne
deklaracije, v vrsto za “Nameščene carinske oznake“ zazna-
mek “Opustitev“.

3. oddelek:
formalnosti med prevozom

228. člen
(predložitev listov tranzitne deklaracije)

Lista št. 4 in št. 5 tranzitne deklaracije in druge listine,
ki spremljajo blago je treba carinskim organom na njihovo
zahtevo kadarkoli predložiti.

229. člen
(dogodki med prevozom)

(1) Prevoznik mora v lista št. 4 in št. 5 tranzitne deklara-
cije vpisati potrebne navedbe in ju skupaj z blagom predloži-
ti pristojnim carinskim organom, v naslednjih primerih:

a) če se predpisana pot spremeni in velja določba dru-
gega odstavka 225. člena te uredbe;

b) če so se carinske oznake med prevozom poškodo-
vale iz razlogov, na katere prevoznik ni mogel vplivati;

c) če se blago preloži na drugo prevozno sredstvo;
vsaka premestitev se mora opraviti pod nadzorom carinskih
organov, razen če ti dovolijo, da se blago preloži brez njiho-
vega nadzora;

d) v primeru neposredne nevarnosti, ki zahteva takoj-
šnje delno ali popolno razkladanje prevoznega sredstva;

e) v primeru vsakega dogodka ali nezgode, ki bi lahko
glavnemu zavezancu ali prevozniku preprečila izpolnjevanje
njegovih obveznosti.

(2) Če carinski organi ocenijo, da se lahko tranzitni
postopek, potem, ko so sprejeli vse potrebne ukrepe, nor-
malno nadaljuje, potrdijo lista št. 4 in št. 5 tranzitne deklara-
cije.

4. oddelek:
formalnosti pri namembnem uradu

230. člen
(predložitev pri namembnem uradu)

(1) Pri namembnem uradu je potrebno predložiti blago
in lista št. 4 in št. 5 tranzitne deklaracije.

(2) Namembni urad evidentira lista št. 4 in št. 5 tranzit-
ne deklaracije, ter vanju vpiše datum prispetja in podatke o
opravljenih kontrolah.

(3) Tranzitni postopek se lahko konča pri drugem ca-
rinskem organu kot tistem, ki je naveden v tranzitni deklara-
ciji. S tem postane ta carinski organ namembni urad.

(4) V primerih iz tretjega odstavka 233. člena te uredbe
ali če carinski organi štejejo to za potrebno, lahko carinski
organ na zahtevo glavnega zavezanca in v soglasju z uradom
odhoda spremeni namembni urad. Carinski organ o spre-
membi nemudoma obvesti prejšnji namembni urad in vnese
ustrezen uradni zaznamek v polje 1 tranzitne deklaracije.

(5) Rok za predložitev blaga pri namembnem uradu, ki
ga določi urad odhoda, zavezuje druge carinske organe, in
ga ti ne smejo spreminjati.

231. člen
(potrdilo o prejemu)

(1) Potrdilo o prejemu se izda na zahtevo osebe, ki je
pri namembnem uradu predložila lista št. 4 in št. 5 tranzitne
deklaracije.

(2) Obrazec potrdila o prejemu mora ustrezati obrazcu
iz priloge 37, ki je sestavni del te uredbe. Namesto potrdila
o prejemu se lahko izpolni predvideni prostor na hrbtni
strani lista št. 5 tranzitne deklaracije.

(3) Potrdilo o prejemu mora udeleženec vnaprej izpol-
niti. Poleg dela, ki je namenjen za namembni urad, lahko
vsebuje tudi druge podatke, ki se nanašajo na pošiljko bla-
ga. Potrdilo se ne uporablja kot dokazilo o koncu postopka v
skladu z drugim odstavkom 233. člena te uredbe.

232. člen
(vračilo lista št. 5)

Namembni urad vrne list št. 5 tranzitne deklaracije
pristojnemu uradu odhoda nemudoma, najkasneje pa v
enem mesecu od dneva, ko se je postopek končal.
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5. oddelek:
kontrola konca postopka

233. člen
(obveščanje glavnega zavezanca in alternativno dokazilo o

koncu postopka)
(1) Če list št. 5 tranzitne deklaracije uradu odhoda ni

vrnjen v roku dveh mesecev od dneva sprejema tranzitne
deklaracije, urad odhoda obvesti glavnega zavezanca in za-
hteva, da predloži dokaze o koncu postopka.

(2) Kadar se uporabijo določbe iz 6. oddelka tega
podpoglavja in urad odhoda ne prejme sporočila “Obvestilo
o prispetju“ do roka, v katerem mora biti blago predloženo
namembnemu uradu, ta urad obvesti glavnega zavezanca in
ga prosi, naj predloži dokazilo, da je postopek končan.

(3) Kot dokaz iz prvega odstavka tega člena se uradu
odhoda predloži listina, ki so jo potrdili carinski organi na
podlagi ugotovljene istovetnosti blaga in predložitve blaga
namembnemu uradu oziroma v primeru iz 262. člena te
uredbe, pooblaščenemu prejemniku.

(4) Tranzitni postopek se šteje za končanega tudi v
primeru, ko glavni zavezanec predloži carinskemu organu
kot ustrezno dokazilo carinsko listino, izdano v drugi državi,
kjer je bila za blago začeta carinsko dovoljena raba ali upo-
raba, ali prepis ali fotokopijo take listine, ki omogoča ugo-
tavljanje istovetnosti blaga. Izvod ali fotokopijo mora overiti
organ, ki je potrdil izvirnik ali pristojni organ zadevne države
ali Republike Slovenije.

234. člen
(postopek poizvedovanja)

(1) Če urad odhoda ne prejme dokazila o končanem
postopku v štirih mesecih od dneva sprejema tranzitne de-
klaracije, takoj uvede postopek poizvedovanja z namenom,
da pridobi informacije, potrebne za zaključek postopka, ali
če to ni mogoče, z namenom:

– ugotoviti, ali je nastal carinski dolg,
– ugotoviti dolžnika,
(2) Če je urad odhoda že pred tem obveščen, da se

tranzitni postopek ni končal, ali sumi, da se ni končal, nemu-
doma začne postopek poizvedovanja.

(3) Postopek poizvedovanja se začne tudi v primeru, če
se naknadno izkaže, da je bilo dokazilo o koncu tranzitnega
postopka ponarejeno in je postopek poizvedovanja potre-
ben za namene prejšnjega odstavka.

(4) Zaradi vnosa v postopek poizvedovanja pošlje urad
odhoda zahtevek skupaj z vsemi potrebnimi podatki na-
membnemu uradu.

(5) Če se s poizvedovanjem ugotovi, da je bil tranzitni
postopek pravilno končan, urad odhoda takoj obvesti glav-
nega zavezanca.

6. oddelek:
dodatne določbe o izmenjavi podatkov o tranzitu med
pristojnimi organi z uporabo informacijske tehnologije

in računalniških omrežij

235. člen
(obseg)

Določbe tega oddelka ne veljajo za poenostavitve gle-
de na določene vrste prevoza na katere se nanaša točka (g)
240. člena te uredbe.

236. člen
(varnost)

(1) Pogoji določeni za opravljanje formalnosti po po-
stopku z uporabo računalniškega sistema izmenjave podat-

kov, obsegajo med drugim tudi ukrepe carinskih organov za
preverjanje vira podatkov in za zaščito podatkov pred nena-
mernim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo,
spreminjanjem ali nepooblaščenim dostopom.

(2) Poleg varnostnih zahtev, ki so navedene v prej-
šnjem odstavku, carinski organi uvedejo in ohranjajo ustrez-
ne varnostne ukrepe za učinkovito, zanesljivo in varno delo-
vanje celotnega tranzitnega sistema.

237. člen
(sprememba ali izbris podatkov)

Zaradi zagotovitve omenjene stopnje varnosti se vsak
vnos, sprememba ali izbris podatkov evidentira skupaj z
informacijo o vzroku in točnem času take obdelave ter ose-
bi, ki jo je opravila. Poleg tega se morajo izvirni podatki ali
drugi tako obdelani podatki hraniti najmanj tri koledarska
leta od zaključka leta, na katero se podatki nanašajo, ali dalj
časa, če je z drugimi predpisi tako določeno.

238. člen
(preverjanje varnosti)

Carinski organi redno preverjajo varnost.

239. člen
(medsebojno obveščanje carinskih organov)

Udeleženi carinski organi se medsebojno obveščajo o
vseh sumih kršitve varnostnih ukrepov.

4. PODPOGLAVJE:
POENOSTAVLJENI POSTOPKI

1. oddelek:
splošne določbe o poenostavitvah

240. člen
(obseg)

Na podlagi zahtevka glavnega zavezanca ali prejemni-
ka lahko Generalni carinski urad dovoli naslednje poenosta-
vitve:

a) uporabo skupnega zavarovanja ali oprostitev zavaro-
vanja,

b) uporabo posebnih nakladnic,
c) uporabo posebnih carinskih oznak,
d) oprostitev predpisane poti,
e) status pooblaščenega pošiljatelja,
f) status pooblaščenega prejemnika,
g) posebne postopke za določene vrste prevoza:
– za blago, ki se prevaža po železnici ali v velikem

zabojniku,
– za blago, ki se prevaža po zraku,
– za blago, ki se prenaša po cevovodu.

241. člen
(splošni pogoji za izdajo dovoljenja)

(1) Dovoljenje iz prejšnjega člena se izda samo ose-
bam, ki:

a) imajo sedež v Republiki Sloveniji,
b) so redno uporabljale tranzitni postopek kot glavni

zavezanec ali pošiljatelj, ali so carinskim organom znane kot
zanesljivi carinski plačniki, ki izpolnjujejo svoje finančne ob-
veznosti in

c) niso huje ali ponavljajoče kršile carinskih ali davčnih
predpisov.

(2) Zaradi zagotovitve pravilnega vodenja poenostavi-
tev se dovoljenje izda le, če:
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a) so pristojni organi sposobni nadzorovati postopek in
opravljati kontrole, ne da bi bila količina njihovega admi-
nistrativnega dela v nesorazmerju z zahtevami zainteresirane
osebe in

b) zadevna oseba vodi evidence, ki pristojnim organom
omogočajo učinkovite kontrole.

242. člen
(vsebina zahtevka)

(1) Zahtevek za izdajo dovoljenja o uporabi poenostavi-
tev (v nadaljevanju “zahtevek“) se vloži pisno pri Generalnem
carinskem uradu. Vsebovati mora datum in podpis.

(2) V zahtevku je potrebno navesti vsa dejstva, ki pri-
stojnim organom omogočijo, da preverijo, ali so izpolnjeni
pogoji, na podlagi katerih se lahko dovoli uporaba poeno-
stavitev.

243. člen
(vsebina dovoljenja)

(1) Izvirnik dovoljenja z datumom in podpisom ter ena
ali več kopij dovoljenja se izročijo imetniku.

(2) V dovoljenju se navedejo pogoji za uporabo poeno-
stavitev ter določi način izvajanja in kontrole. Dovoljenje
velja od dneva izdaje.

(3) V primeru poenostavitev iz točk c), d) in g) 242.
člena te uredbe se dovoljenje predloži na vsako zahtevo
urada odhoda.

244. člen
(preklic in sprememba)

Imetnik dovoljenja obvešča pristojne organe o vseh
novih dejstvih, nastalih po izdaji dovoljenja, ki bi lahko vpliva-
li na njegovo nadaljnjo uporabo ali vsebino.

245. člen
(evidence pristojnih organov)

(1) Generalni carinski urad hrani zahtevke in priložene
dokumente skupaj s kopijo vseh izdanih dovoljenj.

(2) Če se zahtevek zavrne ali dovoljenje razveljavi ali
prekliče, se zahtevek in odločba o zavrnitvi, razveljavitvi
oziroma preklicu in vsi priloženi dokumenti hranijo tri leta po
koncu koledarskega leta, v katerem je bil zahtevek zavrnjen
ali dovoljenje preklicano.

2. oddelek:
skupno zavarovanje in opustitev zavarovanja

246. člen
(referenčni znesek)

(1) Glavni zavezanec lahko uporablja skupno zavarova-
nje ali lahko opusti predložitev zavarovanja do višine referen-
čnega zneska zavarovanja.

(2) Za uporabo prvega odstavka tega člena se naredi
izračun zneska carinskega dolga, ki bi lahko nastal za vsak
prevoz v tranzitu. Kadar potrebni podatki niso na voljo, se
predpostavlja, da je ta znesek 1.500.000 tolarjev, razen če
informacije, ki jih poznajo pristojni organi, ne privedejo do
drugačne številke.

(3) Referenčni znesek zavarovanja mora biti enak višini
carinskega dolga, ki bi lahko nastal v zvezi z blagom, ki ga
glavni zavezanec predloži v tranzitni postopek, v obdobju
najmanj enega tedna.

(4) Urad zavarovanja določi višino zavarovanja v sode-
lovanju z zadevno stranko glede na:

a) informacije o blagu, ki ga je stranka prevažala v
preteklosti, in ocenjeni obseg nameravanih prevozov v tran-

zitu, kot je med drugim razviden iz njene komercialne doku-
mentacije in računovodskih evidenc in

b) najvišjih carinskih stopenj, ki veljajo pri uvozu blaga
na carinsko območje.

(5) Urad zavarovanja letno preveri referenčni znesek
zavarovanja, pri čemer upošteva zlasti informacije, ki jih
pridobi od uradov odhoda, in ga po potrebi spremeni.

(6) Glavni zavezanec zagotovi, da carinski dolg, ki bi
lahko nastal v zvezi z blagom ne presega referenčnega
zneska, pri čemer upošteva tudi vse prevoze, za katere
postopek še ni končan.

(7) Če se referenčni znesek zniža pod raven, ki zado-
stuje za kritje carinskih dolgov, ki bi lahko nastali v tranzitu,
glavni zavezanec o tem obvesti urad zavarovanja.

247. člen
(višina skupnega zavarovanja in oprostitev zavarovanja)

(1) Višina skupnega zavarovanja mora biti enaka refe-
renčnemu znesku iz prejšnjega člena te uredbe.

(2) Osebi, ki pristojnim organom dokaže, da je njeno
finančno stanje trdno in da izpolnjuje vsa merila o zanesljivo-
sti, ki so navedena v tretjem in četrtem odstavku tega člena,
se lahko dovoli uporaba skupnega zavarovanja v znižanem
znesku ali odobri oprostitev zavarovanja.

(3) Znesek skupnega zavarovanja se lahko zniža:
a) na 50% referenčnega zneska, če glavni zavezanec

izkaže zadostne izkušnje z izvajanjem tranzitnega postopka;
b) na 30% referenčnega zneska, če glavni zavezanec

izkaže zadostne izkušnje z izvajanjem tranzitnega postopka
in visoko stopnjo sodelovanja s carinskimi organi.

(4) Opustitev zavarovanja se lahko odobri, če glavni
zavezanec izkaže zadostne izkušnje z izvajanjem tranzitnega
postopka, visoko stopnjo sodelovanja s carinskimi organi,
nadzor nad prevozi in zadostne finančne vire za izpolnjeva-
nje svojih obveznosti.

(5) Za izvajanje tretjega in četrtega odstavka tega člena
se upoštevajo merila iz priloge 38, ki je sestavni del te
uredbe.

248. člen
(blago z večjim tveganjem)

(1) Za pridobitev dovoljenja o skupnem zavarovanju v
zvezi z blagom, ki je navedeno v prilogi 30 k tej uredbi, mora
glavni zavezanec izkazati ne samo izpolnjevanje pogojev iz
241. člena te uredbe, temveč tudi trdno finančno stanje, zado-
stne izkušnje z izvajanjem tranzitnega postopka in bodisi visoko
stopnjo sodelovanja s carinskimi organi ali nadzor nad prevozi.

(2) V primeru blaga iz priloge 30 k tej uredbi se lahko
vsota skupnega zavarovanja zniža:

a) na 50% referenčnega zneska, če glavni zavezanec
izkaže visoko stopnjo sodelovanja s carinskimi organi in
nadzor nad prevozi,

b) na 30% referenčnega zneska, če glavni zavezanec
izkaže visoko stopnjo sodelovanja s carinskimi organi, nad-
zor nad prevozi in zadostna finančna sredstva za izpolnjeva-
nje svojih obveznosti.

(3) Za izvajanje prvega in drugega odstavka tega člena
je potrebno upoštevati merila iz priloge 38 k tej uredbi.

(4) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se uporablja-
jo tudi v primeru, kjer se zahtevek za odobritev uporabe
skupnega zavarovanja nanaša tako na blago iz priloge 30 k
tej uredbi, kot tudi na blago, ki ni navedeno v tej prilogi, v
primeru, da se bo uporabilo isto potrdilo o skupnem zavaro-
vanju za obe vrsti blaga.

(5) Za prevoze v tranzitu, ki vključujejo blago, navede-
no v prilogi 30 k tej uredbi, se opustitev zavarovanja ne
odobri.
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(6) Ob upoštevanju načel, ki veljajo za skupno zavaro-
vanje in znižanje zneska zavarovanja, se lahko uporaba sku-
pnega zavarovanja v znižanem znesku v posebnih okolišči-
nah začasno prepove.

(7) Ob upoštevanju načel, ki veljajo za znižanje zneska
zavarovanja, se lahko uporaba skupnega zavarovanja zača-
sno prepove za blago, v zvezi s katerim je bil ob uporabi tega
zavarovanja dokazan velik obseg goljufij.

249. člen
(listina o zavarovanju)

(1) Skupno zavarovanje izda garant.
(2) Listina o zavarovanju mora ustrezati vzorcu iz prilo-

ge 35, ki je sestavni del te uredbe.

250. člen
(potrdilo o skupnem zavarovanju)

(1) Urad zavarovanja izda glavnemu zavezancu eno ali
več potrdil o skupnem zavarovanju ali potrdil o opustitvi
zavarovanja, sestavljenih v skladu z vzorcema iz prilog 39 in
39a, ki sta sestavni del te uredbe in izpolnjena na način iz
priloge 40, ki je sestavni del te uredbe, da se glavnemu
zavezancu omogoči predložitev dokazila o skupnem zavaro-
vanju ali opustitvi zavarovanja.

(2) Potrdila o skupnem zavarovanju ali opustitvi zavaro-
vanja se predložijo uradu odhoda. Podatki iz potrdil se vpi-
šejo v tranzitne deklaracije.

(3) V primeru, da se podatki o zavarovanju med uradom
zavarovanja in uradom odhoda izmenjujejo z uporabo raču-
nalniškega sistema izmenjave podatkov, se potrdilo uradu
odhoda ne predloži.

(4) Rok veljavnosti potrdila je največ dve leti. Urad
odhoda lahko ta rok podaljša največ za nadaljnji dve leti.

251. člen
(preklic in odpoved)

(1) Za preklic in odpoved skupnega zavarovanja se
smiselno uporablja prvi odstavek in drugi stavek drugega
odstavka 222. člena te uredbe.

(2) Od dneva začetka učinka preklica dovoljenja o sku-
pnem zavarovanju ali dovoljenja o opustitvi zavarovanja s
strani pristojnih organov, ali od dneva, ko urad zavarovanja
prekliče svojo odločbo o sprejemu garantove izjave o jam-
stvu, ali od dneva, ko garant odpove svojo izjavo o jamstvu,
se že izdana potrdila ne smejo več uporabljati za predložitev
blaga v tranzitni postopek. Glavni zavezanec mora potrdila
brez odlašanja vrniti uradu zavarovanja.

3. oddelek:
posebne nakladnice

252. člen
(posebne nakladnice)

(1) Generalni carinski urad lahko glavnim zavezancem
dovolijo uporabo nakladnic, ki ne ustrezajo vsem zahtevam
iz prilog 28 in 29 k tej uredbi.

(2) Uporaba nakladnic se dovoli samo v primeru, če:
a) jih izstavijo podjetja, ki uporabljajo za vodenje svojih

evidenc integriran elektronski sistem ali sistem za avtomat-
sko obdelavo podatkov;

b) so izdelane in izpolnjene tako, da jih lahko carinski
organi uporabljajo brez težav;

c) vsebujejo za vsako postavko podatke, zahtevane na
podlagi priloge 29 k tej uredbi.

(3) Namesto nakladnic iz prejšnjega odstavka tega čle-
na, se lahko dovoli uporaba opisnih seznamov, sestavljenih

zaradi odpremnih/izvoznih formalnosti, tudi če take sezna-
me izstavijo podjetja, ki za vodenje svojih evidenc ne upo-
rabljajo računalniškega sistema za izmenjavo podatkov.

(4) Podjetjem, ki uporabljajo za vodenje svojih evidenc
integriran elektronski sistem ali računalniški sistem izmenja-
ve podatkov ter že imajo dovoljenje za uporabo posebnih
nakladnic iz prvega in drugega odstavka tega člena, se
lahko dovoli uporaba omenjenih seznamov tudi za prevoze v
tranzitu, ki se nanašajo le na eno vrsto blaga, če se pokaže
potreba po takšni olajšavi zaradi računalniških programov
zainteresiranih podjetij.

4. oddelek:
posebne carinske oznake

253. člen
(uporaba posebnih carinskih oznak)

(1) Generalni carinski urad lahko dovoli glavnim zave-
zancem uporabo posebnih carinskih oznak na prevoznih
sredstvih ali tovorkih, pod pogojem, da oznake odobri glede
na skladnost z lastnostmi, ki so določene v prilogi 32 k tej
uredbi.

(2) Glavni zavezanec navede v polju “D. Kontrola urada
odhoda“ tranzitne deklaracije, v vrsti za “Nameščene carin-
ske oznake“ obliko, vrsto in število nameščenih carinskih
oznak.

(3) Glavni zavezanec namesti oznake najkasneje ob
prepustitvi blaga v tranzitni postopek.

5. oddelek:
oprostitev predpisane poti

254. člen
(opustitev predpisane poti)

(1) Če glavni zavezanec sprejme ukrepe, ki pristojnim
organom omogočajo, da lahko v vsakem trenutku ugotovijo,
kje se nahajajo njegove pošiljke, lahko ti organi dovolijo
opustitev predpisane poti za glavnega zavezanca.

(2) Imetnik te opustitve vpiše v polje 44 tranzitne dekla-
racije zaznamek: “Opustitev predpisane poti“.

6. oddelek:
pooblaščeni pošiljatelj

255. člen
(pooblaščeni pošiljatelj)

(1) Oseba, ki želi izvajati tranzitni postopek brez predlo-
žitve blaga in ustrezne tranzitne deklaracije uradu odhoda,
lahko pridobi status pooblaščenega pošiljatelja.

(2) Ta poenostavitev se dovoli izključno osebam, ki
imajo dovoljenje za uporabo skupnega zavarovanja ali je
odobrena opustitev zavarovanja.

256. člen
(vsebina dovoljenja)

V dovoljenju iz prejšnjega člena mora biti navedeno
predvsem naslednje:

a) urad odhoda ali organi, ki so pristojni za tranzitni
postopek;

b) način in rok, ki ju mora pooblaščeni pošiljatelj upošte-
vati pri obveščanju urada odhoda o prevozih v tranzitu, da
lahko ta organ pred odpremo blaga opravi potrebne kontro-
le;

c) ukrepi za zagotavljanje istovetnosti; v tem primeru
lahko pristojni organi določijo, da mora imeti prevozno sred-
stvo ali tovorek oziroma tovorki posebne carinske oznake, ki
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imajo lastnosti določene v prilogi 32 k tej uredbi, ki jih
odobri Generalni carinski urad, namesti pa pooblaščeni po-
šiljatelj;

d) prepovedane vrste blaga ali prometa.

257. člen
(predhodna overitev in formalnosti ob odhodu)

(1) V dovoljenju se določi, da mora polje C “Urad
odhoda“ obrazcev tranzitne deklaracije vsebovati:

a) vnaprej odtisnjen žig urada odhoda in podpis delav-
ca tega organa; ali

b) vtis posebnega kovinskega žiga, ki ga je odobril
Generalni carinski urad in ustreza vzorcu iz priloge 27 k tej
uredbi. Žig vtisne pooblaščeni pošiljatelj. Če se tiskanje
obrazcev poveri tiskarni, ki ima za to ustrezno dovoljenje
Generalnega carinskega urada, je lahko žig na obrazcih
predtiskan.

(2) Pooblaščeni pošiljatelj izpolni polje C z vpisom da-
tuma odpreme blaga in dodeli tranzitni deklaraciji številko v
skladu s pravili, določenimi v dovoljenju.

(3) Generalni carinski urad lahko predpiše uporabo
obrazcev, ki imajo zaradi razpoznavnosti posebno oznako.

258. člen
(varnostni ukrepi pri žigu)

(1) Pooblaščeni pošiljatelj sprejme vse potrebne ukre-
pe za zagotovitev varne hrambe posebnih žigov oziroma
obrazcev z žigom urada odhoda ali posebnim žigom.

(2) O varnostnih ukrepih, ki jih pooblaščeni pošiljatelj
sprejema na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, obve-
šča pristojne organe.

(3) Če katera koli oseba zlorabi obrazce z vnaprej od-
tisnjenim žigom urada odhoda ali posebnim žigom, je poo-
blaščeni pošiljatelj brez vpliva na morebitno kazensko odgo-
vornost zavezan za plačilo uvoznih in drugih dajatev za bla-
go, ki se prevaža na podlagi teh obrazcev, razen če Gene-
ralnemu carinskemu uradu, ki mu je izdal dovoljenje, dokaže,
da je sprejel vse zahtevane ukrepe iz prvega odstavka tega
člena.

259. člen
(podatki, ki se vpišejo v deklaracijo)

(1) Najkasneje ob odpremi blaga pooblaščeni pošilja-
telj v polju 44 tranzitne deklaracije navede, če je potrebno,
predpisano pot na podlagi drugega odstavka 225. člena te
uredbe, in v polje “D. Kontrola urada odhoda“ vpiše rok,
določen v skladu z 226. členom te uredbe, v katerem je
potrebno blago predložiti namembnemu uradu, uporabljene
ukrepe za zagotavljanje istovetnosti in zaznamek: “POOBLA-
ŠČENI POŠILJATELJ“.

(2) Če urad odhoda blago pred odhodom pregleda,
vpiše v polje “D. Kontrola urada odhoda“ tranzitne deklaraci-
je.

(3) Po odpremi se list št. 1 tranzitne deklaracije nemu-
doma pošlje uradu odhoda. Generalni carinski urad lahko v
dovoljenju določi, da se list št. 1 tranzitne deklaracije pošlje
uradu odhoda takoj, ko je le-ta izpolnjena. Ostali listi sprem-
ljajo blago.

260. člen
(opustitev podpisa)

(1) Generalni carinski urad lahko pooblaščenega po-
šiljatelja oprosti podpisovanja tranzitnih deklaracij, če so
le-te opremljene s posebnim žigom iz priloge 27 k tej
uredbi in so izdelane po integriranem elektronskem po-
stopku ali postopku za avtomatsko obdelavo podatkov.

Dovoljenje za opustitev se izda pod pogojem, da poobla-
ščeni pošiljatelj pri Generalnem carinskem uradu predho-
dno s pisno izjavo potrdi, da je glavni zavezanec za vse
prevoze v tranzitu, ki se opravljajo na podlagi tranzitnih
deklaracij s posebnim žigom.

(2) Tranzitne deklaracije, izdelane v skladu s prejšnjim
odstavkom, morajo v polju, predvidenem za podpis glavne-
ga zavezanca, vsebovati zaznamek: “OPUSTITEV PODPISA“

261. člen
(uporaba računalniškega sistema izmenjave podatkov)

(1) Če se tranzitne deklaracije vlagajo pri uradu odhoda
se lahko status pooblaščenega pošiljatelja odobri osebi, ki
ob izpolnjevanju pogojev, določenih v 241. do 255. členih
te uredbe, vlaga svoje tranzitne deklaracije po računalni-
škem sistemu izmenjave podatkov in na ta način tudi komu-
nicira s pristojnimi organi.

(2) Pooblaščeni pošiljatelj vloži svojo tranzitno deklara-
cijo pri uradu odhoda pred prepustitvijo blaga.

(3) V dovoljenju se med drugim navede rok, v katerem
mora pooblaščeni pošiljatelj vložiti tranzitno deklaracijo, da
lahko pristojni organi, če je potrebno pred prepustitvijo bla-
ga opravijo kontrolo.

7. oddelek:
pooblaščeni prejemnik

262. člen
(pooblaščeni prejemnik)

(1) Generalni carinski urad lahko odobri status poobla-
ščenega prejemnika osebi, ki želi v svojih prostorih ali na
katerem koli drugem določenem kraju prejemati blago, ki se
prevaža v tranzitnem postopku, ne da bi to blago ter lista št. 4
in št. 5 tranzitne deklaracije predložila namembnemu uradu.

(2) Ko se lista št. 4 in št. 5 tranzitne deklaracije, ki sta
spremljala blago, in blago v nespremenjenem stanju dosta-
vijo pooblaščenemu prejemniku v njegovih prostorih ali na
drugem kraju, navedenem v dovoljenju, v predpisanem roku
in so bili dosledno upoštevani ukrepi za zagotavljanje isto-
vetnosti, so obveznosti glavnega zavezanca iz prvega od-
stavka 125. člena carinskega zakona izpolnjene, tranzitni
postopek pa se šteje za končanega.

(3) Na prevoznikovo zahtevo izda pooblaščeni prejem-
nik potrdilo o prejemu v skladu z 231. členom te uredbe, ki
se smiselno uporablja za vsako blago, ki je dostavljeno v
skladu s prejšnjim odstavkom.

263. člen
(vsebina dovoljenja)

(1) V dovoljenju iz prejšnjega člena mora biti navedeno
predvsem naslednje:

a) namembni urad ali uradi, pristojni za blago, ki ga
prejme pooblaščeni prejemnik;

b) način in rok, ko mora pooblaščeni prejemnik obve-
stiti namembni urad o prispetju blaga, da lahko ta organ po
prispetju blaga opravi vse potrebne kontrole;

c) prepovedane vrste blaga ali prometa.
(2) Generalni carinski urad v dovoljenju navede, ali je

potrebno posredovanje namembnega urada, preden lahko
pooblaščeni prejemnik razpolaga s prejetim blagom.

264. člen
(obveznosti pooblaščenega prejemnika)

(1) Ko blago prispe v prostore pooblaščenega prejem-
nika ali druge prostore, ki so določeni v dovoljenju, poobla-
ščeni prejemnik:



Uradni list Republike Slovenije Št. 107 / 11. 12. 2002 / Stran 12579

a) takoj obvesti namembni urad v skladu s postopkom,
ki je določen v dovoljenju, o vseh morebitnih presežkih,
mankih, zamenjavah ali drugih nepravilnostih, kot npr. po-
škodbah carinskih oznak;

b) namembnemu uradu nemudoma pošlje lista št. 4 in
št. 5 tranzitne deklaracije, ki sta spremljala blago, z navedbo
datuma prispetja in stanja vseh nameščenih oznak.

(2) Namembni urad vpiše v omenjena lista tranzitne
deklaracije navedbe, ki so predvidene v 230. členu te ured-
be.

265. člen
(uporaba računalniške sistema izmenjave podatkov pri

pooblaščenemu prejemniku)
(1) Kadar namembni urad uporabi določbe o uporabi

računalniškega sistema izmenjave podatkov, lahko osebe
dobijo status pooblaščenega prejemnika, če ob izpolnjeva-
nju pogojev iz 241. člena te uredbe pri komunikaciji s carin-
skimi organi uporablja računalniški sistem izmenjave podat-
kov.

(2) Pooblaščeni prejemnik obvesti namembni urad o
prispetju blaga pred raztovarjanjem.

8. oddelek:
poenostavitve formalnosti pri prevozu blaga v

železniškem prevozu

1. pododdelek:
splošne določbe

266. člen
(poenostavitev v železniškem prevozu)

Če se blago prevaža v tranzitnem postopku, se ustrez-
ne formalnosti za prevoz blaga, ki ga opravljajo v Republiki
Sloveniji registrirani izvajalci železniških prevoznih storitev (v
nadaljevanju: izvajalci železniških prevoznih storitev), na
osnovi mednarodnega tovornega lista CIM, poenostavijo v
skladu z 267. do 278. in 293. členom te uredbe.

267. člen
(tranzitna deklaracija v železniškem prevozu)

Tovorni list CIM velja za blago, ki se prevaža v tranzit-
nem postopku, kot tranzitna deklaracija.

268. člen
(železniške evidence pošiljk)

Izvajalci železniških prevoznih storitev dajejo evidence,
ki se vodijo pri centralni obračunski službi, na razpolago
carinskim organom v kontrolne namene.

269. člen
(glavni zavezanec v železniškem prevozu)

(1) Izvajalci železniških prevoznih storitev, ki prevzame-
jo na prevoz blago, ki ga spremlja tovorni list CIM, ki velja
kot tranzitna deklaracija, so glavni zavezanec za tak tranzitni
postopek.

(2) Izvajalec železniških prevoznih storitev je glavni za-
vezanec za tranzitni postopek za pošiljke, ki vstopijo na
carinsko območje, in so jih na prevoz prevzele tuje železni-
ce.

270. člen
(označevanje pošiljk)

(1) Izvajalec železniških prevoznih storitev poskrbi za
označitev pošiljk v tranzitnem postopku, z nalepko na tovor-

nem listu CIM, ki ustreza vzorcu iz priloge 41, ki je sestavni
del te uredbe.

(2) Nalepko je treba nalepiti na tovorni list CIM in pri
zaprtem tovoru na vagon, v ostalih primerih pa na tovorek
oziroma tovorke.

(3) Nalepka iz prvega odstavka tega člena se lahko
nadomesti z odtisom žiga v zeleni barvi z narisanim piktogra-
mom iz priloge 41 k tej uredbi.

271. člen
(sprememba prevozne pogodbe)

(1) Pri spremembi prevozne pogodbe, zaradi katere:
a) se prevoz, ki bi se moral končati zunaj carinskega

območja, konča v njem, ali
b) se prevoz, ki bi se moral končati na carinskem ob-

močju, konča zunaj njega,
sme izvajalec železniških prevoznih storitev spremenje-

no prevozno pogodbo izpolniti le s predhodnim dovoljenjem
urada odhoda.

(2) V vseh ostalih primerih lahko izvajalec železniških
prevoznih storitev izpolni spremenjeno prevozno pogodbo,
o spremembi pa nemudoma obvesti urad odhoda.

272. člen
(postopek pri uradu odhoda)

(1) Če se prevoz v tranzitnem postopku začne na carin-
skem območju in naj bi se v njem tudi končal, se tovorni list
CIM predloži uradu odhoda.

(2) Urad odhoda v polje, namenjeno za carinski organ,
v listih št. 1, 2 in 3 tovornega lista CIM jasno vpiše kratico
“TSI“, ki se potrdi z žigom urada odhoda.

(3) Vsi izvodi tovornega lista CIM se vrnejo udeležencu.
(4) Naloge namembnega urada izvršuje tisti carinski

organ, na katerega območju leži namembna železniška po-
staja. Če je blago na vmesni postaji sproščeno v prost
promet ali je zanj uveden drug carinski postopek, naloge
namembnega urada prevzame tisti carinski organ, na kate-
rega območju leži ta postaja.

(5) Zaradi izvajanja kontrole tranzitnega postopka v skla-
du z 262. členom te uredbe mora izvajalec železniške pre-
vozne storitve dati v skladu z njihovim dogovorom carinskim
organom na razpolago vse tovorne liste CIM.

273. člen
(zalivkanje vozil)

Če ukrepi, ki jih sprejme izvajalec železniške prevozne
storitve za zagotovitev istovetnosti blaga, zadoščajo, urad
odhoda na prevozna sredstva ali tovorke ne namešča zalivk.

274. člen
(postopek pri namembnem uradu)

(1) V primerih iz četrtega odstavka 272. člena te ured-
be izvajalec železniške prevozne storitve predloži namem-
bnemu uradu lista št. 2 in št. 3 tovornega lista CIM.

(2) Namembni urad vrne izvajalcu železniške prevozne
storitve list št. 2 tovornega lista CIM takoj potem, ko vanj
vnese zaznamek, list št. 3 pa obdrži.

275. člen
(prevoz, ki se konča zunaj carinskega območja)

(1) Če se prevoz začne na carinskem območju in naj bi
se končal zunaj njega, veljata 272. in 273. člena te uredbe.

(2) Naloge namembnega urada prevzame tisti carinski
organ, na katerega območju leži mejna železniška postaja,
preko katere pošiljka zapusti carinsko območje.

(3) Pri namembnem uradu niso potrebne nobene for-
malnosti.
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276. člen
(prevoz, ki se konča na carinskem območju)

(1) Če se prevoz začne zunaj carinskega območja in
naj bi se na njem končal, prevzame naloge urada odhoda
carinski organ, na katerega območju leži mejna železniška
postaja, preko katere pošiljka vstopa v carinsko območje.

(2) Pri uradu odhoda niso potrebne nobene formalno-
sti.

(3) Nalogo namembnega urada prevzame tisti carinski
organ, na katerega območju leži namembna železniška po-
staja. Pri namembnem uradu je treba opraviti postopke,
predvidene v 274. členu te uredbe.

(4) Če pa je blago na vmesni postaji sproščeno v prost
promet ali je zanj uveden drug carinski postopek, nalogo
namembnega urada prevzame tisti carinski organ, na kate-
rega območju leži ta postaja. Ta carinski organ žigosa lista
št. 2 in št. 3 in dodatno kopijo lista št. 3 tovornega lista CIM,
ki ga predloži izvajalec železniških prevoznih storitev in jih
opremi z naslednjo oznako: “OCARINJENO.“ Ta organ ne-
mudoma vrne lista št. 2 in št. 3 izvajalcu železniških prevoz-
nih storitev, po tem, ko jih je žigosal in zadržal dodatno
kopijo lista št. 3.

(5) Postopek naveden v prejšnjem odstavku ne velja za
trošarinske izdelke v skladu s predpisi, ki urejajo področje
trošarin.

(6) Za postopke navedene v četrtem odstavku tega
člena ima nadzorni carinski organ namembne postaje pravi-
co preveriti navedbe, ki jih je na liste št. 2 in št. 3 vnesel
carinski organ pristojen za nadzor vmesne postaje.

277. člen
(prevoz preko carinskega območja)

(1) Če se prevoz začne zunaj carinskega območja in
naj bi se tudi končal zunaj njega, potem naloge odhodnega
in namembnega urada prevzamejo carinski organi, navedeni
v prvem odstavku 276. člena oziroma v drugem odstavku
275. člena te uredbe.

(2) Pri uradu odhoda in namembnem uradu niso potre-
bne nobene formalnosti.

278. člen
(domače blago)

V primerih iz 276. in 277. člena te uredbe se to blago
šteje za carinsko blago.

2. pododdelek:
določbe, ki se nanašajo na blago, ki se prevaža v velikih

zabojnikih

279. člen
(prevoz v velikih zabojnikih)

Če se blago prevaža v tranzitnem postopku, se poeno-
stavijo ustrezne formalnosti v skladu z 280. do 293. členom
te uredbe za prevoz blaga v velikih zabojnikih, ki ga za
izvajalce železniških prevoznih storitev opravljajo prevozna
podjetja na osnovi predajnega lista TR. Takšen prevoz lahko
razen železniškega prevoza zajema tudi druge vrste prevoza
od odhodne železniške postaje do namembne železniške
postaje.

280. člen
(pomen posameznih izrazov)

Pri izvajanju tega pododdelka imajo izrazi naslednji po-
men:

1. “prevozno podjetje“: podjetje, ki so ga ustanovile
Izvajalci železniških prevoznih storitev za prevoz blaga v

velikih zabojnikih ob uporabi predajnih listov TR in katerega
družbenik je železniška  družba;

2. “veliki zabojnik“:
– z lastnostmi, ki omogočajo učinkovito namestitev za-

livk; to pa velja le v primerih, ko je potrebno zalivkanje v
skladu z 288. členom te uredbe;

– takšnih dimenzij, da znaša površina dna med štirimi
zunanjimi koti najmanj 7 m2;

3. “predajni list TR“: ob sklenitvi prevozne pogodbe
izdani list, na osnovi katere prevozno podjetje prevaža ene-
ga ali več velikih zabojnikov v mednarodnem prometu od
pošiljatelja do prejemnika. Vsak predajni list TR ima zaradi
razlikovanja v desnem zgornjem kotu serijsko številko. Šte-
vilka je sestavljena iz osmih številk, pred katerimi sta črki TR.

Predajni list TR je sestavljen iz naslednjih listov po
številčnem zaporedju:

– št. 1: list za upravo prevoznega podjetja;
– št. 2: list za predstavnika prevoznega podjetja na

namembni železniški postaji;
– št. 3A: list za carinski organ;
– št. 3B: list za prejemnika;
– št. 4: list za upravo prevoznega podjetja;
– št. 5: list za predstavnika prevoznega podjetja na

odhodni železniški postaji;
– št. 6: list za pošiljatelja.
Vsi listi predajnega lista TR, razen lista 3A, morajo imeti

na desni strani 4 cm širok, zelen rob;
4. “dokazilo za velike zabojnike“, v nadaljevanju “doka-

zilo“: predajnemu listu TR priložena listina, ki je njen sestav-
ni del in s katero se prevaža več velikih zabojnikov od iste
odhodne železniške postaje do iste namembne železniške
postaje, pri katerih je treba opraviti carinske formalnosti.

Dokazilo se izda v enakem številu izvodov kot predajni
list TR, na katero se nanaša.

Število dokazil je treba vnesti v polje, ki je namenjeno
za navedbo števila dokazil, v desnem zgornjem kotu predaj-
nega lista TR.

V zgornjem desnem kotu vsakega dokazila je treba
vpisati serijsko številko pripadajočega predajnega lista TR;

5. “najbližja ustrezna žlezniška postaja“ kraju naklada-
nja ali razkladanja najbližja železniška postaja ali terminal pri
kateri se lahko pretovorijo zabojniki navedeni v 2. točki tega
člena.

281. člen
(predajni list TR kot tranzitna deklaracija)

Predajni list TR, ki ga uporabljajo prevozna podjetja,
velja za blago, ki se prevaža v tranzitnem postopku kot
tranzitna deklaracija.

282. člen
(evidence)

(1) Prevozno podjetje mora evidence, ki se vodijo pri
centralni obračunski službi, dati na voljo carinskim organom
zaradi kontrol.

(2) Prevozno podjetje mora carinskim organom na nji-
hovo zahtevo posredovati vse dokumente, evidence ali in-
formacije, ki so povezane z opravljenimi ali tekočimi poši-
ljkami in ki jih ti organi po lastni presoji potrebujejo.

(3) V primerih, v katerih v skladu z 281. členom te
uredbe predajni listi TR veljajo kot tranzitne deklaracije ali
tranzitni dokumenti, prevozno podjetje ali njegov zastopnik
obvesti:

a) namembni urad, če prejme list št. 1 predajnega lista
TR brez zaznamka;

b) urad odhoda, če ni dobil nazaj lista št. 1 predajnega
lista TR in prevozno podjetje ne more ugotoviti, če je bila
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določena pošiljka pri namembnem uradu predložena v skla-
du s predpisi ali če je pošiljka v primerih v skladu z 290.
členom te uredbe zapustila carinsko območje.

283. člen
(železnica kot glavni zavezanec)

(1) Izvajalci železniških prevoznih storitev so glavni za-
vezanec za pošiljke, ki jih prevzamejo na prevoz.

(2) Izvajalci železniških prevoznih storitev so glavni za-
vezanec za tranzitni postopek za pošiljke iz 279. člena te
uredbe, ki vstopijo na carinsko območje, in so jih na prevoz
prevzele tuje železnice.

284. člen
(prevoz, ki ne poteka v železniškem prometu)

Če je med prevozom, ki ne poteka v železniškem pro-
metu, do odhodne železniške postaje ali od namembne
železniške postaje, potrebno opraviti carinske formalnosti,
je v posamezni predajni list TR dovoljeno vpisati le en veliki
zabojnik.

285. člen
(označitev prevozov)

(1) Prevozno podjetje poskrbi za označitev prevozov, ki
potekajo po tranzitnem postopku, z nalepkami s piktogra-
mom, ki je prikazan v vzorcu v prilogi 41 k tej uredbi.
Nalepko je treba nalepiti na predajni list TR ter na velike
zabojnike.

(2) Nalepka navedena v prejšnjem odstavku se lahko
nadomesti z odtisom žiga v zeleni barvi z narisanim piktogra-
mom iz priloge 41 k tej uredbi.

286. člen
(sprememba prevozne pogodbe)

(1) Pri spremembi prevozne pogodbe, zaradi katere:
a) se prevoz, ki bi se moral končati zunaj carinskega

območja, konča na njem, ali
b) se prevoz, ki bi se moral končati na carinskem ob-

močju, konča zunaj njega,
sme prevozno podjetje spremenjeno prevozno pogod-

bo izpolniti le s predhodnim dovoljenjem urada odhoda.
(2) V vseh ostalih primerih lahko prevozno podjetje

izpolni spremenjeno prevozno pogodbo, o spremembi pa
nemudoma obvesti urad odhoda.

287. člen
(predložitev predajnega lista TR uradu odhoda)

(1) Če se prevoz v tranzitnem postopku začne na carin-
skem območju, in naj bi se na njem tudi končal, se predajni
list TR predloži uradu odhoda.

(2) Urad odhoda v polje, namenjeno za carino, v listu
št. 2, št. 3A in št. 3B predajnega lista TR razločno vnese
kratico TSI. Kratica “TSI“ se potrdi z žigom urada odhoda.

(3) Vsi izvodi predajnega lista TR se vrnejo udeležencu.
(4) Predajni list TR za blago, navedeno v drugem od-

stavku tega člena, je treba predložiti tistemu namembnemu
uradu, pri kateremu se blago predloži za carinski postopek
sprostitve v prost promet ali za drug carinski postopek.

288. člen
(zagotavljanje istovetnosti blaga)

Istovetnost blaga se zagotavlja v skladu z 227. členom
te uredbe. Z ozirom na ukrepe, ki jih sprejema izvajalec
železniških prevoznih storitev za zagotovitev istovetnosti bla-
ga, urad odhoda na velike zabojnike načeloma ne namešča

zalivk. Če pa se zabojnik zalivka, potem se to vpiše v polje za
carinske zaznamke v listih št. 3A in št. 3B predajnega lista
TR.

289. člen
(predložitev listov št. 1, št. 2 in št. 3A predajnega lista TR

namembnemu uradu)
(1) V primerih iz četrtega odstavka 287. člena te ured-

be prevozno podjetje namembnemu uradu predloži liste št.
1, št. 2 in št. 3A predajnega lista TR.

(2) Namembni urad vrne lista št. 1 in št. 2 prevoznemu
podjetju takoj, ko je vanju vnesel zaznamek in obdrži list št.
3A.

290. člen
(začetek prevoza na carinskem območju)

(1) Če se prevoz začne na carinskem območju in naj bi
se končal zunaj njega, veljajo 287. in 288. člen te uredbe.

(2) Nalogo namembnega urada prevzame tisti carinski
organ, na območju katerega leži mejna železniška postaja,
preko katere pošiljka zapusti carinsko območje.

(3) Pri namembnem uradu niso potrebne nobene for-
malnosti.

291. člen
(začetek prevoza zunaj carinskega območja)

(1) Če se prevoz začne zunaj carinskega območja in
naj bi se končal na njem, naloge urada odhoda prevzame
carinski organ, na območju katerega leži mejna železniška
postaja, preko katere pošiljka vstopa v carinsko območje.
Pri uradu odhoda niso potrebne nobene formalnosti.

(2) Nalogo namembnega urada prevzame tisti carinski
organ, pri katerem se predloži blago.

(3) Pri namembnem uradu je treba opraviti formalnosti,
predvidene v 289. členu te uredbe.

292. člen
(začetek in zaključek prevoza zunaj carinskega območja)

(1) Če se prevoz začne zunaj carinskega območja in
naj bi se tudi končal zunaj carinskega območja, potem nalo-
go urada odhoda in namembnega urada prevzamejo carin-
ski organi, navedeni v prvem odstavku 291. člena in v dru-
gem odstavku 290. člena te uredbe.

(2) Pri uradu odhoda in namembnem uradu niso potre-
bne nobene formalnosti.

3. pododdelek:
obseg običajnih in poenostavljenih postopkov

293. člen
(uporaba običajnih postopkov)

(1) V primerih, ko se blago prevaža v tranzitnem po-
stopku, uporaba 266. do 292. člena te uredbe ne izključuje
možnosti uporabe postopkov, navedenih v drugih členih
tega poglavja. V vsakem primeru pa veljata 268. in 285.
člen te uredbe.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je pri izpolnjevanju
tovornega lista CIM ali predajnega lista TR v polju za naved-
bo prilog potrebno razločno vpisati podatek o uporabljenih
tranzitnih deklaracijah. Ta podatek mora vsebovati vrsto listi-
ne, naziv carinskega organa, ki jo je izdal, ter datum in
registrsko številko vsake uporabljene tranzitne deklaracije.

(3) Če se tranzitni postopek izvaja s predajnim listom
TR v skladu z 280. do 292. členom te uredbe, se za
uporabljeni tovorni list CIM ne uporabljata prvi in drugi od-
stavek tega člena in 266. do 278. člen te uredbe. V tovor-
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nem listu CIM se v polju za priloge vidno navede sklicevanje
na predajni list TR. Ta zaznamek mora vsebovati navedbo
“Predajni list TR“, ki ji sledi serijska številka.

294. člen
(CIM, predajni list TR)

(1) Če oprostitev predložitve deklaracije za tranzitni
postopek pri uradu odhoda velja za blago, ki se prevaža v
skladu z 266. do 293. členom te uredbe s tovornim listom
CIM ali predajnim listom TR, carinski organi določijo potre-
bne ukrepe za zagotovitev označitve listov št. 1, št. 2 in št. 3
tovornega lista CIM ali listov št. 1, št. 2 in št. 3A predajnega
lista TR s kratico TSI.

(2) Če je blago, ki se prevaža v skladu z 266. do 293.
členom te uredbe namenjeno pooblaščenemu prejemniku,
lahko Generalni carinski urad brez vpliva na drugi odstavek
257. člena in 2. točko prvega odstavka 260. člena te ured-
be določi, da liste št. 1, št. 2 in št. 3 tovornega lista CIM ali
liste št. 1, št. 2 in št. 3A predajnega lista TR namembnemu
uradu neposredno predloži železniška  družba ali prevozno
podjetje.

5. PODPOGLAVJE:
DOLOČBE ZA POSEBNE VRSTE PREVOZA

295. člen
(tranzitni postopek pri cevovodih in električnih vodih)

(1) Tranzitni postopek pri prenosu blaga po cevovodih
se opravi v skladu z drugim do šestim odstavkom tega člena.

(2) Za blago, ki se prevaža po cevovodu, se začne
tranzitni postopek ob vstopu na carinsko območje, če pride
blago nanj po cevovodu, ali ob vstopu v cevovod, če se
blago že nahaja na carinskem območju.

(3) Glavni zavezanec za blago iz prejšnjega odstavka,
je upravljalec cevovoda.

(4) Upravljalec cevovodov je tudi prevoznik.
(5) Tranzitni postopek se konča, ko blago, ki se preva-

ža po cevovodu, prispe v objekte prejemnikov ali razdelilno
omrežje prejemnika in se to ustrezno vpiše v poslovno doku-
mentacijo.

(6) Podjetja, ki se ukvarjajo s prevozom blaga v skladu
s tem členom, morajo voditi evidence in carinskim organom
omogočiti tudi kontrolo poslovne dokumentacije.

(7) Za prenos elektrike po vodih se primerno uporablja-
jo drugi do šesti odstavek tega člena.

296. člen
(postopek za poštne pošiljke)

Na carinsko blago, ki se v skladu s točko (d) tretjega
odstavka 121. člena Carinskega zakona, prepelje med dve-
ma krajema znotraj carinskega območja po pošti (vključno s
paketno pošto), carinski organ nalepi ali zahteva nalepko v
skladu s prilogo 42, ki je sestavni del te uredbe, na paketu
in spremljajočih dokumetnih.

297. člen
(uporaba zvezkov TIR ali ATA)

(1) Zvezek TIR oziroma zvezek ATA se lahko uporablja
kot tranzitna deklaracija za prevoz carinskega blaga preko
carinskega območja ali od enega do drugega kraja na carin-
skem območju v skladu z veljavnimi mednarodnimi sporazu-
mi.

(2) Za blago, za katero se za prevoz blaga iz prejšnjega
odstavka uporablja zvezek TIR in ATA, ne velja zavarovanje
iz tega poglavja.

6. PODPOGLAVJE:
DOLG IN IZTERJAVA

298. člen
(postopek v zvezi z garantom)

(1) Če se tranzitni postopek ni zaključil, urad odhoda:
a) v dvanajstih mesecih o dneva sprejema tranzitne

deklaracije obvestijo garanta, da postopek ni bil zaključen;
b) v treh letih od dneva sprejema tranzitne deklaracije

obvestijo garanta, da se zahteva ali bi se lahko zahtevalo
plačilo carinskega dolga, za katerega je odgovoren v zvezi z
zadevnim prevozom v tranzitu, z navedbo številke in datuma
tranzitne deklaracije, naziva urada odhoda, imena glavnega
zavezanca in višine dolga.

(2) Če garant ne prejme obvestila v rokih iz prejšnjega
odstavka, je ta oproščen svojih obveznosti.

(3) Če je bilo obvestilo iz prejšnjega odstavka poslano,
se garant obvesti o izterjavi dolga ali o zaključku tranzitnega
postopka.“

III. DEL: CARINSKI POSTOPKI Z EKONOMSKIM
UČINKOM

1. POGLAVJE:
OSNOVNE DOLOČBE, KI VELJAJO ZA VEČ

POSTOPKOV

1. oddelek:
Pomen posameznih izrazov

299. člen
(pomen posameznih izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem naslovu, imajo na-
slednji pomen:

a) “postopek“ pomeni carinski postopek z ekonom-
skim učinkom;

b) “dovoljenje“ pomeni dovoljenje carinskih organov za
uporabo postopka;

c) “enotno dovoljenje“ pomeni dovoljenje, ki obsega
vnos v oziroma zaključek ter uporabo različnih postopkov;

d) “imetnik“ pomeni imetnika dovoljenja;
e) “nadzorni organ“ pomeni carinski organ, ki je z do-

voljenjem pooblaščen za nadzor postopka;
f) “organ vnosa“ pomeni carinski organ, ki je z dovolje-

njem pooblaščen za sprejem deklaracije za vnos blaga v
postopek;

g) “organ zaključka postopka“ pomeni carinski urad ali
urade, ki so z dovoljenjem pooblaščeni za sprejem deklara-
cij, na podlagi katerih se za blago po vnosu v postopek
določi nova carinsko dovoljena raba ali uporaba ali, v prime-
ru pasivnega oplemenitenja, deklaracija za sprostitev v prost
promet.

h) “poslovne knjige“ pomeni imetnikovo komercialno,
davčno in drugo računovodsko dokumentacijo ali take po-
datke, ki se vodijo za njegov račun;

i) “evidence“ pomeni dokumentacijo z vsemi potrebni-
mi podatki in tehničnimi podrobnostmi na kakršnem koli
sredstvu, ki carinskim organom omogoča, da nadzirajo in
kontrolirajo postopek predvsem glede pretoka blaga ali spre-
membe njegovega statusa; v postopku carinskega skladi-
ščenja se evidence imenujejo “evidenca blaga“;

j) “glavni pridobljeni proizvodi“ pomeni pridobljene pro-
izvode, za izdelavo katerih je bil odobren postopek;

k) “stranski pridobljeni proizvodi“ pomeni pridobljene
proizvode, ki so poleg glavnih pridobljenih proizvodov, na-
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vedenih v dovoljenju, nujni stranski proizvodi v postopku
oplemenitenja;

l) “rok za zaključek“ pomeni rok, do katerega mora biti
uvoznemu blagu ali pridobljenim proizvodom dodeljena no-
va carinsko dovoljena raba ali uporaba, vključno, s prime-
rom, za zahtevo povračila uvoznih dajatev po opravljenem
aktivnem oplemenitenju (sistem povračila) ali za pridobitev
popolne ali delne oprostitve uvoznih dajatev ob sprostitvi v
prost promet po opravljenem pasivnem oplemenitenju.

2. oddelek:
Zahtevek za dovoljenje

300. člen
(zahtevek za dovoljenje)

(1) Zahtevek za dovoljenje se poda pisno po vzorcu iz
priloge 43, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Carinski organi lahko dovolijo, da se za podaljšanje
ali spremembo dovoljenja zaprosi z (enostavnim) pisnim za-
htevkom.

(3) V naslednjih primerih se za dovoljenje lahko zaprosi
s carinsko deklaracijo v pisni obliki ali z uporabo računalni-
škega sistema izmenjave podatkov po običajnem postopku:

a) pri aktivnem oplemenitenju, kadar se v skladu s 335.
členom te uredbe šteje, da so gospodarski pogoji izpolnje-
ni, razen pri zahtevkih, ki vključujejo enakovredno blago;

b) pri predelavi pod carinskim nadzorom, kadar se v
skladu s prvim odstavkom 349. člena te uredbe šteje, da so
gospodarski pogoji izpolnjeni;

c) pri začasnem uvozu, vključno z uporabo zvezka ATA
ali CPD;

d) pri pasivnem oplemenitenju:
– kadar oplemenitenje zajema popravila vključno s si-

stemom standardne zamenjave brez predhodnega uvoza,
– pri sprostitvi v prost promet po pasivnem oplemenite-

nju z uporabo sistema standardne zamenjave s predhodnim
uvozom,

– pri sprostitvi v prost promet po pasivnem oplemenite-
nju z uporabo sistema standardne zamenjave brez predho-
dnega uvoza, kadar obstoječe dovoljenje ne zajema takega
sistema in carinski organi dopustijo spremembo,

– pri sprostitvi v prost promet po pasivnem oplemenite-
nju, če postopek oplemenitenja zadeva nekomercialno bla-
go.

(4) Zahtevek za dovoljenje se lahko poda kot ustna
carinska deklaracija za začasni uvoz v skladu s 142. členom
te uredbe pod pogojem, da se predloži dokument, izpolnjen
v skladu s tretjim odstavkom 302. člena te uredbe.

(5) Zahtevek za dovoljenje se lahko poda s carinsko
deklaracijo za začasni uvoz s katerim koli drugim dejanjem v
skladu s prvim odstavkom 145. člena te uredbe.

(6) Carinski organi lahko zahtevajo, da se zahtevki za
začasni uvoz s popolno oprostitvijo carinskih dajatev v skla-
du s 375. členom te uredbe podajo v skladu z prvim odstav-
kom tega člena.

301. člen
(pristojni carinski organi)

Zahtevek za dovoljenje iz 300. člena te uredbe se
predloži:

a) pri carinskem skladiščenju: carinskim organom, pri-
stojnim za kraj, ki bo odobren za carinsko skladišče ali kjer
se vodi glavno knjigovodstvo vložnika zahtevka;

b) pri aktivnem oplemenitenju in predelavi pod carin-
skim nadzorom: carinskim organom, pristojnim za kraj, kjer
bo potekal postopek oplemenitenja;

c) pri začasnem uvozu: carinskim organom, pristojnim
za kraj, kjer bo blago uporabljeno, brez vpliva na drugi
odstavek 377. člena te uredbe;

d) pri pasivnem oplemenitenju: carinskim organom, pri-
stojnim za kraj, kjer se nahaja blago, ki bo deklarirano za
začasni izvoz.

302. člen
(potrebni podatki)

(1) Kadar carinski organi menijo, da kakšna informacija
iz zahtevka ni ustrezna, lahko od vložnika zahtevajo dodatne
podatke.

(2) Zlasti kadar se zahtevek lahko poda kot carinska
deklaracija, carinski organi brez poseganja v 133. člen te
uredbe zahtevajo, da je zahtevku priložen dokument, ki ga
izpolni deklarant, in ki vsebuje vsaj naslednje podatke, razen
če se taki podatki zdijo nepotrebni ali se lahko vnesejo na
obrazec za pisno deklaracijo:

a) ime in naslov vložnika, deklaranta in izvajalca;
b) vrsto oplemenitenja ali uporabe blaga;
c) tehnični opis blaga in pridobljenih ali predelanih pro-

izvodov in način zagotavljanja istovetnosti;
d) oznake gospodarskih pogojev v skladu s prilogo 46

k tej uredbi, ki je njen sestavni del;
e) ocenjeni normativ porabe ali način za določitev tega

normativa;
f) predvideni rok za zaključek postopka;
g) predlagani organ zaključka postopka;
h) kraj oplemenitenja ali uporabe;
i) predlagane formalnosti za prenos;
j) v primeru ustne carinske deklaracije, vrednost in koli-

čino blaga.
(3) Kadar je dokument iz prejšnjega odstavka predlo-

žen v primeru ustne deklaracije za začasni uvoz, se napiše v
dvojniku; en izvod carinski organi potrdijo in ga dajo dekla-
rantu.

3. oddelek:
Gospodarski pogoji

303. člen
(preverjanje gospodarskih pogojev)

(1) Razen v primerih, ko se šteje, da so gospodarski
pogoji izpolnjeni glede na 3, 4 ali 6 poglavje tega dela,
carinski organi ne izdajo dovoljenja brez preverjanja gospo-
darskih pogojev.

(2) Pri postopkih aktivnega oplemenitenja se s prever-
janjem ugotavlja ekonomsko neupravičenost uporabe do-
mačih virov, zlasti ob upoštevanju naslednjih meril, katerih
podrobnosti so predpisane v 46 prilogi k tej uredbi:

a) nedostopnost v Sloveniji proizvedenega blaga ena-
ke kakovosti in z enakimi tehničnimi lastnostmi kot blago,
namenjeno uvozu za predvidene postopke oplemenitenja;

b) razlike v ceni med v Sloveniji proizvedenim blagom
in blagom, namenjenim uvozu;

c) pogodbene obveznosti.
(3) Pri predelavi pod carinskim nadzorom se s preverja-

njem ugotavlja, če uporaba uvoznega blaga omogoča, da se
predelovalna dejavnost začne ali ohrani v Sloveniji.

(4) Pri postopkih pasivnega oplemenitenja se s prever-
janjem ugotavlja, če:

a) je verjetno, da bodo predelovalci v Sloveniji zaradi
oplemenitenja izven Sloveniji resno prikrajšani; ali

b) je oplemenitenje v Sloveniji ekonomsko neupraviče-
no ali neizvedljivo iz tehničnih razlogov ali zaradi pogodbe-
nih obveznosti.
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4. oddelek:
Odločanje o dovoljenju

304. člen
(oblike dovoljenja)

Carinski organi, pristojni za odločanje, izdajo dovolje-
nje, kot sledi:

a) pri zahtevku na podlagi prvega odstavka 300. člena
te uredbe z uporabo vzorca iz priloge 43 k tej uredbi;

b) pri zahtevku na podlagi tretjega odstavka 300. člena
te uredbe s sprejemom carinske deklaracije;

c) pri zahtevku za obnovitev ali spremembo dovoljenja
z zaznamkom na zahtevku.

305. člen
(obveščanje vložnika zahtevka)

Vložnika zahtevka se obvesti o odločitvi za izdajo dovo-
ljenja ali razlogih, zakaj je bil zahtevek zavrnjen, v 30 dneh
oziroma v primeru carinskega skladiščenja v 60 dneh, od
dneva, ko je bil zahtevek vložen, ali od dneva, ko so carinski
organi prejeli kateri koli zahtevani manjkajoči ali dodatni
podatek.

306. člen
(veljavnost dovoljenja)

(1) Brez vpliva na 307. člen te uredbe začne dovoljenje
veljati na dan izdaje ali na kateri koli kasnejši dan, naveden v
dovoljenju. Če gre za zasebno skladišče, lahko carinski
organi izjemoma sporočijo svoje soglasje za uporabo po-
stopka pred dejansko izdajo dovoljenja.

(2) Pri dovoljenjih za postopek carinskega skladiščenja
se rok veljavnosti ne omejuje.

(3) Pri aktivnem oplemenitenju, predelavi pod carin-
skim nadzorom in pasivnem oplemenitenju rok veljavnosti
ne presega treh let od dneva veljavnosti dovoljenja, razen v
primeru dobro utemeljenih razlogov.

(4) Z odstopanjem od tretjega odstavka tega člena za
blago v aktivnem oplemenitenju, zajeto v tretjem odstavku
339. člena te uredbe, ki je njen sestavni del, rok veljavnosti
ne presega šest mesecev.

(5) V primeru mleka in mlečnih izdelkov, ki spadajo v
oznake 0401 do 0406 kombinirane nomenklature rok ve-
ljavnosti ne presega treh mesecev.

307. člen
(dovoljenje z veljavnostjo za nazaj)

(1) Razen pri postopku carinskega skladiščenja lahko
carinski organi izdajo dovoljenje z veljavnostjo za nazaj.

(2) Brez vpliva na tretji in četrti odstavek tega člena,
dovoljenje z veljavnostjo za nazaj začne veljati najprej od
dneva, ko je bil vložen zahtevek.

(3) Če se zahteva obnova dovoljenja za isto vrsto po-
stopka in blaga, se dovoljenje lahko izda z veljavnostjo za
nazaj od dneva, ko je potekla veljavnost prvotnega dovoljenja.

(4) V izjemnih okoliščinah se veljavnost za nazaj lahko
še podaljša, vendar ne več kot za eno leto pred vložitvijo
zahtevka, pod pogojem, da obstaja dokazana gospodarska
potreba, in:

a) zahtevek ni povezan s poskusom zavajanja ali z očit-
no malomarnostjo;

b) rok veljavnosti, ki bi bil odobren po 306. členu te
uredbe, ni prekoračen;

c) vložnikovo knjigovodstvo potrjuje, da se vse zahteve
postopka lahko šteje za izpolnjene, da je po potrebi mogoče
identificirati blago za obravnavano obdobje in da tako raču-
novodstvo omogoča nadzor nad postopkom; ter

d) se vse formalnosti, potrebne za urejanje stanja bla-
ga, lahko izvedejo, vključno, kadar je treba, z razveljavitvijo
deklaracije.

5. oddelek:
Druge določbe glede izvedbe postopkov

1. pododdelek:
Splošne določbe

308. člen
(ukrepi trgovinske politike)

(1) Ukrepi trgovinske politike, se uporabljajo ob vnosu
carinskega blaga v postopek, le če se nanašajo na vnos
blaga na carinsko območje.

(2) Kadar so pridobljeni proizvodi pridobljeni v postop-
ku aktivnega oplemenitenja, sproščeni v prost promet, se
uporabljajo tisti ukrepi trgovinske politike, ki veljajo za spro-
stitev uvoznega blaga v prost promet.

(3) Kadar so predelani proizvodi, pridobljeni v postop-
ku predelave pod carinskim nadzorom, sproščeni v prost
promet, se ukrepi trgovinske politike, ki veljajo za te proizvo-
de, uporabljajo le, kadar so ti ukrepi določeni tudi za uvozno
blago.

(4) Kadar so predpisani ukrepi trgovinske politike ob
sprostitvi v prost promet, se ti ukrepi ne uporabljajo za
pridobljene proizvode, sproščene v prost promet po pasiv-
nem oplemenitenju:

– ki so obdržali slovensko poreklo v skladu z 12., 13.
in 14. členom Carinskega zakona;

– ki zadevajo popravilo, vkjučno s sistemom zamenja-
ve;

– po dodatnih postopkih oplemenitenja v skladu s 96.
členom Carinskega zakona.

309. člen
(vložitev carinske deklaracije pri drugemu organu)
Brez vpliva na 120.a člen Carinskega zakona, nadzorni

organ lahko dovoli, da se carinska deklaracija vloži pri dru-
gemu carinskemu organu, kot je naveden v dovoljenju. Nad-
zorni organ določi način sporočanja.

2. pododdelek:
Prenosi

310. člen
(prenos)

(1) V primerih, ko ne gre za začasni uvoz je v dovoljenju
določeno, če in pod kakšnimi pogoji se blago ali proizvodi,
dani v odložni postopek, lahko prenašajo med različnimi
kraji ali do prostorov drugega imetnika brez zaključka po-
stopka (prenos) ob obveznem vodenju evidenc.

(2) Prenos iz prejšnjega odstavka ni mogoč, kadar je
kraj odhoda ali prihoda blaga skladišče tipa B.

311. člen
(prenos med kraji)

(1) Prenos med različnimi kraji, navedenimi v istem
dovoljenju, se lahko opravi brez carinskih formalnosti.

(2) Prenos od organa vnosa v postopek do imetnikovih
ali izvajalčevih objektov ali kraja uporabe, se lahko opravi v
okviru deklaracije za vnos v postopek.

(3) Prenos do organa izstopa s predvidenim ponovnim
izvozom se lahko opravi v okviru postopka. V tem primeru se
postopka ne zaključi, dokler blago ali proizvodi, prijavljeni za
ponovni izvoz, dejansko ne zapustijo carinskega območja.
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312. člen
(prenos med imetniki)

(1) Prenos od enega imetnika do drugega se lahko
izvede le, kadar slednji vnese prenešeno blago ali proizvode
v postopek v okviru dovoljenja za deklariranje na podlagi
knjigovodskih vpisov. Obvestilo carinskim organom in evi-
dentiranje blaga ali proizvodov po 187. členu te uredbe se
izvede ob prispetju v objekte drugega imetnika. Dopolnile
deklaracije ni treba zahtevati.

(2) V primeru začasnega uvoza se prenos od enega
imetnika do drugega lahko opravi tudi, kadar slednji vnese
blago v postopek s pisno carinsko deklaracijo in ob uporabi
običajnega postopka.

(3) Formalnosti, ki jih je treba opraviti, so predpisane v
prilogi 44, ki je sestavni del te uredbe. Ob prejemu blaga ali
proizvodov jih je drugi imetnik dolžan uvesti v postopek.

313. člen
(povečano tveganje pri prenosih)

Prenos, ki pomeni povečano tveganje, kot je predstav-
ljeno v prilogi 30 k tej uredbi, mora biti zavarovan po pogo-
jih, enakovrednih tistim, ki so predpisani za tranzitni posto-
pek.

3. pododdelek:
Evidence

314. člen
(evidence)

(1) Carinski organi zahtevajo od imetnika, izvajalca ali
imetnika skladišča, da vodi evidence, razen za začasni uvoz
ali kadar tega ne štejejo za potrebno.

(2) Carinski organi lahko za namene iz prejšnjega od-
stavka odobrijo za evidence obstoječe knjigovodstvo, ki vse-
buje ustrezne podatke.

(3) Nadzorni organ lahko zahteva izvedbo inventure za
celoto ali del blaga, danega v postopek.

315. člen
(podatki, ki jih morajo vsebovati evidence)

(1) V evidencah iz 314. člena te uredbe in glede na
zahteve v skladu s 378. členom te uredbe za začasne uvo-
ze, morajo biti naslednji podatki:

a) podatki iz polj minimalnega seznama, predpisanega
v navodilu iz 126. člena te uredbe za prijavo vnosa blaga v
postopek;

b) podatki iz deklaracij, s katerimi je blagu določena
carinsko dovoljena raba ali uporaba, ki zaključuje postopek;

c) datum in referenčni podatki o drugih carinskih doku-
mentih in katerih koli dokumentih v zvezi z začetkom in
zaključkom postopka;

d) vrsta postopkov oplemenitenja, vrste ravnanja ali za-
časne uporabe;

e) normativ porabe ali po potrebi način za njegov izra-
čun;

f) podatki, ki omogočajo spremljanje blaga, vključno z
lokacijo in podatki o katerem koli prenosu;

g) trgovski ali tehnični opisi, potrebni za prepoznavanje
blaga;

h) podatki, ki omogočajo spremljanje gibanj v postop-
ku aktivnega oplemenitenja, ki se izvaja za enakovredno
blago.

(2) Vendar pa carinski organi lahko opustijo zahtevo za
del podatkov iz prejšnjega odstavka, kadar to ne vpliva škod-
ljivo na kontrolo ali nadzor nad postopkom za blago, ki se
skladišči, predeluje ali uporablja.

4. pododdelek:
Normativ porabe in formula za izračun

316. člen
(določitev normativa)

(1) Kadar je zaradi postopkov iz 3, 4 in 6 poglavja tega
dela potrebno, se normativ porabe ali način določanja sto-
pnje porabe, vključno s povprečnimi stopnjami porabe, do-
loči v dovoljenju ali v trenutku, ko je blago vneseno v posto-
pek. Stopnjo je treba v okviru možnosti določiti na osnovi
proizvodnih ali tehničnih podatkov ali, kadar ti niso dosto-
pni, podatkov, ki se nanašajo na istovrstne operacije.

(2) V posebnih okoliščinah lahko carinski organi dolo-
čijo normativ porabe potem, ko je blago že dano v posto-
pek, vendar najkasneje, ko mu je določena nova carinsko
dovoljena raba ali uporaba.

317. člen
(količinska in vrednostna metoda)

(1) Delež uvoznega blaga ali blaga na začasnem izvo-
zu, vdelanega v pridobljene proizvode, se izračuna z name-
nom:

– določiti uvozne dajatve, ki se zaračunajo,
– določiti znesek, ki se odšteje ob nastanku carinske-

ga dolga ali
– uporabe ukrepov trgovinske politike.
(2) Delež iz prejšnjega odstavka se izračuna v skladu s

količinsko metodo ali vrednostno metodo, glede na ustrez-
nost, ali katero koli drugo metodo, ki da podobne rezultate.
Za namene izračunavanja se med pridobljene proizvode
vključi predelane proizvode ali vmesne proizvode.

(3) Količinska metoda se uporabi, kadar:
a) se z oplemenitenjem pridobi le eno vrsto pridoblje-

nih proizvodov; v tem primeru je količina uvoznega blaga ali
blaga na začasnem izvozu, ki se šteje kot prisotna v količini
pridobljenih proizvodov, za katero nastane carinski dolg,
sorazmerna s slednjo kategorijo proizvodov kot odstotek
celotne količine pridobljenih proizvodov;

b) se z oplemenitenjem pridobi več vrst pridobljenih
proizvodov in so v vsakem od teh pridobljenih proizvodov vsi
elementi uvoznega blaga ali blaga na začasnem izvozu; v
tem primeru je količina uvoznega blaga ali blaga na zača-
snem izvozu, ki se šteje kot prisotna v količini določenega
pridobljenega proizvoda, za katerega je nastal carinski dolg,
sorazmerna:

– deležu med posebno vrsto pridobljenega proizvoda
brez vpliva na to, če je carinski dolg nastal, in skupno
količino pridobljenih proizvodov, in

– deležu med količino pridobljenih proizvodov, za ka-
tere je nastal carinski dolg, in skupno količino pridobljenih
proizvodov iste vrste.

(4) Pri odločanju, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo
načinov, opisanih pod točkami a) ali b) prejšnjega odstavka,
se izgube ne upoštevajo. Brez vpliva na 468. člen te uredbe
izgube pomenijo razmerje med uvoznim blagom ali blagom
na začasnem izvozu, ki se med oplemenitenjem uniči ali
izgubi, zlasti z izhlapevanjem, sušenjem, izločanjem plina ali
izluženjem. Pri pasivnem oplemenitenju se stranski pridob-
ljeni proizvodi, ki jih sestavljajo odpadki, usedline, odrezki in
ostanki, obravnavajo kot izgube.

(5) Vrednostna metoda se uporabi, kadar ni mogoče
uporabiti količinske metode.

(6) Količina uvoznega blaga ali blaga na začasnem
izvozu, ki se šteje kot prisotna v količini danega pridobljene-
ga proizvoda, za katerega je nastal carinski dolg, je sora-
zmerna:
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a) vrednosti te posebne vrste pridobljenega proizvoda
brez vpliva na to, če je carinski dolg nastal, kot odstotku
skupne vrednosti vseh pridobljenih proizvodov; in

b) vrednosti pridobljenih proizvodov, za katere je nastal
carinski dolg, kot odstotku skupne vrednosti tovrstnih pri-
dobljenih proizvodov.

(7) Za vrednost vsakega od različnih pridobljenih proiz-
vodov, ki se uporabijo za vrednostno metodo, se vzame
zadnja tovarniška cena v Sloveniji ali zadnja prodajna cena v
Sloveniji za enake ali podobne proizvode pod pogojem, da
nanje ne vpliva odnos med kupcem in prodajalcem.

(8) Kadar vrednosti ni mogoče ugotoviti po petem do
sedmem odstavku tega člena, se določi s katero koli smisel-
no metodo, ki daje enake ali podobne rezultate.

5. pododdelek:
Kompenzacijske obresti

318. člen
(kompenzacijske obresti)

(1) Kadar carinski dolg nastane za pridobljene proizvo-
de ali uvozno blago pri aktivnem oplemenitenju ali začasnem
uvozu, je treba kompenzacijske obresti plačati na znesek
uvoznih dajatev za obravnavano obdobje.

(2) Kompenzacijske obresti se obračunajo na način, ki
velja za zamudne obresti.

(3) Obresti se obračunajo mesečno z začetkom prvega
dne v mesecu po mesecu, v katerem je bilo uvozno blago,
za katerega nastane carinski dolg, prvič dano v postopek.
Obdobje se konča zadnjega dne v mesecu, v katerem je
nastal carinski dolg.

(4) Kadar gre za aktivno oplemenitenje (sistem povrači-
la) in se sprostitev v prost promet zahteva po devetem od-
stavku 99. člena Carinskega zakona, se obdobje začne s
prvim dnem meseca po mesecu, v katerem so bile ustrezne
dajatve povrnjene ali odpuščene.

(5) Kompenzacijske obresti se ne obračunavajo v na-
slednjih primerih:

a) kadar se upošteva obdobje, ki je krajše od enega
meseca;

b) kadar znesek izračunanih kompenzacijskih obresti
ne presega vrednosti 1000 tolarjev za posamezno carinsko
deklaracijo za sprostitev blaga v prost promet;

c) kadar nastane carinski dolg zato, da bi po sporazu-
mu med Slovenijo in drugo državo pri izvozih v to državo
omogočili uporabo preferencialne tarifne obravnave;

d) kadar so odpadki in ostanki, ki nastanejo pri uniče-
nju, sproščeni v prost promet;

e) kadar so stranski pridobljeni proizvodi sproščeni v
prost promet pod pogojem, da so v sorazmerju z izvoženimi
količinami glavnih pridobljenih proizvodov;

f) kadar carinski dolg nastane kot rezultat uporabe spro-
stitve v prost promet po devetem odstavku 99. člena Carin-
skega zakona, dokler plačljive uvozne dajatve za obravnava-
ne proizvode še niso dejansko povrnjene ali odpuščene;

g) kadar imetnik zahteva sprostitev v prost promet in
predloži dokaz, da je zaradi določenih okoliščin, ki niso
posledica njegove malomarnosti ali zavajanja, nemogoče ali
negospodarno opraviti ponovni izvoz pod pogoji, ki jih je
predvidel in ustrezno utemeljil, ko je vlagal zahtevek za do-
voljenje;

h) kadar carinski dolg nastane in se za ta dolg preskrbi
zavarovanje z gotovinskim pologom;

i) kadar carinski dolg nastane v skladu s točko (b) prve-
ga odstavka 143. člena Carinskega zakona ali je dolgovan
zaradi sprostitve blaga, ki je v postopku začasnega uvoza v
skladu z 353. do 358., 360., 362, 365, točko b) prvega
odstavka 370. in 373. členi te uredbe, v prost promet.

6. pododdelek:
Zaključek

319. člen
(eno dovoljenje – več deklaracij)

(1) Če je za uvozno blago ali blago na začasnem izvozu
začet postopek na podlagi enega dovoljenja z več carinski-
mi deklaracijami se:

– v primeru odložnega postopka, šteje, da določitev
nove carinsko dovoljene rabe ali uporabe za blago ali proiz-
vode zaključi postopek za obravnavano uvozno blago, dano
po najprej vloženi deklaraciji;

– v primeru aktivnega oplemenitenja (sistem povračila)
ali pasivnega oplemenitenja šteje, da so pridobljeni proizvo-
di proizvedeni iz obravnavanega uvoznega blaga ali blaga na
začasnem izvozu, danega v najprej vloženo deklaracijo;

(2) Uporaba prejšnjega odstavka ne sme voditi do neu-
pravičenih prednosti pri uvoznih dajatvah.

(3) Imetnik lahko zahteva zaključek postopka v zvezi z
točno določenim uvoznim blagom ali blagom na začasnem
izvozu iz prvega odstavka tega člena.

(4) Kadar je blago dano v postopek skupaj z drugim
blagom in pride do popolnega uničenja ali nenadomestljive
izgube, lahko carinski organi sprejmejo dokaze, ki jih da
imetnik o dejanski količini blaga v postopku, ki je bilo uniče-
no ali izgubljeno. Kadar imetnik ne more dati takih dokazov,
se količina uničenega ali izgubljenega blaga ugotovi s skli-
cevanjem na sorazmerni del tovrstnega blaga v postopku v
času, ko je prišlo do uničenja ali izgube.

320. člen
(obračun zaključka postopka)

(1) Najkasneje ob poteku roka za zaključek, brez vpliva
na to, ali se uporablja združevanje v skladu s tretjim odstav-
kom 93. člena Carinskega zakona:

– se v primeru aktivnega oplemenitenja (sistem odloga)
ali predelave pod carinskim nadzorom v 30 dneh nadzorne-
mu organu predloži obračun zaključka;

– je treba v primeru aktivnega oplemenitenja (sistem
povračila) pri nadzornem organu v šestih mesecih vložiti
zahtevo za povrnitev ali odpustitev uvoznih dajatev.

(2) Kadar to opravičujejo posebne okoliščine, lahko
carinski organi podaljšajo rok iz prejšnjega odstavka tudi po
izteku.

(3) Obračun mora vsebovati naslednje podatke, če
nadzorni organ ne odloči drugače:

a) referenčne podatke o dovoljenju;
b) količino vsake vrste uvoznega blaga, za katerega se

zahteva zaključek, povračilo ali odpustitev;
c) oznako KN za uvozno blago;
d) stopnjo uvoznih dajatev, ki jih je treba plačati za

uvozno blago, in po potrebi njegovo carinsko vrednost;
e) podatke o deklaracijah na podlagi katerih je bilo

uvozno blago dano v postopek;
f) vrsto in količino pridobljenih ali predelanih proizvo-

dov ali blaga v nespremenjenem stanju in njim dodeljena
carinsko dovoljena raba ali uporaba, vključno s podatki
ustreznih deklaracij, druge carinske dokumentacije ali kate-
rih koli drugih dokumentov, ki se nanašajo na zaključek in
zaključne roke;
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g) vrednost pridobljenih ali predelanih proizvodov, če
se za namene zaključka uporablja vrednostna metoda;

h) normativ porabe;
i) znesek uvoznih dajatev, ki jih je treba plačati, povrniti

ali odpustiti, in po potrebi kompenzacijskih obresti, ki jih je
treba plačati. Kadar se znesek nanaša na uporabo 344.
člena te uredbe, se ga navede;

j) v primeru predelave pod carinskim nadzorom oznako
KN za predelane proizvode in elemente, ki so potrebni za
določitev carinske vrednosti.

(4) Obrazec obračuna in zahtevka za povračilo je v
prilogi 45, ki njen sestavni del te uredbe.

321. člen
(informativni listi)

Da bi drugim carinskim organom, ki so vpleteni v upo-
rabo postopka, omogočili dostop do razpoložljivih podat-
kov, se na zahtevo udeležene osebe ali na pobudo carinskih
organov lahko izdajo naslednji informativni listi iz priloge 47,
ki je sestavni del te uredbe, razen če se carinski organi
dogovorijo za drug način izmenjave podatkov:

a) za carinsko skladiščenje informativni list INF8, da bi
sporočili elemente za obračun carinskega dolga, ki se upo-
rablja za blago, preden pride do običajnih postopkov in
ravnanj;

b) za aktivno oplemenitenje:
– informativni list INF1 za sporočanje podatkov o zne-

skih dajatev, kompenzacijskih obrestih, zavarovanju in ukre-
pih trgovinske politike,

– informativni list INF7 za sporočanje podatkov, ki do-
puščajo povračilo ali odpustitev dajatev po sistemu povrači-
la;

c) za začasni uvoz informativni list INF6, da bi sporočili
elemente za obračun carinskega dolga ali že obračunanih
zneskov dajatev za premeščeno blago.

2. POGLAVJE:
CARINSKO SKLADIŠČENJE

1. oddelek:
Splošne določbe

322. člen
(tipi carinskih skladišč)

(1) Kadar gre za javno carinsko skladišče, se uporablja
naslednja razvrstitev:

a) tip A, če odgovornost nosi imetnik skladišča;
b) tip B, če odgovornost nosi depozitar;
c) tip F, če skladišče upravljajo carinski organi.
(2) Kadar gre za zasebno carinsko skladišče in nosi

odgovornost imetnik skladišča, ki je obenem depozitar, ne
pa nujno tudi lastnik blaga, se uporablja naslednja razvrsti-
tev:

a) tip D, kadar se sprostitev v prost promet opravi s
knjigovodskim vpisom in se lahko odobri na osnovi narave,
carinske vrednosti in količine blaga, ki se upošteva v trenut-
ku vnosa blaga v postopek;

b) tip E, kadar se uporabi postopek, čeprav blaga ni
treba skladiščiti na kraju, ki je odobren kot carinsko skladi-
šče;

c) tip C, kadar ne gre za nobenega od posebnih prime-
rov iz točk a) in b) tega odstavka.

(3) V dovoljenju za skladišče tipa E je lahko predpisana
uporaba postopkov, določenih za skladišča tipa D.

2. oddelek:
Dodatni pogoji glede odobritve dovoljenja

323. člen
(odobritev objektov in lokacij za carinska skladišča)
(1) Pri izdaji dovoljenja morajo carinski organi določiti

objekte ali katero koli drugo lokacijo, odobreno kot carinsko
skladišče tipa A, B, C ali D. Potrdijo lahko tudi prostore za
začasno skladiščenje kot tovrstna skladišča ali jih upravljajo
kot skladišče tipa F.

(2) Določene lokacije ni mogoče potrditi za več kot eno
carinsko skladišče naenkrat.

(3) Kadar blago predstavlja nevarnost ali lahko pokvari
drugo blago ali iz drugih razlogov zahteva posebno ravnanje,
je v dovoljenju lahko navedeno, da ga je mogoče hraniti le v
objektih, ki so posebej opremljeni za njegov sprejem.

(4) Skladišča tipa A, C, D in E je mogoče potrditi kot
oskrbovalna skladišča.

324. člen
(drugi postopki v okviru carinskega skladiščenja)
(1) Dovoljenja je mogoče odobriti le, če kateri koli

predvideni običajni postopki in ravnanja, aktivno oplemeni-
tenje ali predelava blaga pod carinskim nadzorom ne prevla-
dujejo nad skladiščenjem blaga.

(2) Dovoljenja se ne odobrijo, če se objekti carinskih
skladišč ali skladiščni prostori uporabljajo za prodajo na
drobno.

(3) Dovoljenje je vseeno mogoče izdati, kadar je blago
v prodaji na drobno z oprostitvijo uvoznih dajatev:

(a) potnikom v prometu v druge države;
(b) po diplomatskih ali konzularnih dogovorih;
(c) članom mednarodnih organizacij ali silam NATO.
(4) Za namene druge alinee prvega odstavka 69. člena

Carinskega zakona carinski organi, ki pregledujejo, če so
upravni stroški za postopke carinskega skladiščenja v neso-
razmerju z obstoječimi gospodarskimi potrebami, med dru-
gim upoštevajo vrsto skladišča in postopek, ki se tam lahko
uporablja.

3. oddelek:
Evidence blaga

325. člen
(vodenje evidenc)

(1) V skladiščih tipa A, C, D in E je za vodenje evidenc
blaga odgovoren imetnik skladišča.

(2) V skladiščih tipa F pristojni carinski organ namesto
evidenc blaga vodi carinske evidence.

(3) V skladiščih tipa B nadzorni organ namesto evidenc
blaga hrani deklaracije o vnosu v postopek.

326. člen
(vsebina evidenc)

(1) Iz evidenc mora biti v vsakem trenutku razvidno
dejansko stanje zalog blaga, ki se še nahaja v postopku
carinskega skladiščenja. Imetnik skladišča mora nadzorne-
mu organu v rokih, ki jih določijo carinski organi, predložiti
izpisek stanja zalog.

(2) Kadar se uporabi drugi odstavek 85. člena Carin-
skega zakona, se carinska vrednost blaga evidentira v evi-
dencah blaga pred izvedbo običajnih postopkov in ravnanj.

(3) V evidencah blaga se evidentirajo podatki o začasni
odstranitvi blaga in o blagu v skupnem skladiščenju v skladu
z drugim odstavkom 331. člena te uredbe.
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327. člen
(vpisi v evidence)

(1) Kadar je blago dano v postopek za skladišče tipa E,
se v evidence blaga vpiše ob prispetju v imetnikove skladi-
ščne prostore.

(2) Kadar carinsko skladišče služi tudi kot skladišče za
začasno hrambo, se vpis v evidence blaga opravi takrat, ko
se sprejme deklaracija za carinski postopek.

(3) Vpis v evidence blaga glede zaključka postopka se
opravi najkasneje takrat, ko blago zapusti carinsko skladi-
šče ali imetnikove skladiščne prostore.

4. oddelek:
Druge določbe glede izvedbe postopka

328. člen
(blago iz drugih držav)

Na carinskem blagu se lahko izvedejo običajni postop-
ki in ravnanja, našteta v prilogi 48, ki je sestavni del te
uredbe.

329. člen
(začasna odstranitev blaga)

Blago se lahko začasno odstrani iz carinskega skladi-
šča za največ tri mesece. Kadar to dovoljujejo okoliščine, se
to obdobje lahko podaljša.

330. člen
(zahtevki za običajna ravnanja ali začasno odstranitev)

(1) Zahtevki za odobritev običajnih postopkov in rav-
nanj ali za začasno odstranitev blaga iz carinskega skladišča
morajo biti pisni in se predložijo nadzornemu organu za vsak
primer posebej. Vsebovati morajo vse podatke, potrebne za
uporabo postopka.

(2) Odobritev iz prejšnjega odstavka je lahko vključena
v dovoljenje za izvedbo postopka skladiščenja. V tem prime-
ru je treba obvestiti nadzorni organ na način, ki ga določi, da
se izvaja taka obravnava ali da se blago začasno odstrani.

331. člen
(skladiščenje domačega blaga)

(1) Kadar je domače blago skladiščeno v objektih ca-
rinskega skladišča ali skladiščnih prostorih, ki se uporablja-
jo za blago v postopku skladiščenja, se lahko predpišejo
posebne metode za zagotovitev istovetnosti takega blaga
zlasti z namenom, da se loči od blaga, danega v postopek
carinskega skladiščenja.

(2) Carinski organi lahko dovolijo skupno skladiščenje,
kadar je nemogoče v vsakem trenutku opredeliti carinski
status vsake vrste blaga.

(3) Blago v skupnem skladiščenju mora imeti isto osem-
mestno oznako KN, biti iste trgovske kakovosti in imeti iste
tehnične lastnosti.

(4) Za namen deklariranja za carinsko dovoljeno rabo
ali uporabo blaga v skupnem skladiščenju, pa tudi v poseb-
nih okoliščinah opredeljivo blago, ki izpolnjuje pogoje prej-
šnjega odstavka, se lahko šteje, da je bodisi domače blago
bodisi carinsko blago.

(5) V nobenem primeru se ne sme dodeliti carinski
status blaga za večji količini carinskega blaga kot je bila
dejanska količina carinskega blaga, skladiščenega v carin-
skem skladišču v času iznosa blaga, ki je prijavljeno za
določeno carinsko dobvoljeno rabo ali uporabo.

332. člen
(aktivno oplemenitenje ali predelava pod carinskim

nadzorom v carinskem skladišču)
(1) Kadar se aktivno oplemenitenje ali predelava pod

carinskim nadzorom izvaja v objektih carinskih skladišč ali
skladiščnih prostorih, se za blago v teh postopkih smiselno
uporabljajo določbe 331. člena te uredbe. Kadar pa so ti
postopki aktivno oplemenitenje brez enakovrednega blaga
ali predelava pod carinskim nadzorom, se določbe 331. čle-
na te uredbe o skupnem skladiščenju ne uporabljajo za
domače blago.

(2) Vpisi v evidence morajo omogočiti carinskim orga-
nom, da v vsakem trenutku spremljajo natančno stanje bla-
ga ali proizvodov v postopku.

3. POGLAVJE:
AKTIVNO OPLEMENITENJE

1. oddelek:
Splošne določbe

333. člen
(pomen posameznih izrazov)

Za namene tega poglavja:
a) “Predhodni izvoz“ pomeni sistem po katerem se pri-

dobljeni proizvodi, pridobljeni iz enakovrednega blaga, izvo-
zijo, preden je uvozno blago dano v postopek z uporabo
sistema odloga;

b) “Posel oplemenitenja“ pomeni katero koli predelavo
uvoznega blaga, ki je neposredno ali posredno dano na
razpolago imetniku, ki izvede to predelavo v skladu s specifi-
kacijami za račun naročnika s sedežem v drugi državi, pri
čemer plačilo običajno predstavljajo samo stroški oplemeni-
tenja.

2. oddelek:
Dodatni pogoji glede odobritve dovoljenja

334. člen
(blago za katerega se dovoljenje ne izda)

Dovoljenje se odobri tudi za blago iz (d) alinee 16. toč-
ke 3. člena Carinskega zakona, razen za:

a) goriva in druge vire energije, kot so tisti, ki so potre-
bni za preizkušanje pridobljenih proizvodov ali za odkrivanje
napak v uvoznem blagu, ki ga je treba popraviti;

b) druga maziva, kot so tista, ki so potrebna za preizku-
šanje, popravljanje ali odstranitev pridobljenih proizvodov;

c) opremo in orodje.

335. člen
(gospodarski pogoji)

Šteje se, da so gospodarski pogoji izpolnjeni pod po-
gojem, da:

a) se zahtevek nanaša na:
– operacije, ki se nanašajo na nekomercialno blago,
– izvajanje pogodbe o poslu oplemenitenja,
– predelavo pridobljenih proizvodov, že dobljenih s

predelavo po prejšnjem dovoljenju, za odobritev katerega je
bilo treba preveriti gospodarske pogoje,

– običajni postopki in ravnanja iz 328. člena te ured-
be,

– popravilo,
b) zbirna vrednost uvoznega blaga na vložnika in na

koledarsko leto za vsako osemmestno oznako KN ne prese-
ga 1.000.000 tolarjev.
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336. člen
(izjemno uveljavljanje drugih gospodarskih pogojev)
(1) Vložnik zahtevka lahko uveljavlja tudi, da so izpol-

njeni drugi gospodarski pogoji, kot so navedeni v 335.
členu te uredbe. V tem primeru mora v zahtevku navesti, iz
katerih razlogov meni, da so gospodarski pogoji izpolnjeni.
Na zahtevo Generalnega carinskega urada priloži tudi doka-
zila o vsebini zahtevka.

(2) Če v primeru iz prejšnjega odstavka Generalni ca-
rinska urad meni, da bi gospodarske pogoje lahko šteli za
izpolnjene, izda o tem dovoljenje za postopek aktivnega
oplemenitenja za določen čas, ki ne more biti daljši od devet
mesecev.

(3) V primeru, da Generalni carinski urad izda dovolje-
nje iz prejšnjega odstavka tega člena, obvesti o tem mi-
nistra, pristojnega za ekonomske odnose s tujino, v prime-
rih, ki se nanašajo na uvoz kmetijskih proizvodov in živil pa
tudi ministra, pristojnega za kmetijstvo.

(4) Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino
na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka odloči, ali se
gospodarski pogoji, navedeni v dovoljenju lahko štejejo za
izpolnjene tudi po preteku roka iz drugega odstavka tega
člena. V primeru uvoza kmetijskih proizvodov in živil odloči
na podlagi mnenja ministra, pristojnega za kmetijstvo. Če se
pogoji lahko štejejo za izpolnjene, lahko Generalni carinski
urad ustrezno podaljša veljavnost dovoljenja iz drugega od-
stavka tega člena.

(5) Če Generalni carinski urad meni, da gospodarski
pogoji za dovolitev postopka aktivnega oplemenitenja niso
izpolnjeni, o tem obvesti vložnika zahtevka in ministra, pri-
stojnega za ekonomske odnose s tujino, v primeru uvoza
kmetijskih proizvodov in živil pa tudi ministra, pristojnega za
kmetijstvo.

337. člen
(izjemna zavrnitev dovoljenja)

(1) Če okoliščine posameznega primera kažejo na to,
da bi uporaba postopka aktivnega oplemenitenja lahko ne-
gativno vplivala na interese domačih proizvajalcev, čeprav je
izpolnjen eden od pogojev iz 306. ali 335. člena te uredbe,
se postopa v skladu s tem členom.

(2) Prizadeti domači proizvajalec lahko v primeru iz
prejšnjega odstavka vloži pri Generalnem carinskem uradu
zahtevek, da se prepove izvajanje postopka aktivnega ople-
menitenja na podlagi izpodbijanega gospodarskega pogoja.
Zahtevek mora vsebovati vse podatke, ki omogočajo odloči-
tev o tem, ali so bistveni interesi domačih proizvajalcev
prizadeti.

(3) Generalni carinski urad odloči o zahtevku iz prej-
šnjega odstavka, potem ko pridobi mnenje, ministrstva, pri-
stojnega za ekonomske odnose s tujino, v primeru uvoza
kmetijskih in živilskih proizvodov pa ministrstva, pristojnega
za kmetijstvo. Če se zahtevku ugodi, mora Generalni carin-
ski urad v odločbi natančno določiti okoliščine, v katerih se
posamezen gospodarski pogoj ne more šteti za izpolnjene-
ga.

(4) Od dneva izdaje odločbe, s katero se ugodi zahtev-
ku iz drugega odstavka tega člena carinski organi ne morejo
več dovoliti, da se postopek aktivnega oplemenitenja začne
na podlagi izpodbijanih gospodarskih pogojev.

(5) Dovoljenja za postopek aktivnega oplemenitenja, ki
so bila izdana na podlagi izpodbijanih gospodarskih pogojev
pred izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka se razveljavijo v
skladu s 6.d členom Carinskega zakona.

(6) Vlada v posebnih primerih lahko v celoti ali delno
prepove izvajanjem aktivnega oplemenitenja za uvožene

kmetijske in živilske proizvode. V tem primeru se primerno
uporabljata četrti in peti odstavek tega člena.

338. člen
(zagotavljanje istovetnosti)

V dovoljenju so določene metode in sredstva zagotav-
ljanja istovetnosti uvoznega blaga v pridobljenih proizvodih
in predpisani pogoji za pravilno vodenje postopkov, v katerih
se uporablja enakovredno blago. Metode zagotavljanja isto-
vetnosti ali sredstva lahko vključujejo pregled evidenc.

3. oddelek:
Določbe glede izvedbe postopka

339. člen
(pogoji uporabe enakovrednega blaga)

(1) V dovoljenju je določeno, če in pod kakšnimi pogoji
se lahko enakovredno blago iz 18. točke 3. člena Carinske-
ga zakona, ki ima isto osemmestno oznako KN, je iste
trgovske kakovosti in ima iste tehnične lastnosti kot uvozno
blago, uporabi za operacije oplemenitenja.

(2) Enakovredno blago je lahko na višji stopnji izdelave
kot uvozno blago, kadar se bistveni del oplemenitenja glede
na to enakovredno blago opravi v podjetju imetnika ali v
podjetju, kjer se postopek opravi za njegov račun, razen v
izjemnih primerih.

340. člen
(rok za zaključek postopka)

(1) V dovoljenju se določi rok za zaključek postopka.
Kadar to opravičujejo okoliščine, se ta rok lahko podaljša,
tudi če je prvotno določen rok že potekel.

(2) Kadar rok za zaključek postopka poteče na dolo-
čen dan za vse blago, dano v postopek v določenem obdob-
ju, je lahko v dovoljenju določeno, da se rok za zaključek
samodejno podaljša za vse blago, ki je na ta dan še v
postopku. Vendar pa carinski organi lahko zahtevajo, da se
za tako blago določi nova dopustna carinsko dovoljena raba
ali uporaba, v roku, ki ga določijo.

(3) Ne glede na uporabo ali neuporabo združevanja ali
drugega odstavka tega člena, rok za zaključek za naslednje
pridobljene proizvode ali blago v nespremenjenem stanju ne
sme prekoračiti:

a) štirih mesecev v primeru mleka in mlečnih proizvo-
dov, ki spadajo v oznake 0401 do 0406 KN;

b) dveh mesecev v primeru klanja brez pitanja živali iz
poglavja 1 KN;

c) treh mesecev v primeru pitanja (vključno s klanjem,
kjer je to ustrezno) živali, ki spadajo v oznaki 0104 in 0105
KN;

d) šestih mesecev v primeru pitanja (vključno s kla-
njem, kjer je to ustrezno) živali iz poglavja 1 KN;

e) šestih mesecev v primeru predelave mesa;
(4) Kadar se opravljajo dodatni postopki oplemenitenja

ali kadar to opravičujejo izjemne okoliščine, se roki na za-
htevo lahko podaljšajo, celoten čas pa ne sme presegati
dvanajst mesecev.

341. člen
(prijava carinskega blaga pri predhodnem izvozu)
(1) V primeru predhodnega izvoza je v dovoljenju dolo-

čen rok, v katerem je treba carinsko blago deklarirati v
postopek ob upoštevanju časa, potrebnega za nabavo in
prevoz v Slovenijo.

(2) Rok iz prvega odstavka tega člena ne sme prekora-
čiti:
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a) treh mesecev za blago, za katerega velja ureditev
trga kmetijskih proizvodov;

b) šestih mesecev za vse drugo blago.
(3) Rok šest mesecev je vseeno mogoče podaljšati,

kadar imetnik predloži obrazloženo zahtevo, pod pogojem,
da skupni rok ne presega dvanajst mesecev. Kadar to opra-
vičujejo okoliščine, se lahko dovoli podaljšanje tudi potem,
ko je prvotno postavljeni rok že potekel.

342. člen
(dostave, ki se štejejo za ponovni izvoz ali izvoz)

Za namene zaključka postopka ali zahteve po povračilu
uvoznih dajatev se šteje za ponovni izvoz ali izvoz naslednje:

a) dostava pridobljenih proizvodov osebam, ki so upra-
vičene do oprostitve uvoznih dajatev po Dunajski konvenciji
o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 ali po Dunaj-
ski konvenciji o konzularnih odnosih ali drugih konzularnih
konvencijah z dne 24. aprila 1963 ali po Newyorški konven-
ciji o posebnih misijah z dne 16. decembra 1969;

b) dobava pridobljenih proizvodov oboroženim silam
drugih držav, nameščenih na carinskem območju, kadar je
mogoče uveljaviti oprostitev uvoznih dajatev;

c) dostava civilnih zračnih plovil; vseeno pa nadzorni
organ dovoli zaključek postopka, ko je uvozno blago prvič
uporabljeno za izdelavo, popravilo, spremembo ali preuredi-
tev civilnih zračnih plovil ali delov zanje, pod pogojem, da
imetnikove evidence omogočajo preverjanje pravilne upora-
be in izvedbe postopkov;

d) v skladu z ustreznimi določbami odstranitev stranskih
pridobljenih proizvodov, katerih uničenje pod carinskim nad-
zorom je prepovedano zaradi okoljevarstvenih razlogov; za te
namene mora imetnik dokazati, da je zaključek postopka v
skladu z veljavnimi predpisi nemogoč ali negospodaren.

4. oddelek:
Določbe glede izvedbe sistema odloga

343. člen
(status enakovrednega blaga)

(1) Pri uporabi enakovrednega blaga v postopkih ople-
menitenja v skladu z 91. členom carinskega zakona ni treba
opraviti formalnosti za vnos blaga v postopek.

(2) Enakovredno blago in iz tega narejeni pridobljeni
proizvodi postane carinsko blago, uvozno blago pa domače
blago ob sprejemu deklaracije, ki zaključuje postopek.

(3) Kadar pa je uvozno blago dano na trg pred zaključ-
kom postopka, potem spremeni svoj status v trenutku, ko je
dano na trg. V izjemnih primerih, kjer se za enakovredno
blago pričakuje, da v tistem času ne bo prisotno, lahko
carinski organi na zahtevo imetnika dovolijo, da je enakovre-
dno blago prisotno v kasnejšem času, ki ga v razumnem
roku določijo oni.

(4) V primeru predhodnega izvoza:
– postanejo pridobljeni proizvodi carinsko blago ob

sprejemu izvozne deklaracije pod pogojem, da se blago, ki
se uvaža, uvede v postopek;

– postane uvozno blago domače blago v trenutku, ko
se vnese v postopek.

344. člen
(sprostitev pridobljenih proizvodov v prost promet)
(1) V dovoljenju je določeno, ali so pridobljeni proizvodi

ali blago v nespremenjenem stanju lahko sproščeni v prost
promet brez carinske deklaracije, ne da bi posegali v prepo-
vedi in omejitve. V tem primeru se šteje, da so sproščeni v

prost promet, če jim ob poteku roka za zaključek postopka
ni bila določena carinsko dovoljena raba ali uporaba.

(2) Za namene prvega odstavka 153. člena Carinskega
zakona se šteje, da je deklaracija za sprostitev v prost pro-
met vložena in sprejeta ter sprostitev odobrena v trenutku
predložitve obračuna zaključka.

(3) Proizvodi ali blago postanejo domače blago, ko so
dani na trg.

345. člen
(sprostitev v prost promet – izpolnjevanje deklaracij)

V primeru sprostitve pridobljenih proizvodov v prost
promet se polja 15, 16, 34, 41 in 42 v deklaraciji nanašajo
na uvozno blago. Ustrezne podatke je mogoče preskrbeti
tudi z informativnim listom INF1 ali katerim koli drugim doku-
mentom, priloženim deklaraciji.

346. člen
(označitev blaga, ki je v sistemu odloga)

(1) Kadar so pridobljeni proizvodi ali blago v nespreme-
njenem stanju dani v enega od odložnih postopkov ali vne-
šeni v prosto cono, ki omogoča zaključek postopka, potem
mora v dokumentih ali evidencah, uporabljenih za imenova-
no carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, ali katerih koli nado-
mestnih dokumentih biti naslednja oznaka:

– AO/O blago.
(2) Kadar za uvozno blago, dano v postopek, veljajo

posebni ukrepi trgovinske politike in se taki ukrepi uporab-
ljajo še naprej takrat, ko je blago v nespremenjenem stanju
ali v obliki pridobljenih proizvodov dano v enega od odložnih
postopkov ali vnešeno v prosto cono, se oznaka iz prvega
odstavka tega člena nadomesti z naslednjo oznako:

– trgovinska politika.

5. oddelek:
Določbe glede izvajanja sistema povračila

347. člen
(določbe za izvajanje sistema povračila)

(1) Pridobljeni proizvodi, dani v carinski postopek ali v
prosto carinsko cono se sprostijo v prost promet le, kadar to
odobrijo carinski organi, ki tako dovoljenje izdajo, kadar to
opravičujejo okoliščine.

(2) Kadar se blagu, ki je v sistemu povračila, določi carin-
sko dovoljena raba ali uporaba iz prvega odstavka 346. člena
te uredbe, je oznaka, ki jih zahteva ta določba, naslednja:

– AO/P blago.

4. POGLAVJE:
PREDELAVA POD CARINSKIM NADZOROM

348. člen
(namen postopka)

(1) Postopek za predelavo pod carinskim nadzorom se
uporabi za blago, katerega predelava privede do proizvo-
dov, za katere velja nižji znesek uvoznih dajatev, kot se
uporablja za uvozno blago.

(2) Postopek se uporablja tudi za blago, pri katerem je
treba s proizvodnimi operacijami zagotoviti izpolnjevanje te-
hničnih zahtev, da se sprosti v prost promet.

(3) Smiselno se uporabita prvi in drugi odstavek
340. člena te uredbe.
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(4) Za namene določanja carinske vrednosti predela-
nih proizvodov, deklariranih za prost promet, lahko dekla-
rant izbere katero koli od metod iz prvega in drugega odstav-
ka 17. člena Carinskega zakona ali carinsko vrednost uvoz-
nega blaga skupaj s stroški predelave.

349. člen
(izpolnjevanje pogojev)

(1) Za vrste blaga in postopke, omenjene v priloge 49,
ki je sestavni del te uredbe, se šteje, da so gospodarski
pogoji izpolnjeni.

(2) Za druge vrste blaga in operacije se izpolnjevanje
gospodarskih pogojev preverja.

5. POGLAVJE:
ZAČASNI UVOZ

1. oddelek:
Splošne določbe

350. člen
(roki in drugi pogoji)

(1) Živali, ki se skotijo živalim, danim v postopek, razen
če imajo zanemarljivo tržno vrednost, se štejejo za carinsko
blago in so tudi dani v ta postopek.

(2) Carinski organi zagotovijo, da skupni rok, v katerem
blago ostane v postopku z istim namenom in v odgovornosti
istega imetnika, ne preseže 24 mesecev, tudi če se posto-
pek zaključi z dajanjem v nov odložni postopek in je tako
ponovno dano v začasni uvoz.

(3) Vseeno pa se na imetnikovo zahtevo ta rok lahko
podaljša za čas, v katerem se blago ne uporablja, v skladu s
predpisanimi pogoji.

(4) Za namene tretjega odstavka 107. člena Carinske-
ga zakona pomenijo izjemne okoliščine kateri koli dogodek,
zaradi katerega je treba blago uporabljati v nadaljnjem ob-
dobju, da bi se izpolnil namen postopka začasnega uvoza.

(5) Blago, dano v postopek, mora ostati v nespreme-
njenem stanju.

(6) Dovoljeni so popravila in vzdrževanje, vključno z
remontom in prilagoditvami ali ukrepi za ohranitev blaga ali
za zagotavljanje, da bo izpolnjevalo tehnične zahteve za
uporabo v okviru postopka.

351. člen
(blago za katero se ne odobri začasni uvoz)

(1) Začasni uvoz s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev
(v nadaljevanju ‘popolna oprostitev uvoznih dajatev’) se odo-
bri le v skladu s 352. do 375. členi te uredbe.

(2) Začasni uvoz z delno oprostitvijo uvoznih dajatev se
ne odobri za potrošno blago.

2. oddelek:
Pogoji za popolno oprostitev uvoznih dajatev

1. pododdelek:
Prevozna sredstva

352. člen
(pomen posameznih izrazov)

(1) Za namene tega oddelka:
a) ’gospodarska uporaba’ pomeni uporabo prevoznega

sredstva za prevoz ljudi ali blaga za plačilo ali v okviru gospo-
darske dejavnosti podjetja;

b) ’zasebna uporaba’ pomeni drugo uporabo, kot je
gospodarska uporaba prevoznega sredstva;

c) ’notranji promet’ pomeni prevoz oseb, ki vstopijo, ali
blaga, ki se natovori na carinskem območju za izstop ali
raztovor na kraju znotraj tega območja.

(2) K prevoznim sredstvom spadajo običajni spremlja-
joči nadomestni deli, pripomočki in oprema.

353. člen
(palete)

(1) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri za
palete.

(2) Postopek se zaključi tudi, kadar se palete istega
tipa in v glavnem enake vrednosti izvozijo ali ponovno izvozi-
jo.

354. člen
(zabojniki)

(1) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri za
zabojnike, kadar so trajno označeni na primernem in jasno
vidnem mestu z naslednjimi podatki:

a) istovetnost lastnika ali izvajalca, izražena s celim ime-
nom ali uveljavljeno identifikacijo, brez simbolov, kot so grbi
ali zastave;

b) z izjemo zamenljivih nadgradenj, ki se uporabljajo v
kombiniranem železniško-cestnem prevozu, identifikacijske
oznake in številke zabojnika, ki jih da lastnik ali izvajalec,
teža tare vključno z vso trajno pritrjeno opremo;

c) z izjemo zabojnikov, ki se uporabljajo za zračni pre-
voz, država, ki ji zabojnik pripada, navedena s polnim ime-
nom ali s šifro za posamezno državo ISO alpha-2, ki je
določena z Mednarodnimi standardi ISO 3166 ali 6346 ali z
značilnimi začetnimi črkami za oznako države, v kateri so
registrirana motorna vozila v mednarodnem cestnem prome-
tu, ali s številkami, če gre za zamenljive nadgradnje, ki se
uporabljajo v kombiniranem železniško-cestnem prevozu.

(2) Kadar se vloga za dovoljenje napiše v skladu s
točko c) tretjega odstavka 300. člena te uredbe, stanje
zabojnikov spremlja oseba, zastopana na carinskem obmo-
čju, ki lahko v vsakem trenutku sporoči, kje se nahajajo ter
podatke o njihovem vnosu v postopek in zaključku le-tega.

(3) Zabojniki se pred ponovnim izvozom lahko uporab-
ljajo v notranjem prometu. Vseeno pa se lahko uporabijo le
enkrat med zadrževanjem na carinskem območju za prevoz
blaga, natovorjenega in namenjenega za raztovarjanje na
tem območju, če bi sicer zabojniki morali po tem območju
potovati prazni.

(4) Pod pogoji Ženevske konvencije z dne 21. januarja
1994 o carinskem režimu za zabojnike sklada, ki se uporab-
ljajo v mednarodnem prevozu (Uradni list RS-MP, št. 22/00)
carinski organi dopustijo zaključek postopka, kadar se zaboj-
niki iste vrste ali iste vrednosti izvozijo ali ponovno izvozijo.

355. člen
(prevozna sredstva)

(1) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri za
cestna, železniška, zračna, pomorska prevozna sredstva in
prevozna sredstva za prevoz po celinskih vodah, kadar:

a) so registrirana izven carinskega območja Skupnosti
na ime osebe s sedežem izven tega območja; če pa prevoz-
na sredstva niso registrirana, se lahko šteje, da je zgornji
pogoj izpolnjen, kadar so v lasti osebe s sedežem izven
carinskega območja;
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b) jih uporablja oseba s sedežem izven tega območja
brez poseganja v 356., 357. in 358. člen te uredbe; in

c) se v primeru gospodarske uporabe, in z izjemo že-
lezniških prevoznih sredstev, uporabljajo izključno za pre-
voz, ki se začne ali konča izven carinskega območja; vsee-
no pa se lahko uporabljajo v notranjem prometu, kadar tako
predpisujejo veljavne določbe na področju prometa, zlasti
določbe o prepustitvi (dostopu) v postopek in delovanju
(izvajanju).

(2) Kadar prevozna sredstva iz prvega odstavka tega
člena ponovno da v najem podjetje za dajanje v najem s
sedežem na carinskem območju osebi s sedežem izven
tega območja, jih je treba ponovno izvoziti v osmih dneh po
začetku veljavnosti pogodbe.

356. člen
(domače osebe – uporaba začasno uvoženih prevoznih

sredstev)
Osebe s sedežem na carinskem območju uživajo po-

polno oprostitev uvoznih dajatev, kadar:
a) so železniška prevozna sredstva dana na razpolago

takim osebam z dogovorom, po katerem lahko vsako omre-
žje uporablja tirna vozila iz drugih omrežij kot svoja;

b) se prevozna sredstva uporabljajo v nujnih primerih in
niso v uporabi dlje kot pet dni; ali

c) prevozna sredstva uporabljajo podjetja za dajanje v
najem z namenom ponovnega izvoza najkasneje v petih
dneh.

357. člen
(domače fizične osebe – uporaba začasno uvoženih

prevoznih sredstev)
(1) Fizične osebe s stalnim prebivališčem na carin-

skem območju uživajo popolno oprostitev uvoznih dajatev,
kadar v posebej upravičenih primerih uporabljajo prevozna
sredstva zasebno po navodilih nosilca registracije, ki je v
času uporabe na carinskem območju.

(2) Te osebe prav tako uživajo popolno oprostitev v
posebej upravičenih primerih za zasebno uporabo prevoz-
nih sredstev, najetih po pisni pogodbi:

a) da se vrnejo v kraj svojega stalnega prebivališča v
Sloveniji;

b) da zapustijo Slovenijo; ali
c) kadar to na splošni ravni dopusti Generalni carinski

urad.
(3) Prevozna sredstva se ponovno izvozijo ali vrnejo

službi za dajanje v najem, ki ima sedež na carinskem obmo-
čju:

a) v petih dneh po začetku veljavnosti pogodbe v pri-
meru iz točke a) drugega odstavka tega člena;

b) v osmih dneh po začetku veljavnosti pogodbe v pri-
meru iz točke c) drugega odstavka tega člena;

(4) Prevozno sredstvo se ponovno izvozi v dveh dneh
po začetku veljavnosti pogodbe v primeru iz točke b) druge-
ga odstavka tega člena;

358. člen
(popolna opustitev za prevozna sredstva)

(1) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri, kadar
je treba prevozna sredstva začasno registrirati na carinskem
območju s predvidenim ponovnim izvozom na ime ene od
naslednjih oseb:

a) na ime osebe s sedežem zunaj tega območja;

b) na ime fizične osebe s stalnim prebivališčem na
carinskem območju, kadar se udeležena oseba seli v kraj
izven tega območja.

(2) V primeru iz točke b) prejšnjega odstavka je treba
prevozna sredstva izvoziti v treh mesecih od dneva registra-
cije.

(3) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri, kadar
prevozna sredstva komercialno ali zasebno uporabi fizična
oseba s sedežem na carinskem območju, ki jo zaposluje
lastnik prevoznih sredstev s sedežem izven tega območja ali
jo lastnik kako drugače pooblasti. Zasebno uporabo je treba
predvideti v pogodbi o zaposlitvi. V primeru večkratne (siste-
matične) uporabe lahko carinski organi po tej določbi omeji-
jo začasen uvoz prevoznih sredstev.

(4) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se v izjemnih
primerih lahko odobri, kadar osebe s sedežem na carin-
skem območju v omejenem obdobju komercialno uporablja-
jo prevozna sredstva.

359. člen
(roki za zaključek)

Brez vpliva na druge posebne določbe so roki za za-
ključek postopka naslednji:

a) za železniška prevozna sredstva: 12 mesecev;
b) za gospodarsko uporabo drugih prevoznih sredstev

kot so železniška: čas, ki je potreben za izvedbo prevozov;
c) za cestna prevozna sredstva, ki jih zasebno uporab-

ljajo:
– študenti: čas, ko študent ostane na carinskem ob-

močju z edinim namenom opravljanja študija;
– osebe, ki izpolnjujejo naloge z določenim trajanjem:

čas, ko ta oseba ostane na carinskem območju z edinim
namenom izpolnitve svoje naloge;

– v drugih primerih, vključno z jezdnimi ali vprežnimi
živalmi in vozili, ki jih te vlečejo: šest mesecev;

d) za sredstva zračnega prevoza v zasebni uporabi:
šest mesecev;

e) za sredstva za prevoze po morju in celinskih vodah v
zasebni uporabi: 18 mesecev.

2. pododdelek:
Osebni predmeti in blago za šport, ki jih uvozijo potniki;

gradivo za razvedrilo pomorščakov

360. člen
(osebna prtljaga)

Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri, kadar
potnik kot je to določeno v 1. točki prvega odstavka 149.
člena te uredbe uvozi osebne predmete, ki so potrebni za
potovanje in opremo za šport.

361. člen
(material za razvedrilo pomorščakov)

Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri za gradi-
vo za razvedrilo pomorščakov v naslednjih primerih:

a) kadar se uporablja na plovilu, ki deluje v mednaro-
dnem pomorskem prometu;

b) kadar je raztovorjeno s takega plovila in ga posadka
začasno uporablja na obali;

c) kadar ga uporablja posadka takega plovila v kultur-
nih ali socialnih ustanovah, ki jih upravljajo neprofitne orga-
nizacije, ali v prostorih, kjer se redno opravlja verska služba
za pomorščake.
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3. pododdelek:
Material za pomoč ob nesrečah; medicinska, kirurška in

laboratorijska oprema; živali; blago za uporabo v obmejnih
območjih

362. člen
(material za pomoč ob nesrečah)

Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri za materi-
al za pomoč ob nesrečah, kadar se uporablja v povezavi z
ukrepi, sprejetimi za odpravo posledic nesreč ali v podobnih
situacijah, ki prizadenejo carinsko območje, in je namenjen
državnim organom ali organom, ki jih potrdijo pristojne obla-
sti.

363. člen
(medicinska kirurška in laboratorijska oprema)

Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri, kadar se
medicinska, kirurška in laboratorijska oprema pošilja na po-
sodo na zahtevo bolnišnice ali druge medicinske institucije,
ki nujno potrebuje tako opremo, da odpravi neustreznost
lastnih zmogljivosti in kadar je namenjena diagnosticiranju
ali terapiji.

364. člen
(živali, oprema za gradnjo, popravilo infrastrukture)
(1) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri za

živali, katerih lastnik je oseba s sedežem izven carinskega
območja.

(2) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri za
naslednje blago, namenjeno za dejavnosti, skladne s po-
sebnostmi obmejnega območja, kot so opredeljene z veljav-
nimi določbami:

a) oprema, ki je last osebe s sedežem na obmejnem
območju, ki se dotika obmejnega območja začasnega uvo-
za, in jo uporablja oseba s sedežem v tem sosednjem ob-
mejnem območju;

b) blago, ki se uporablja za gradnjo, popravilo ali vzdr-
ževanje infrastrukture na takem obmejnem območju, za ka-
terega so odgovorni upravni organi.

4. pododdelek:
Sredstva za prenos zvoka, slike ali podatkov, reklamno

gradivo, poklicna oprema, pedagoško gradivo in
znanstvena oprema

365. člen
(sredstva za prenos zvoka)

Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri za blago:
a) ki nosi podatke za obdelavo zvoka, slike ali podatkov

zaradi predstavitve pred komercializacijo ali je poslano brez-
plačno ali omogoča zvočni zapis, sinhronizacijo ali kopira-
nje; ali

b) ki se uporablja izključno za reklamne namene.

366. člen
(poklicna oprema)

(1) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri, kadar
je poklicna oprema:

a) last osebe s sedežem izven carinskega območja;
b) uvožena s strani osebe s sedežem izven carinskega

območja ali s strani lastnikovega uslužbenca, s tem da ima
uslužbenec lahko sedež znotraj carinskega območja in

c) ki jo uporablja oseba, ki uvaža ali se uporablja pod
njegovim nadzorom, razen v primerih avdiovizualnih kopro-
dukcij.

(2) Popolna oprostitev se ne odobri, kadar se bo opre-
ma uporabljala za industrijsko proizvodnjo ali pakiranje bla-
ga, ali razen v primeru ročnega orodja za izkoriščanje narav-
nih virov, za gradnjo, popravilo ali vzdrževanje zgradb ali za
izvajanje zemeljskih in podobnih del.

367. člen
(pedagoško gradivo, znanstvena oprema)

Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri, kadar
sta pedagoško gradivo in znanstvena oprema:

a) last osebe s sedežem izven carinskega območja;
b) uvožena s strani javnih ali zasebnih znanstvenih, pe-

dagoških ustanov ali ustanov za poklicno usposabljanje, ki
so neprofitna in se uporabljajo izključno za poučevanje,
poklicno usposabljanje ali znanstveno raziskovanje pod nji-
hovo odgovornostjo;

c) uvožena v smiselnih količinah ob upoštevanju name-
na uvoza in

d) izključena iz čiste komercialne uporabe.

5. pododdelek:
Embalaža, modeli, matrice, kalupi, risbe, skice, merilne,

kontrolne in preskusne naprave ter drugi podobni
predmeti; posebno orodje in naprave; blago za izvedbo

preskusov ali preskusno blago, vzorci, nadomestna
proizvodna sredstva

368. člen
(embalaža)

(1) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri, kadar
je embalaža:

a) če je uvožena polna namenjena ponovnemu izvozu,
prazna ali polna;

b) če je uvožena prazna, polna namenjena ponovnemu
izvozu.

(2) Embalaža naj se ne uporablja v notranjem prometu,
razen za predviden izvoz blaga. V primeru embalaže, ki je
uvožena polna, to velja šele od trenutka, ko se jo sprazni.

369. člen
(modeli, matrice, kalupi,...)

(1) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri, kadar
so modeli, matrice, kalupi, risbe, skice, merilne, kontrolne
in preskusne naprave ter drugi podobni predmeti:

a) last osebe s sedežem izven carinskega območja; in
b) jih v proizvodnji uporabi oseba s sedežem na carin-

skem območju, izvozi pa se vsaj 75% proizvodnje, ki izvira iz
te uporabe.

(2) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri za
posebna orodja in naprave, kadar je blago:

a) last osebe s sedežem izven carinskega območja; in
b) brezplačno dano na razpolago osebi s sedežem na

carinskem območju za proizvodnjo blaga, ki se bo v celoti
izvozila.

370. člen
(blago na preizkušnji)

(1) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri za
naslednje blago:

a) blago, za katerega je treba opraviti preskuse, ekspe-
rimente ali predstavitve;
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b) uvozno blago, ki mora opraviti preskuse, povezane s
prodajno pogodbo, ki vsebuje določbe o kupu na pokušnjo,
in jih tudi dejansko opravi;

c) blago, ki se uporablja za izvedbo preskusov, ekspe-
rimentov ali predstavitev brez finančne koristi.

(2) Za blago iz točke b) prejšnjega odstavka je rok za
zaključek postopka šest mesecev.

371. člen
(vzorci blaga)

Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri, kadar se
vzorci uvozijo v razumnih količinah in to samo za razstavo ali
predstavitev na carinskem območju.

372. člen
(nadomestna proizvodna sredstva)

(1) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri, kadar
dobavitelj ali serviser začasno da stranki na razpolago nado-
mestna proizvodna sredstva do dobave ali popravila podo-
bnega blaga.

(2) Rok za zaključek postopka je šest mesecev.

6. pododdelek:
Blago za prireditve ali za prodajo

373. člen
(razstavno blago, umetniški predmeti)

(1) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri za
blago, ki bo razstavljeno ali uporabljeno na javni prireditvi, ki
ni organizirana za komercialno prodajo blaga, ali pridobljeno
na takih prireditvah iz blaga, danega v postopek.

(2) V izjemnih primerih pristojni carinski organi lahko
odobrijo postopek za druge prireditve.

(3) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri za
blago na ogled, kadar ga ni mogoče uvoziti kot vzorce in ga
pošiljatelj želi prodati, prejemnik pa se po ogledu morda
odloči za nakup.

(4) Rok za zaključek postopka je dva meseca.
(5) Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri za

naslednje:
a) umetniška dela, zbirateljske predmete in starine (kot

so opredeljene v zakonu, ki ureja davek na dodano vre-
dnost, uvožene za razstavo, z namenom morebitne proda-
je);

b) blago, ki ni nove izdelave, z namenom prodaje na
dražbi.

7. pododdelek:
Nadomestni deli, pribor in oprema; drugo blago

374. člen
(nadomestni deli)

Popolna oprostitev uvoznih dajatev se odobri, kadar se
nadomestni deli, pribor in oprema uporabljajo za popravilo
in vzdrževanje, vključno z remontom, prilagoditvami in ohra-
njanjem blaga, danega v postopek.

375. člen
(blago brez ekonomskega pomena)

Popolna oprostitev uvoznih dajatev se lahko odobri,
kadar je drugo blago razen tistega, ki je našteto v 353. do
374. členih te uredbe ali tistega, ki ne izpolnjuje pogojev iz
teh členov, uvoženo:

a) priložnostno in za največ tri mesece; ali
b) v posebnih situacijah brez ekonomskega pomena.

3. oddelek:
Določbe glede izvedbe postopka

376. člen
(pisna deklaracija pri povečanem tveganju)

Kadar so osebni predmeti, oprema, uvožena za šport,
ali prevozna sredstva deklararirani ustno ali s katerim koli
drugim dejanjem za vnos v postopek, lahko carinski organ,
kadar gre za vprašanje visokega zneska uvoznih dajatev ali
obstaja resno tveganje, da obveznosti postopka ne bodo
izpolnjene, zahteva pisno deklaracijo.

377. člen
(uporaba ATA zvezka)

(1) Deklaracije za vnos v postopek z uporabo zvezkov
ATA/CPD se sprejmejo, če jih je izdala država udeleženka,
potrdilo in zavarovalo pa združenje, ki je sestavni del medna-
rodne verige garantnih združenj. Če ni z dvostranskim ali
večstranskim dogovorom drugače določeno, pomeni ‘drža-
va udeleženka’ pogodbeno stranko Konvencije ATA ali Istan-
bulske konvencije, ki je sprejela priporočila Sveta za carin-
sko sodelovanje z dne 25. junija 1992 glede sprejemanja
zvezkov ATA in CPD za postopek začasnega uvoza.

(2) Prvi odstavek tega člena velja le, če:
a) se zvezki ATA/CPD nanašajo na blago in uporabe, ki

jih zajemajo te konvencije ali dogovori;
b) zvezke ATA/CPD potrdijo carinski organi na ustrez-

nem delu na platnici; in
c) veljajo na celotnem carinskem območju.
(3) Zvezek ATA/CPD se predloži pri organu vstopa na

carinsko območje, razen če ta organ ne more preveriti izpol-
njevanja pogojev za ta postopek.

(4) Členi te uredbe se smiselno uporabljajo za blago,
dano v postopek, in ga zajemajo zvezki ATA.

378. člen
(predložitev zavarovanja)

(1) Brez vpliva na posebne garantne sisteme za zvezke
ATA/CPD, je treba ob vnosu v postopek s pisno deklaracijo
preskrbeti zavarovanje, razen v primerih iz priloge 50 k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.

(2) Da bi olajšali nadzor nad postopkom, lahko carinski
organi zahtevajo vodenje evidenc.

379. člen
(podlage za obračun dolga)

(1) Kjer je blago, dano v postopek v skladu s 373.
členom te uredbe, sproščeno v prost promet, se znesek
dolga določi na osnovi elementov za odmero, ustreznih za
to blago v trenutku sprejetja deklaracije za sprostitev v pro-
met.

(2) Kadar je blago, dano v postopek v skladu s 373.
členom te uredbe, dano na trg, se šteje, da je predloženo
carinskemu organu, ko je deklarirano za sprostitev v prost
promet pred potekom roka za zaključek.

(3) Za namene zaključka postopka glede blaga iz 373.
člena te uredbe, se njegova poraba, uničenje ali brezplačna
razdelitev prisotnim na prireditvi šteje kot ponovni izvoz, pod
pogojem da njegova količina ustreza vrsti prireditve, številu
obiskovalcev in obsegu imetnikove tamkajšnje udeležbe.
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(4) Drugi odstavek tega člena ne velja za alkoholne
pijače, tobak in tobačne izdelke ali goriva.

380. člen
(vnos v cono)

Kadar je blago v postopku dano v enega od odložnih
postopkov ali vnešeno v prosto cono, kar omogoča zaklju-
ček postopka začasnega uvoza, potem morajo drugi doku-
menti kot zvezki ATA/CPD ali evidence, uporabljeni za izbra-
no carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, ali kateri koli nado-
mestni dokumenti imeti eno od naslednjih oznak:

– ZU blago.

381. člen
(zaključek postopka za železniška prevozna sredstva)

Za železniška prevozna sredstva, ki se po dogovoru
uporabljajo skupno, se postopek zaključi tudi, ko se železni-
ška prevozna sredstva iste vrste ali iste vrednosti, kot so bila
dana na razpolago osebi s sedežem na carinskem območju,
izvozijo ali ponovno izvozijo.

6. POGLAVJE:
PASIVNO OPLEMENITENJE

1. oddelek:
Dodatni pogoji glede odobritve dovoljenja

382. člen
(pogoji za odobritev zahtevka)

(1) Pri preverjanju pogojev, se šteje, da bistveni intere-
si domačih predelovalcev niso resno oškodovani, razen če
obstajajo znaki o nasprotnem.

(2) Kadar zahtevek za dovoljenje vloži oseba, ki zača-
sno izvaža blago, vendar ni organizator oplemenitenja, ca-
rinski organi na osnovi dokazilnih listin predhodno pregleda-
jo pogoje, predpisane v drugem in tretjem odstavku 113.
člena Carinskega zakona.

383. člen
(proizvodi pridobljeni iz začasno izvoženega blaga)
(1) V dovoljenju so navedena sredstva in metode za

ugotavljanje, ali izvirajo pridobljeni proizvodi iz predelave
blaga na začasnem izvozu, ali za preverjanje, ali so izpolnje-
ni pogoji za uporabo sistema zamenjave.

(2) Sredstva in metode iz prejšnjega odstavka lahko vklju-
čujejo uporabo informativnega dokumenta, predpisanega v pri-
logi 51, ki je sestavni del te uredbe, in preverjanje evidenc.

(3) Kadar zaradi vrste operacij oplemenitenja ni mogo-
če ugotoviti, ali pridobljeni proizvodi izvirajo iz blaga na zača-
snem izvozu, se dovoljenje v posebnih primerih vseeno lah-
ko odobri v dobro utemeljenih primerih, pod pogojem, da
vložnik lahko zadovoljivo jamči, da ima blago, uporabljeno v
postopkih oplemenitenja, isto osemmestno oznako KN, je
enake trgovske kakovosti in ima enake tehnične lastnosti
kot blago na začasnem izvozu. V dovoljenju se predpišejo
pogoji za uporabo postopka.

384. člen
(popravilo)

Kadar se postopek zahteva za popravilo, mora biti bla-
go na začasnem izvozu sposobno popravila, postopek pa se
ne sme uporabiti za izboljšanje tehnične učinkovitosti blaga.

2. oddelek:
Določbe glede izvedbe postopka

385. člen
(rok za zaključek)

(1) V dovoljenju je določen rok za zaključek postopka,
ki pa se lahko v upravičenih okoliščinah, podaljša, tudi če je
prvotno postavljen rok že potekel.

(2) Peti odstavek 117. člena Carinskega zakona se
uporablja tudi potem, ko je prvotno postavljeni rok že pote-
kel.

386. člen
(izdelava deklaracije)

(1) Deklaracija za začasni izvoz se izdela v skladu z
določbami, predpisanimi za izvoz.

(2) V primeru predhodnega uvoza mora biti med sprem-
nimi dokumenti k deklaraciji za sprostitev v promet tudi izvod
dovoljenja, razen če se tako dovoljenje zahteva v skladu s
točko d) tretjega odstavka 300. člena te uredbe. Smiselno
se uporabi tretji odstavek 133. člena te uredbe.

3. oddelek:
Določbe glede izračuna za oprostitev plačila uvoznih

dajatev

387. člen
(upoštevanje stroškov pri izračunu dolga)

(1) Za izračun zneska, ki se odšteje, se ne upošteva
nobenih protidampinških dajatev ali izravnalnih dajatev.

(2) Stranski pridobljeni proizvodi, ki jih predstavljajo
odpadki, usedline, odrezki in ostanki, se štejejo za vključe-
ne.

(3) Pri določanju vrednosti blaga na začasnem izvozu v
skladu z eno od metod iz tretjega, četrtega in petega odstav-
ka 115. člena Carinskega zakona, se stroški natovarjanja,
prevoza in zavarovanja za blago na začasnem izvozu do
kraja, kjer so bile opravljene operacije oplemenitenja ali
zadnja taka operacija, ne vključijo v:

a) vrednost blaga na začasnem izvozu, ki se upošteva
pri določanju carinske vrednosti pridobljenih proizvodov v
skladu s 5. točko prvega odstavka 20. člena Carinskega
zakona; ali

b) stroške oplemenitenja predelave, kadar vrednosti
blaga na začasnem izvozu ni mogoče določiti v skladu s 5.
točko prvega odstavka 20. člena Carinskega zakona.

(4) Stroški natovarjanja, prevoza in zavarovanja pridoblje-
nih proizvodov s kraja, kjer so bile opravljene operacije ople-
menitenja ali zadnja taka operacija, do kraja njihovega vnosa na
carinsko območje, se vključijo v predelovalne stroške.

(5) Med stroške natovarjanja, prevoza in zavarovanja
spadajo:

a) provizije in posredovalnine, razen nakupnih provizij;
b) cena zabojnikov, ki niso neločljiv del blaga na zača-

snem izvozu;
c) cena pakiranja skupaj z delom in snovmi;
d) stroški ravnanja z blagom v povezavi s prevozom.

388. člen
(stroški oplemenitenja kot osnova za delno oprostitev)

(1) Delna oprostitev uvoznih dajatev z upoštevanjem
stroška operacije, kot osnove za obračun uvoznih dajatev,
se odobri na zahtevo upravičenca.
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(2) Razen za nekomercialno blago se prvi odstavek
tega člena ne uporablja, kadar blago na začasnem izvozu
nima slovenskega porekla v smislu iz II. DEL-a, 2. poglavja
carinskega zakona, in je sproščeno v prost promet po carin-
ski stopnji prosto.

(3) Smiselno se uporabljajo 16. do 23. člen Carinske-
ga zakona za stroške oplemenitenja, v katerih ni upoštevano
blago na začasnem izvozu.

389. člen
(določitev povprečne stopnje)

(1) V primeru podjetij, ki pogosto opravljajo operacije
oplemenitenja po dovoljenju, ki ne zajema popravila, lahko
carinski organi na zahtevo imetnika, določijo povprečno ca-
rinsko stopnjo, ki se uporabi za vse te postopke (zbirni
zaključek).

(2) Stopnja iz prejšnjega odstavka se določi za obdobje
največ dvanajstih mesecev in se uporablja priložnostno za
pridobljene proizvode, v tem obdobju sproščene v prost
promet. Na koncu vsakega obdobja carinski organi opravijo
končni izračun in po potrebi uporabijo prvi do četrti odsta-
vek 154. člena ali prvi do šesti odstavek 158. člena Carin-
skega zakona.

7. POGLAVJE:
IZVEDBENI PREDPISI O IZVOZU

1. PODPOGLAVJE:
DOKONČNI IZVOZ

390. člen
(pojem izvoznika)

(1) Kot izvoznik iz 120.a člena Carinskega zakona se
šteje oseba za račun katere je bila izvozna deklaracija vlože-
na, in ki je v trenutku sprejema izvozne carinske deklaracije
lastnik blaga oziroma oseba, ki razpolaga z blagom.

(2) Če v skladu s pogodbo z blagom razpolaga oseba s
sedežem izven carinskega območja, se kot izvoznik šteje
pogodbeni partner s sedežem ali stalnim prebivališčem na
carinskem območju.

391. člen
(podizvajalec)

Če izvoz zadeva tudi podizvajalce, se v skladu s 120.a
členom Carinskega zakona lahko izvozna deklaracija vloži
tudi pri carinskem organu, ki je krajevno pristojen glede na
sedež podizvajalca.

392. člen
(kje se lahko začne izvozni postopek)

(1) Kjer se iz upravičenih razlogov ne more uporabiti
120.a člen Carinskega zakona, se izvozni carinski postopek
lahko začne pri katerem koli carinskem organu na carinskem
območju, ki je pooblaščen za izvedbo takšnega postopka.

(2) Za zagotovitev carinskega nadzora za izvozno blago
se smiselno uporabljajo 223., 227. in 231. člen te uredbe.

393. člen
(izvozna carinska deklaracija)

Če se za izvozno carinsko deklaracijo uporabi enotna
carinska listina, se uporabijo listi št. 1, 2 in 3. Carinski
organ, kjer je bila vložena izvozna deklaracija (v nadaljeva-

nju: carinski organ izvoza), žigosa polje A, in kjer je to
ustrezno, izpolni polje D. Po prepustitvi blaga carinski organ
izvoza zadrži list št. 1 in 2, list 3 pa vrne udeležencu.

394. člen
(kontrola iznosa blaga)

(1) List št. 3 enotne carinske listine in blago se predloži
carinskemu organu izstopa.

(2) Pri izvajanju tega člena ima pojem carinski organ
izstopa naslednji pomen:

a) v primeru, da je blago izvoženo po železnici, pošti,
po zraku ali morju, carinski organ pristojen glede na kraj, v
katerem je blago zajeto z enotno prevozno pogodbo za
prevoz v drugo državo, prevzeto s strani železniškega podje-
tja, pošte, letalskega ali ladijskega podjetja,

b) v primeru izvoza blaga po cevovodih in električne
energije, carinski organ krajevno pristojen glede na sedež
izvoznika,

c) v primeru, da je blago izvoženo z ostalimi prevoznimi
sredstvi in pod pogoji, ki niso zajeti v točki a) in b), zadnji
carinski organ, predno je blago zapustilo carinsko območje.

(3) Carinski organ izstopa preveri, ali blago ustreza
blagu, deklariranem za izvozni carinski postopek, in potrdi
dejanski izstop blaga na hrbtni stani lista št. 3 z evidenčno
številko izstopa, datumom in žigom carinskega organa. Ca-
rinski organ izstopa vrne list št. 3 osebi, ki mu ga je predloži-
la, z namenom, da ga ta izroči deklarantu.

(4) Izstop se v skladu s prejšnjim odstavkom ne potrjuje
za blago, izvoženo po cevovodih ali električnih vodih.

(5) Če carinski organ izstopa ugotovi primanjkljaj blaga,
to zabeleži kot pripombo v polje I enotne carinske listine pri
potrditvi izstopa in tako obvesti carinski organ izvoza.

(6) Če carinski organ izstopa ugotovi presežek blaga,
ne dovoli izstopa, dokler ni opravljen izvozni carinski posto-
pek za vse blago.

(7) Če carinski organ izstopa ugotovi, da gre za razliko
v naravi blaga, ne dovoli izstopa, dokler ni opravljen izvozni
carinski postopek za pravo vrsto blaga ter obvesti o tem
carinski organ izvoza.

(8) Če se blago pošilja v tranzitnem postopku v drugo
državo ali carinskemu organu izstopa, carinski urad odhoda
potrdi list št. 3 v skladu s tretjim odstavkom tega člena in list
vrne deklarantu potem, ko na vse izvode tranzitnega doku-
menta ali na drug dokument, ki ta dokument nadomešča,
vpiše besedo “IZVOZ“. Izstopni carinski organ mora nadzo-
rovati fizičen izstop blaga.

(9) Če se trošarinski izdelki prevažajo pod režimom
odloga plačila trošarine v drugo državo s trošarinskim doku-
mentom v skladu z zakonom, ki ureja področje trošarin,
carinski organ izvoza potrdi list št. 3 enotne carinske listine v
skladu s tretjim odstavkom tega člena in ga vrne deklarantu,
potem ko na vse izvode spremljajočega trošarinskega doku-
menta vpiše besedo “izvoz“ in to potrdi z žigom iz tretjega
odstavka tega člena. Na listu št. 3 enotne carinske listine je
treba vpisati zaznamek za identifikacijo spremljajočega tro-
šarinskega dokumenta in na spremljajoči trošarinski doku-
ment zaznamek za identifikacijo lista št. 3 enotne carinske
listine.

(10) Carinski organ izstopa nadzoruje dejanski izstop
blaga iz carinskega območja in v skladu s predpisi, ki urejajo
področje trošarin vrne spremljajoči trošarinski dokument.

(11) V primerih iz petega, šestega in sedmega odstav-
ka tega člena se zaznamek vpiše tudi na spremljajoči troša-
rinski dokument.
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(12) Carinski organ izvoza lahko od izvoznika zahteva,
da predloži dokazilo, da je blago dejansko zapustilo carin-
sko območje.

395. člen
(deklariranje pri izvozu)

(1) Blago, ki ni predmet prepovedi in omejitev in kate-
rega skupna vrednost v pošiljki posameznega deklaranta ne
presega 600.000 tolarjev, se lahko pisno deklarira pri izsto-
pnemu carinskemu organu.

(2) Ustna deklaracija za izvoz blaga je mogoča samo pri
carinskem organu izstopa.

396. člen
(naknadna predložitev izvozne deklaracije)

(1) Če blago zapusti carinsko območje brez izvozne
deklaracije, mora izvoznik deklaracijo vložiti pri carinskem
organu, ki je pristojen glede na kraj, v katerem ima izvoznik
svoj sedež ali stalno prebivališče. Uporablja se tudi 392.
člen te uredbe.

(2) Da bi carinski organ lahko sprejel deklaracijo iz
prejšnjega odstavka mora izvoznik predložiti pristojnim ca-
rinskim organom ustrezna (zadostna) dokazila, ki se nanaša-
jo na naravo in količino zadevnega blaga kot tudi okoliščine
v katerih je blago zapustilo carinsko območje. Ta carinski
organ potrdi tudi list št. 3 enotne carinske listine z ustreznim
zaznamkom.

(3) Naknadni sprejem deklaracije v skladu s tem čle-
nom ne izključuje uporabo kazni, ki so v veljavi, kot tudi
posledic, ki bi lahko nastale v zvezi z ukrepi kmetijske politi-
ke.

397. člen
(blago, ki ni zapustilo carinskega območja)

(1) Če blago, ki je bilo deklarirano za izvoz, ni bilo tudi
dejansko iznešeno iz carinskega območja, mora deklarant o
tem nemudoma obvestiti carinski organ izvoza, ter vrniti list
št. 3 carinske deklaracije.

(2) V kolikor se, v primerih navedenih v osmem odstav-
ku 394. člena te uredbe, naknadno spremeni prevozna
pogodba zaradi katere se prevoz, ki bi se moral končati
zunaj carinskega območja, konča v njem, se prevozna po-
godba lahko spremeni samo s predhodnim soglasjem carin-
skega organa navedenega v točki a) drugega odstavka 394.
člena te uredbe, ali, če gre za primer tranzitnega postopka,
uradu odhoda. V tem primeru se mora list št. 3 vrniti.

2. PODPOGLAVJE:
ZAČASNI IZVOZ Z UPORABO ZVEZKA ATA

398. člen
(pogoji za uporabo zvezka ATA)

(1) Zvezek ATA se lahko uporablja za izvoz, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:

a) zvezek ATA je izdan na carinskem območju in mora
vsebovati zaznamek ter jamstvo garantnega združenja, ki je
del mednarodne garancijske verige (Gospodarska zbornica
Slovenije);

b) zvezek ATA se uporablja samo za domače blago:
– ki v primeru izvoza iz carinskega območja ni bilo pred-

met carinskih formalnosti z namenom pridobitve povračila ali
ostalih nadomestil v skladu z ukrepi kmetijske politike;

– za katero niso odobrene druge finančne ugodnosti v
skladu z ukrepi kmetijske politike, pa je to povezano z ob-
veznostjo izvoza omenjenega blaga;

– za katero ni vložen zahtevek za povračilo ali odpusti-
tev uvoznih dajatev;

c) predložiti se morajo dokumenti navedeni v 134. čle-
nu te uredbe. Carinski organ lahko zahteva tudi predložitev
prevoznih dokumentov;

d) blago je namenjeno ponovnemu uvozu.
(2) Za blago, ki se začasno izvaža na podlagi zvezka ATA,

mora carinski organ izvoza izpolniti naslednje formalnosti:
1. potrditi, da podatek, ki je naveden v polju A do G

izvoznega kupona, ustreza blagu, ki se izvaža na podlagi
zvezka ATA;

2. izpolniti, če je to potrebno, polje na prvi strani zvez-
ka z naslovom “Potrdilo carinskih organov“;

3. izpolniti talon in polje H izvoznega kupona;
4. vpisati svoje ime v točko (b) polja H v kupon ponov-

nega uvoza;
5. zadržati izvozni kupon.
(3) Če carinski organ izvoza ni istočasno carinski organ

izstopa, carinski organ izvoza izvede vse formalnosti iz prej-
šnjega odstavka. Vendar ne izpolni polja 7 izvoznega talona,
ki ga mora izpolniti carinski organ izstopa.

(4) Rok za ponovni uvoz blaga, katerega je carinski
organ navedel v točko b) polja H izvoznega kupona, ne sme
prekoračiti roka, ki velja za veljavnost zvezka ATA.

399. člen
(carinska deklaracija za dokončni izvoz blaga,

ki je zajeto z zvezkom ATA)
Če je blago, ki je zajeto z zvezkom ATA iznešeno iz

carinskega območja in se ga ne namerava več ponovno
uvoziti, se izvozna deklaracija, izpolnjena v skladu s to ured-
bo, predloži carinskemu organu izvoza. Pri predložitvi za-
devnega zvezka, carinski organ izvoza potrdi list št. 3 izvoz-
ne deklaracije in razveljavi kupon za ponovni uvoz in talon.

8. POGLAVJE:
DRUGE CARINSKO DOVOLJENE RABE ALI UPORABE

1. PODPOGLAVJE:
PROSTE CARINSKE CONE

1. oddelek:
soglasje vlade

400. člen
(zahtevek)

(1) Zahtevek za pridobitev soglasja vlade iz prvega od-
stavka 128. člena Carinskega zakona mora vsebovati vse
podatke potrebne za odločitev o ekonomski utemeljenosti
proste carinske cone, o možnostih za izvajanje carinskega
nadzora nad poslovanjem proste carinske cone, predvsem
pa mora vsebovati podatke o:

1. vložniku zahtevka;
2. dejavnostih, ki naj bi se opravljale v prosti carinski

coni;
3. lokaciji in obsegu proste carinske cone, skupaj z

uradnim izvlečkom iz prostorske dokumentacije;
4. organizaciji in načinu poslovanja proste carinske co-

ne;
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5. roku, v katerem bodo uporabniki proste carinske
cone začeli poslovati v prosti carinski coni;

6. vseh drugih dejstvih, ki so pomembna za odločitev o
zahtevku.

(2) Zahtevku iz prvega odstavka tega člena je treba
priložiti vse dokumente, ki so potrebni za preverjanje podat-
kov, ki so navedeni v zahtevku.

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabita tudi,
kadar ustanovitelj zahteva spremembo obsega ali lokacije
proste carinske cone.

401. člen
(pristojnost za vložitev zahtevka in postopek v zvezi z njim)

(1) Zahtevek iz prejšnjega člena vložnik zahtevka sku-
paj s potrebno dokumentacijo vloži pri ministrstvu, pristoj-
nem za ekonomske odnose s tujino.

(2) Ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose s tuji-
no preveri, ali je zahtevek popoln. Če zahtevek ni popoln,
zahteva od vložnika zahtevka, da ga dopolni, če pa je po-
poln, ga nemudoma pošlje v mnenje ministrstvu, pristojne-
mu za finance in Generalnem carinskem uradu. Po potrebi
se za mnenje lahko zaprosijo tudi druga ministrstva in služ-
be.

(3) Če o zahtevku ni mogoče odločiti na podlagi razpo-
ložljivih podatkov iz zahtevka, mora vložnik zahtevka le-tega
na zahtevo organov iz prejšnjega odstavka dopolniti.

402. člen
(predlog sklepa o soglasju vlade)

(1) Vlada odloči o soglasju na podlagi predloga, ki ga
pripravi ministrstvo, pristojno za gospodarske odnose s tuji-
no na podlagi:

1. popolnega zahtevka vložnika,
2. mnenja organov iz drugega odstavka prejšnjega čle-

na; mnenje Generalnega carinskega urada mora vsebovati
tudi podatke o dosedanjem poslovanju vložnika zahtevka pri
izvajanju carinskih predpisov,

3. ocene o gospodarski utemeljenosti ustanovitve pro-
ste carinske cone z vidika gospodarskega razvoja države ter

4. skladnosti dejavnosti, ki naj bi se opravljala v prosti
carinski coni, s prostorsko dokumentacijo.

(2) Predlog iz prejšnjega odstavka za izdajo soglasja za
ustanovitev proste carinske cone mora vsebovati podatke iz
drugega odstavka 400. člena te uredbe, pogoje pod kateri-
mi se dovoli ustanovitev proste carinske cone kakor tudi
pogoje, ki jih mora ustanovitelj cone zagotoviti za delo carin-
ske službe v prosti carinski coni.

403. člen
(vsebina soglasja vlade)

Soglasje vlade mora vsebovati najmanj naslednje po-
datke:

1. o vložniku zahtevka;
2. o dovoljenih dejavnostih v prosti carinski coni;
3. o morebitnih posebnih pogojih, ki jih mora ustanovi-

telj proste carinske cone izpolnjevati za opravljanje dejavno-
sti v prosti carinski coni;

4. o lokaciji in obsegu proste carinske cone;
5. vse druge podatke, ki so pomembni za poslovanje

proste carinske cone in preverjanje izpolnjevanja pogojev;
6. o roku za vložitev zahtevka za izdajo odločbe Gene-

ralnega carinskega urada iz 129.a člena Carinskega zako-
na.

404. člen
(sprememba soglasja vlade)

(1) Postopek za pridobitev soglasja vlade je treba izpe-
ljati tudi, kadar:

1. hoče ustanovitelj proste carinske cone:
a) spremeniti obseg že odobrene proste carinske co-

ne;
b) določiti nove dejavnosti, ki se bodo opravljale v že

odobreni prosti carinski coni;
c) spremeniti lokacijo odobrene proste carinske cone;
2. k pogodbi ali drugemu aktu o ustanovitvi proste ca-

rinske cone pristopi nov pogodbenik kot soustanovitelj;
3. prosto carinsko cono prevzame drug ustanovitelj.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora ustanovitelj

proste carinske cone poleg podatkov iz 400. člena te ured-
be zahtevku priložiti tudi podatke o dosedanjem poslovanju
proste carinske cone ter kopije prvotnega soglasja za usta-
novitev, dotedanjih sprememb soglasja ter izvode prvotne
odločbe Generalnega carinskega urada z vsemi spremem-
bami.

1. pododdelek:
odločba Generalnega carinskega urada iz 129.a člena

carinskega zakona

405. člen
(zahtevek)

(1) Po pridobitvi soglasja vlade, mora ustanovitelj pro-
ste carinske cone, v roku, ki je določen v soglasju vlade, pri
Generalnem carinskem uradu vložiti zahtevek za izdajo
odločbe iz 129.a člena Carinskega zakona.

(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vse
podatke, ki so potrebni za ugotovitev, ali so izpolnjeni pogoji
iz prvega odstavka 129.a člena Carinskega zakona.

406. člen
(vsebina odločbe Generalnega carinskega urada)
Odločba Generalnega carinskega urada mora vsebo-

vati podatke o:
1. ustanovitelju;
2. soglasju vlade;
3. dovoljenih dejavnostih;
4. pogojih, ki jih mora izpolnjevati ustanovitelj za oprav-

ljanje posameznih dejavnosti;
5. tem, ali bo dejavnosti v prosti carinski coni opravljal

ustanovitelj sam, ali pa bo več uporabnikov proste carinske
cone;

6. pogojih, ki jih mora ustanovitelj zagotavljati za delo
carinske službe;

7. roku, v katerem morajo ustanovitelj oziroma upora-
bniki proste carinske cone začeti s poslovanjem;

8. obveznostih ustanovitelja v skladu s 130. členom
Carinskega zakona in s 411. členom te uredbe.

407. člen
(sprememba odločbe)

(1) Brez vpliva na 6.d člen Carinskega zakona, je treba
postopek za spremembo odločbe Generalnega carinskega
urada v skladu s tem pododdelkom izpeljati tudi, kadar:

1. želi ustanovitelj proste carinske cone:
a) spremeniti obseg že odobrene proste carinske co-

ne;
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b) določiti nove dejavnosti, ki se bodo opravljale v že
odobreni prosti carinski coni;

c) spremeniti lokacijo odobrene proste carinske cone;
2. k pogodbi ali drugemu aktu o ustanovitvi proste ca-

rinske cone pristopi nova pogodbena stranka kot soustano-
vitelj;

3. prosto carinsko cono prevzame drug ustanovitelj.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora ustanovitelj

cone poleg podatkov iz prvega odstavka 129.a člena Carin-
skega zakona zahtevku priložiti tudi podatke o dosedanjem
poslovanju proste carinske cone ter izvode soglasja za usta-
novitev proste carinske cone in prvotne odločbe Generalne-
ga carinskega urada vključno z vsemi spremembami.

2. pododdelek:
razveljavitev soglasja vlade in odločbe Generalnega

carinskega urada po uradni dolžnosti

408. člen
(pogoji za razveljavitev soglasja vlade)

Pogoji za razveljavitev soglasja za ustanovitev proste
carinske cone iz tretjega odstavka 128. člena Carinskega
zakona se štejejo za izpolnjene tudi, če je Generalni carinski
urad razveljavil odločbo iz 129.a člena carinskega zakona.

409. člen
(obravnavanje blaga v prosti carinski coni v primeru
razveljavitve ali delne razveljavitve soglasja vlade ali

odločbe Generalnega carinskega urada)
V primeru, da Generalni carinski urad v celoti ali delno

razveljavi odločbo iz 129.a člena Carinskega zakona ali
vlada izda sklep o delni ali celotni razveljavitvi soglasja za
ustanovitev proste carinske cone, velja za zaloge blaga v
prosti carinski coni na dan vročitve odločbe oziroma sklepa
o razveljavitvi, kot da bi bilo to blago vnešeno ali ponovno
vnešeno na preostalo carinsko območje.

2. oddelek:
izvajanje carinskega nadzora v prosti carinski coni

1. pododdelek:
splošno

410. člen
(pristojnost za carinski nadzor)

Za izvajanje carinskega nadzora je pristojen carinski
organ, ki je krajevno pristojen glede na območje, na kate-
rem leži prosta carinska cona.

411. člen
(nadzor proste carinske cone in neposredne okolice)

(1) Prosta carinska cona, razen odprte proste carinske
cone iz 130.a člena Carinskega zakona, mora biti v skladu z
navodili Generalnega carinskega urada ograjena tako, da
omogoča carinski nadzor v prosti carinski coni in izven nje
ter onemogoča, da bi bilo blago nezakonito iznešeno iz
proste carinske cone.

(2) Območje na zunanji strani ograje proste carinske
cone mora biti takšno, da zagotovi možnost izvajanja carin-
skega nadzora. Pristop do tega območja je mogoč le s
soglasjem carinskih organov.

2. pododdelek:
dejavnosti v coni in odobritev evidenc

412. člen
(evidence blaga)

(1) V evidencah blaga, ki se vodijo za prosto carinsko
cono, morajo biti zlasti:

a) podatki o oznakah, identifikacijske številke, število in
vrsta tovorkov; količina in običajni trgovski opis blaga in po
potrebi identifikacijske oznake na zabojniku;

b) podatki, ki omogočajo spremljanje blaga v vsakem
trenutku, zlasti lokacija, carinsko dovoljena raba ali upora-
ba, dodeljena blagu po skladiščenju v prosti coni;

c) referenčni podatki o prevozni listini, ki se je uporabi-
la ob vnosu in odstranitvi blaga;

d) opis carinskega statusa in, kjer je to ustrezno, refe-
renčni podatki o potrdilu za ta status v skladu s 420. členom
te uredbe;

e) podatki o običajnih postopkih in ravnanjih;
f) glede na primer, ena od oznak iz 346., 347. in 380.

člena te uredbe;
g) podatki glede blaga, za katere se ob sprostitvi v

prost promet ali začasni uvoz ne plačajo uvozne dajatve ali
uporabijo ukrepi trgovinske politike, za katere je treba pre-
veriti uporabo ali namen.

(2) Carinski organi lahko opustijo zahtevo po delu teh
podatkov, kadar to ne vpliva škodljivo na nadzor ali kontrolo
proste carinske cone.

(3) Kjer je treba evidence voditi za namene carinskega
postopka, podatkov iz teh evidenc ni treba vnašati v eviden-
ce blaga iz prvega odstavka tega člena.

413. člen
(ukrepi uporabnika proste carinske cone)

Uporabnik proste carinske cone mora sprejeti potre-
bne ukrepe, da zagotovi, da bo oseba, ki jo je zaposlil za
opravljanje njegove dejavnosti, ravnala v skladu s carinskimi
predpisi.

414. člen
(odobritev evidenc – pogoj za začetek opravljanja

dejavnosti)
(1) Uporabnik proste carinske cone mora pred začet-

kom opravljanja dejavnosti v prosti carinski coni pridobiti
odobritev carinskega organa glede oblike in vsebine evi-
denc iz 137.d člena Carinskega zakona.

(2) Carinski organ odobri izbrano obliko in vsebino
vodenja evidenc le tistim osebam, ki nudijo vsa potrebna
zagotovila za poslovanje v prosti carinski coni v skladu s
carinskimi predpisi.

415. člen
(zahtevek za odobritev evidenc)

(1) Zahtevek za odobritev oblike in vsebine vodenja
evidenc (v nadaljevanju: zahtevek za odobritev evidenc) mo-
ra uporabnik predložiti carinskemu organu v pisni obliki. V
zahtevku za odobritev evidenc mora uporabnik navesti tudi,
katere dejavnosti iz prvega odstavka 137.d člena Carinske-
ga zakona namerava opravljati v prosti carinski coni. Zahte-
vek mora vsebovati:

a) natančen opis vodenih ali načrtovanih evidenc,
b) podatke o naravi in carinskem statusu blaga, ki je

predmet navedenih dejavnosti,
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c) če je to potrebno, podatke o carinskem postopku, ki
se bo uporabljal za izvajanje navedenih dejavnosti,

d) vse druge podatke, ki jih carinski organi potrebujejo
za zagotavljanje pravilnega izvajanja predpisov, ki urejajo
proste carinske cone.

(2) Zahtevke in druge dokumente, ki se na njih nanaša-
jo, carinski organ hrani najmanj tri leta od konca koledarske-
ga leta, v katerem je uporabnik prenehal opravljati dejavnost
v prosti carinski coni.

416. člen
(odobritev evidenc)

(1) Carinski organ s pisno odločbo odobri izbrano obli-
ko in vsebino vodenja evidenc, pod naslednjimi pogoji:

– če je predlagana oblika in vsebina vodenja evidenc v
skladu s to uredbo,

– če vsebuje predpisane minimalne podatke, in
– omogoča ustrezen carinski nadzor nad poslovanjem

uporabnika proste carinske cone v prosti carinski coni.
(2) Če želi uporabnik proste carinske cone med poslo-

vanjem zamenjati ali spremeniti odobreno vodenje evidenc
iz prvega odstavka tega člena, mora spremembo poprej
odobriti pristojni carinski organ.

417. člen
(sprememba in razveljavitev odobritve evidence)

(1) Carinski organ, ki je izdal odobritev iz prejšnjega
člena te uredbe, lahko to odobritev spremeni ali razveljavi,
če, glede na poslovanje uporabnika proste carinske cone,
odobreno vodenje evidenc ne omogoča več ustreznega
carinskega nadzora ali če je prepovedal ali omejil opravlja-
nje katere od dejavnosti v skladu s petim, šestim ali sedmim
odstavkom 137. člena Carinskega zakona.

(2) Poleg primerov iz 6.d člena Carinskega zakona,
carinski organ razveljavi odobritev evidenc tudi, če ugotovi
ponavljajoče se nepojasnjeno izginjanje blaga, na katerega
se nanaša evidenca ali če ugotovi ponavljajoče se napačno
vodenje evidenc.

(3) Potem, ko carinski organ razveljavi odobritev evi-
denc v skladu s prvim odstavkom tega člena, uporabnik ne
sme več izvajati aktivnosti, na katere se nanaša razveljavlje-
na odobrena evidenca, obstoječe zaloge pa se obravnava-
jo, kot da je to blago vnešeno ali ponovno vnešeno na
carinsko območje.

3. pododdelek:
vnos blaga v prosto carinsko cono

418. člen
(zaključek postopka z vpisom v evidence)

Postopek aktivnega oplemenitenja ali predelave pod
carinskim nadzorom se za pridobljene proizvode, predelane
proizvode ali blago v nespremenjenem stanju v prosti carin-
ski coni zaključi z vpisom v evidence blaga v prosti carinski
coni. Referenčni podatki za tak vpis se vnesejo v evidence
za aktivno oplemenitenje ali predelavo pod carinskim nadzo-
rom glede na primer.

419. člen
(prenos blaga na druge uporabnike proste carinske cone)

Uporabnik proste carinske cone lahko blago, ki ga je
vnesel v prosto carinsko cono prepusti drugemu uporabni-
ku. Prepustitev in prevzem morata oba uporabnika izkazati v
svojih evidencah. Uporabnik, ki prepusti blago drugemu
uporabniku mora o tem nemudoma obvestiti carinski organ.

420. člen
(potrdilo o statusu blaga)

(1) Za potrditev carinskega ali domačega statusa blaga
v skladu s četrtim odstavkom 133. člena Carinskega zakona
se praviloma uporabi obrazec, katerega vzorec je v prilogi
52, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Z obrazcem iz prejšnjega odstavka se potrdi status
blaga, tudi kadar se postopek aktivnega oplemenitenja ali
predelave pod carinskim nadzorom zaključuje s sprostitvijo
v prost promet v skladu s 1. točko prvega odstavka 137.a
člena Carinskega zakona.

421. člen
razlike med dejanskimi zalogami blaga in evidencami)
(1) Če uporabnik ugotovi, da se stanje dejanskih zalog

blaga in stanje v evidencah iz 412. člena te uredbe ne
ujemata, mora to nemudoma sporočiti carinskemu organu.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka carinski organ
ugotovi, ali je nastal carinski dolg in ga obračuna v skladu s
Carinskim zakonom.

422. člen
(ukrepi trgovinske politike v primeru carinskega blaga)

Predpisani ukrepi trgovinske politike, se uporabljajo za
carinsko blago, vnešeno v prosto carinsko cono le v prime-
ru, da veljajo za vnos blaga na carinsko območje.

423. člen
(carinski dolg)

Kadar so elementi za odmero carinskega dolga, ki ga
bo treba plačati, tisti, ki se uporabijo, preden je bilo blago
predmet običajnih postopkov in ravnanj iz priloge 48 k tej
uredbi, se lahko v skladu s 321. členom izda informativni list
INF8.

424. člen
(možnost uporabe blaga v coni za oskrbo plovil v

mednarodnem prometu)
V prosti carinski coni se lahko uredi tudi oskrbovalno

skladišče za oskrbo plovil in zrakoplovov.

4. pododdelek:
iznos blaga iz proste carinske cone

425. člen
(ponovni izvoz neraztovorjenega blaga)

V skladu s tretjim odstavkoma 141. člena Carinskega
zakona, carinskega organa ni treba predhodno obvestiti o
nameravanem ponovnem izvozu carinskega blaga, ki ni bilo
raztovorjeno ali je pretovorjeno na drugo prevozno sredstvo
v smislu 412. člena te uredbe.

5. pododdelek:
posebne določbe za blago iz točke (b) 127. člena

Carinskega zakona

426. člen
(vložitev deklaracije za domače blago)

(1) Blago iz točke (b) 127. člena carinskega zakona
mora biti pri vnosu v prosto carinsko cono predloženo carin-
skemu organu in zanj vložena carinska deklaracija.

(2) Deklaracija iz prejšnjega odstavka mora biti izdela-
na kot deklaracija za vnos blaga v postopek carinskega
skladiščenja na obrazcu iz 122. člena te uredbe.
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427. člen
(posebne zahteve glede evidenc)

Evidence iz 414. člena te uredbe morajo, poleg podat-
kov iz 412. člena te uredbe vsebovati tudi datum, ko je bilo
blago iz točke (b) 127. člena Carinskega zakona vnešeno v
prosto carinsko cono in podatke o carinski deklaraciji iz
prejšnjega člena.

428. člen
(roki za dejanski izvoz domačega blaga)

(1) Blago iz točke (b) 127. člena Carinskega zakona
mora biti deklarirano za izvoz v roku treh mesecev od dneva
vnosa blaga v prosto carinsko cono.

(2) Izvozna carinska deklaracija iz prejšnjega odstavka
mora biti izpolnjena na obrazcu iz člena 122. te uredbe.
Deklaraciji morajo biti priloženi vsi dokumenti iz 134. člena
te uredbe.

2. PODPOGLAVJE:
PONOVNI IZVOZ, UNIČENJE IN PREPUSTITEV BLAGA
CARINSKEMU ORGANU V PROSTO RAZPOLAGANJE

429. člen
(deklaracija za ponovni izvoz blaga)

Če je treba zaradi ponovnega izvoza blaga vložiti carin-
sko deklaracijo, se primerno uporabljajo 390. do 397. členi
te uredbe ter posebne določbe, ki se uporabljajo, kadar se
s ponovnim izvozom zaključi predhodni carinski postopek z
ekonomskim učinkom.

430. člen
(predhodna napoved uničenja carinskega blaga)
(1) V skladu s tretjim odstavkom 141. člena Carinske-

ga zakona mora upravičenec uničenje blaga napovedati ca-
rinskemu organu v pisni obliki toliko časa prej, tako da
carinskemu organu omogoči nadzor nad uničenjem blaga.

(2) Če je bila za blago, namenjeno za uničenje, že
sprejeta carinska deklaracija, carinski organ, ki je deklaraci-
jo sprejel, zabeleži na njej, da je bilo blago uničeno ter jo v
skladu z 51. členom Carinskega zakona šteje umaknjeno.

(3) Carinski organ, ki je prisoten pri uničenju blaga
mora v napovedi oziroma deklaraciji navesti vrsto in količino
morebitnih odpadkov in ostankov, ki preostanejo po uniče-
nju z namenom, da bi se določile podlage za morebitni
obračun uvoznih dajatev za odpadke in ostanke, ko bo zanje
določena nova carinsko dovoljena raba ali uporaba.

431. člen
(primerna uporaba drugih določb za prepustitev blaga

carinskemu organu)
Drugi odstavek prejšnjega člena se primerno uporablja

tudi za carinsko blago, ki je prepuščeno carinskemu organu
v prosto razpolaganje.

IV. DEL: PONOVNI UVOZ BLAGA

432. člen
(ponovni uvoz blaga, ki je predmet posebnih ukrepov

trgovinske ali kmetijske politike)
(1) V skladu z točko (b) petega odstavka 167. člena

Carinskega zakona se lahko odobri oprostitev plačila uvoz-
nih dajatev pri ponovnem uvozu blaga tudi:

1. če je bilo zaradi izvoza blaga odobreno povračilo ali
plačan drug znesek, ki je predviden v okviru kmetijske politi-
ke ali

2. če je bila za blago, na podlagi njegovega izvoza, v
skladu s kmetijsko politiko odobrena druga finančna ugo-
dnost,

vendar le, če deklarant dokaže, da je povračilo ali drug
plačan znesek, pridobljen zaradi izvoza blaga, ki se ponov-
no uvaža, vrnil ali da je pristojni organ sprejel ustrezne
ukrepe, da se izplačilo takšnega zneska zadrži, oziroma
dokaže, da so bile druge odobrene finančne ugodnosti raz-
veljavljene.

(2) Deklarant, ki zahteva oprostitev plačila uvoznih da-
jatev pri ponovnem uvozu blaga v skladu s prejšnjim odstav-
kom, mora carinskemu organu predložiti dokaze, da:

1. blaga zaradi veljavne zakonodaje namembne države
ni bilo mogoče prepustiti v zahtevani postopek v tej državi;

2. je blago prevzemnik zavrnil, ker je pomanjkljivo ali
neskladno z določili pogodbe;

3. se blago ponovno uvaža na carinsko območje, ker
blaga ni bilo mogoče uporabiti za dogovorjene namene za-
radi drugih razlogov, kot so navedeni v točkah 1. oziroma 2.
tega odstavka, vendar izvoznik ni mogel vplivati na te razlo-
ge.

(3) Za razloge iz 3. točke prejšnjega odstavka tega
člena, se lahko štejejo naslednji primeri:

1. blago se ponovno uvaža, ker je, preden je bilo do-
stavljeno prevzemniku, bodisi blago bodisi njegovo prevoz-
no ali prenosno sredstvo utrpelo škodo;

2. gre za blago, ki je bilo izvoženo za porabo ali proda-
jo na sejmu ali podobni prireditvi, pa ni bilo porabljeno ali
prodano;

3. blago ni moglo biti predano prevzemniku zaradi nje-
gove dejanske ali pravne nezmožnosti, da bi blago prevzel v
skladu z določili pogodbe, na podlagi katere je bilo blago
izvoženo;

4. blago, ki zaradi naravnih nesreč, političnih ali social-
nih nemirov ni moglo biti dostavljeno prevzemniku ali mu je
bilo dostavljeno po poteku pogodbenega dobavnega roka;

5. blago, ki je predmet skupne tržne ureditve za sadje
in zelenjavo, ki se je izvozilo zaradi komisijske prodaje, pa
na trgu namembne države ni bilo prodano.

(4) Deklarant dokazuje, da je povračilo ali drug plačan
znesek, pridobljen zaradi izvoza blaga, ki se ponovno uvaža,
vrnil ali da je pristojni organ sprejel ustrezne ukrepe, da se
izplačilo takšnega zneska zadrži, oziroma dokaže, da so bile
druge odobrene finančne ugodnosti razveljavljene z ustrez-
nim potrdilom organa, ki je odobril izplačilo povračila ali
drugega plačanega zneska. Potrdilo mora vsebovati vse po-
datke, ki so potrebni za to, da se lahko ugotovi istovetnost
blaga, za katero je bilo povračilo ali drug znesek vrnjeno, z
blagom, ki se ponovno uvaža.

(5) Blago iz prvega odstavka tega člena ne more biti
oproščeno plačila uvoznih dajatev, razen če je sproščeno v
prost promet na carinskem območju v dvanajstih mesecih
od dneva, ko so se zaključile izvozne formalnosti.

433. člen
(delni ponovni uvoz blaga, delov in dodatne opreme)

(1) Ponovno uvoženo blago je oproščeno plačila uvoz-
nih dajatev tudi, če predstavlja le del blaga, ki je bilo predho-
dno izvoženo s carinskega območja.

(2) Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s 167.
členom Carinskega zakona se lahko odobri tudi za dele in
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dodatno opremo strojev, instrumentov, aparatov ali drugih
izdelkov, ki so bili predhodno izvoženi s carinskega obmo-
čja.

434. člen
(nespremenjeno blago)

(1) Šteje se, da je blago nespremenjeno v skladu s
prvim odstavkom 167. člena carinskega zakona tudi v na-
slednjih primerih:

1. blago je bilo po izvozu iz carinskega območja pred-
met le takšnih postopkov in ravnanj, ki so bila nujna za
ohranitev blaga ali postopkov in ravnanj, ki so spremenila
samo izgled blaga;

2. blago, ki je bilo po izvozu iz carinskega območja
sicer predmet drugih postopkov in ravnanj, kot so omenjena
v točki 1. tega odstavka, vendar je deklarant dokazal, da je
blago pomanjkljivo ali neprimerno za nameravano uporabo,
pri tem pa mora biti izpolnjen eden izmed naslednjih pogo-
jev:

a) postopek ali ravnanje z blagom je bilo izvršeno iz-
ključno z namenom, da se blago popravi ali usposobi;

b) šele po začetku določenega postopka oziroma rav-
nanja je bilo ugotovljeno, da je blago neprimerno za takšno
predvideno uporabo.

(2) Če bi bilo blago v okviru postopka pasivnega ople-
menitenja, predmet enakih postopkov in ravnanj, kot so
postopki in ravnanja, dovoljena v skladu z 2. točko prejšnje-
ga odstavka, in bi zaradi tega nastal carinski dolg, se le-ta
obračuna tudi v primeru, da se blago obravnava kot ponov-
no uvoženo blago, in sicer v skladu s predpisi, ki veljajo za
obračun carinskega dolga pri postopku pasivnega opleme-
nitenja.

(3) Brez vpliva na prejšnji odstavek se oprostitev plačila
uvoznih dajatev dovoli tudi če se carinskemu organu doka-
že, da je bilo izvoženo blago predmet potrebnega popravila
ali usposobitve zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale
izven carinskega območja in če vrednost ponovno uvožene-
ga blaga zaradi takšnega popravila ne presega vrednosti
blaga v času sprejema carinske deklaracije za izvoz.

(4) Pri izvajanju prejšnjega odstavka se šteje, da:
1. “potrebno popravilo ali usposobitev blaga“ pomeni

katerikoli postopek za odpravo pomanjkljivosti oziroma na-
pak v delovanju ali odpravo škode, ki jo je blago utrpelo
izven carinskega območja, če blago brez takega popravila
ali usposobitve ne bi moglo več biti uporabljeno za običajne
namene za katere je bilo namenjeno;

2. “vrednost ponovno uvoženega blaga ne presega vre-
dnosti blaga v času sprejema carinske deklaracije za izvoz“,
če operacije, katerih predmet je bilo blago, ne presegajo
tistih, ki so nujno potrebni za nadaljnjo uporabo blaga v
enaki meri kot v času izvoza.

(5) Kadar je za popravilo ali usposobitev blaga potre-
bno uporabiti rezervne dele, morajo biti le-ti omejeni na
tiste, ki so nujno potrebni za uporabo blaga v enaki meri kot
v času izvoza iz carinskega območja.

435. člen
(potrdilo o istovetnosti)

(1) Carinski organ lahko na zahtevo carinskega dekla-
ranta, ki vlaga carinsko deklaracijo za izvoz domačega blaga
izda dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za ugotovitev
istovetnosti blaga, za primer če bo to blago ponovno uvože-
no na carinsko območje (potrdilo o istovetnosti).

(2) Potrdilo o istovetnosti se izda na obrazcu, ki je v
prilogi 53 A, ki je sestavni del te uredbe. V potniškem
prometu lahko Generalni carinski urad dovoli tudi uporabo
poenostavljene oblike potrdila, ki je v prilogi 53 B, ki je
sestavni del te uredbe.

436. člen
(dokumenti)

(1) Ponovno uvoženo blago se lahko obravnava kot
takšno v skladu s to uredbo samo, če:

1. deklarant carinskemu organu predloži poleg dekla-
racije za sprostitev blaga v prost promet še naslednje doku-
mente:

a) deklaracijo ali drug dokument, na podlagi katerega
je bilo blago, ki se ponovno uvaža, izvoženo iz carinskega
območja ali

b) potrdilo o istovetnosti ali druge dokumente, ki doka-
zujejo izpolnjevanje pogojev za uveljavitev oprostitve plačila
uvoznih dajatev pri ponovnem uvozu blaga, predvsem pa
dokazujejo istovetnost izvoženega in ponovno uvoženega
blaga.

Carinski organ ponovnega uvoza ne zahteva dokazil iz
alinei (a) ali (b) te točke, če sam razpolaga z dokazili ali jih
lahko preveri pri vložniku zahtevka, na podlagi katerih je
mogoče ugotoviti, da je bilo blago, ki je deklarirano za
sprostitev v prost promet prvotno izvoženo iz carinskega
območja, in da so bili izpolnjeni pogoji za ponovni uvoz
blaga.

2. namesto dokumentov iz prejšnje točke deklarant
lahko predloži v Sloveniji izdani zvezek ATA.

(2) V skladu z 2. točko prejšnjega odstavka se lahko
ponovno uvoženo blago obravnava kot takšno in oprosti
plačila uvoznih dajatev tudi, če je veljavnost zvezka ATA že
potekla, izpolnjeni pa so pogoji, določeni s 167. členom
Carinskega zakona in kriteriji, določeni s to uredbo. V vsa-
kem primeru je treba izpeljati formalnosti iz drugega odstav-
ka 209. člena te uredbe.

(3) Prva točka prvega odstavka tega člena se ne upo-
rablja za:

1. mednarodni promet embalaže in prevoznih sredstev
ter promet določenega blaga, ki je lahko sproščeno v prost
promet na podlagi posebnih carinskih pravil, za katere avto-
nomni ali mednarodni predpisi določajo, da carinskih doku-
mentov ni treba predložiti;

2. primere, ko je dovoljena uporaba ustne ali druge
oblike carinske deklaracije za sprostitev v prost promet ali za
izvoz.

(4) Carinski organi lahko zahtevajo od carinskega de-
klaranta, da predloži še dodatne dokaze, ki dokazujejo isto-
vetnost ponovno uvoženega blaga.

437. člen
(ponovni uvoz blaga, ki je bilo ob izvozu predmet posebnih

ukrepov kmetijske politike)
(1) Za kmetijske proizvode in živila, za katere je upravi-

čenec na podlagi izvoza uveljavljal pravico do denarnega
nadomestila v skladu s predvidenimi ukrepi kmetijske politi-
ke, je treba poleg dokumentov iz prejšnjega člena priložiti še
potrdilo organa, ki je pristojen za odobravanje pravice do
denarnega nadomestila. To potrdilo mora vsebovati vse po-
datke, ki so potrebni za to, da bi carinski organ, pri katerem
je blago deklarirano za sprostitev v prost promet lahko pre-
veril, da se potrdilo nanaša na deklarirano blago. Potrdilo
mora vsebovati tudi eno od naslednjih navedb:



Uradni list Republike Slovenije Št. 107 / 11. 12. 2002 / Stran 12603

– “denarno nadomestilo vrnjeno za..... (navede se koli-
čina in vrsta blaga)“ ali

– “pravica do denarnega nadomestila razveljavljena za
(navede se količina in vrsta blaga)“,

glede na to, ali je bilo nadomestilo že izplačano ali še
ne.

(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka se lahko izda tudi na
potrdilu o istovetnosti iz priloge 53 A k tej uredbi.

(3) Potrdila pristojnega organa iz prvega odstavka tega
člena ni potrebno predložiti, če se lahko carinski organ, kjer
je blago predloženo zaradi sprostitve v prost promet, z upo-
rabo drugih ukrepov prepriča, da za zadevno blago ni bilo
izplačano nikakršno nadomestilo in da ni možnosti, da bi
bilo izplačano naknadno.

438. člen
(začetek teka roka za ponovni uvoz blaga)

Rok za ponovni uvoz blaga začne teči z dnem, ko je
carinski organ sprejel carinsko deklaracijo za izvoz blaga.

439. člen
(deklarant)

Deklarant, ki vloži zahtevek za oprostitev plačila uvoz-
nih dajatev v skladu s 167. členom Carinskega zakona je
lahko katera koli oseba s sedežem oziroma stalim prebivali-
ščem v Sloveniji, ki predloži ali lahko predloži ponovno
uvoženo blago carinskim organom skupaj z vsemi dokumen-
ti, ki so potrebni za izvedbo carinskega postopka in odloči-
tev o oprostitvi plačila uvoznih dajatev.

440. člen
(pristojnost)

(1) Carinska deklaracija za ponovni uvoz blaga se vloži
pri carinskem organu, pri katerem je bila vložena tudi carin-
ska deklaracija, na podlagi katere je bilo blago izvoženo iz
carinskega območja.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če je bila dovolje-
na ustna carinska deklaracija ali če se blago vrača na podla-
gi v Sloveniji izdanega zvezka ATA.

441. člen
(informativni list INF3)

(1) List INF 3 vsebuje vse navedbe, ki so jih pridobili
carinski organi zaradi ugotavljanja istovetnosti izvoženega
blaga.

(2) Če se lahko predvidi, da se bo izvoženo blago na
carinsko območje ponovno uvozilo preko več carinskih or-
ganov in ne preko carinskega organa izvoza, lahko izvoznik
zahteva izdajo več listov INF 3, ki zajemajo celotno količino
izvoženega blaga. Prav tako lahko izvoznik od carinskih
organov, ki so izdali list INF 3, zahteva, da se ta nadomesti z
več listi INF 3, ki zajemajo celotno količino blaga, vsebova-
nega v prvotno izdanem listu INF 3.

(3) Izvoznik lahko tudi zahteva izdajo lista INF 3 za
samo del izvoženega blaga.

442. člen
(vrnitev lista INF3)

Izvirnik in izvod lista INF 3 se vrneta izvozniku zaradi
predložitve carinskemu organu ponovnega uvoza. Drugi iz-
vod se hrani v arhivu carinskega organa, ki ga je izdal.

443. člen
(zaznamek na listu INF3 v primeru ponovno uvoženega

blaga)
(1) Carinski organ ponovnega uvoza označi količino

ponovno uvoženega blaga, ki je oproščeno uvoznih dajatev
na izvirniku in izvodu lista INF 3 ter shrani izvirnik, izvod tega
dokumenta pa pošlje carinskemu organu, ki ga je izdal,
opremljen s številko in datumom deklaracije za sprostitev v
prost promet.

(2) Carinski organ iz prejšnjega odstavka primerja pre-
jeti izvod z izvodom, ki ga ima, in ga shrani v svojih arhivih.

444. člen
(izdaja dvojnika lista INF3 v primeru kraje, izgube ali

uničenja izvirnika)
(1) V primeru kraje, izgube ali uničenja izvirnika lista

INF 3, lahko udeleženi pri carinskemu organu, ki ga je izdal,
zaprosi za dvojnik. Ta prošnji ugodi če to opravičujejo okoli-
ščine. Tako izdani dvojnik mora vsebovati enega od slede-
čih zaznamkov:

– DVOJNIK
(2) Carinski organ na svojem izvodu lista INF 3 zabeleži

izdajo dvojnika.

445. člen
(posredovanje podatkov carinskemu organu ponovnega

uvoza)
(1) Carinski organ izvoza posreduje carinskemu organu

ponovnega uvoza na njegovo zahtevo vse razpoložljive po-
datke, zato da lahko ugotovi, ali to blago izpolnjuje zahteva-
ne pogoje za upravičenost do uporabe določb tega dela.

(2) List INF 3 se lahko uporabi za zahtevo in posredo-
vanje podatkov iz prvega odstavka tega člena.

V. DEL: CARINSKI DOLG

1. POGLAVJE:
ZAVAROVANJE

1. PODPOGLAVJE:
SPLOŠNO

446. člen
(splošno)

Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za 2. poglavje
II. dela te uredbe (zavarovanje carinskega dolga v tranzitnem
postopku).

447. člen
(obveznosti, ki se lahko zavarujejo)

Z instrumenti zavarovanja se v skladu s to uredbo zava-
ruje:

1. plačilo že nastalega carinskega dolga in drugih daja-
tev, ki se plačujejo pri uvozu in izvozu (v nadaljevanju: carin-
ski dolg),

2. plačilo carinskega dolga, ki bi lahko nastal,
3. plačilo obresti, ki so nastale ali bi lahko nastale v

zvezi s carinskim dolgom, za katerega je bil instrument zava-
rovanja predložen.
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448. člen
(omejitev uporabe zavarovanja v primeru neporavnanih

dolgov)
(1) V skladu s tretjim odstavkom 157.e člena Carinske-

ga zakona se šteje, da zavarovanje ne nudi zadostnega
jamstva, da bo carinski dolg plačan v predpisanem roku, če
carinski dolžnik ni poravnal že zapadlih carinskih dolgov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ
ob položitvi ustreznega zavarovanja dovoli izbran postopek
za žive živali, hitro pokvarljivo blago in nadomestne dele za
nujno tekoče vzdrževanje opreme, ki je v uporabi.

2. PODPOGLAVJE:
PRIMERI, V KATERIH NI TREBA POLOŽITI ZAVAROVANJA

449. člen
(oprostitev položitve zavarovanja po posebnih predpisih)

(1) Carinski organ oziroma Generalni carinski urad lah-
ko oprosti carinskega dolžnika obveznosti položitve zavaro-
vanja, če tako določata carinski zakon ali ta uredba, pred-
vsem pa če je udeleženec v postopku upravni organ.

(2) Carinski organ lahko opusti zahtevo, da carinski
dolžnik položi zavarovanja, če je znesek priložnostno nasta-
lega carinskega dolga, ki bi ga bilo treba zavarovati nižji od
30.000 tolarjev.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, carinski organ ne
more carinskega dolžnika oprostiti položitve zavarovanja v
primerih, ko gre za:

– blago, katerega vrednost presega 6,500.000 tolar-
jev, ne glede na vrsto carinsko dovoljene rabe ali uporabe;

– naslednje vrste blaga: tobačne izdelke, alkohol ali
alkoholne pijače, mineralna olja.

450. člen
(zavarovanje v primeru začasne hrambe blaga)

V primeru začasne hrambe blaga carinski organ ne
more carinskega dolžnika oprostiti položitve zavarovanja, če
so predmet začasne hrambe tobačni izdelki, alkohol ali alko-
holne pijače, mineralna olja.

3. PODPOGLAVJE:
SPLOŠNO IN POSAMEZNO ZAVAROVANJE

451. člen
(posamično zavarovanje in splošno zavarovanje)

(1) Carinski dolžnik lahko položi zavarovanje za plačilo
posameznega carinskega dolga (v nadaljevanju: posamez-
no zavarovanje) ali za plačilo vseh carinskih dolgov, ki so
nastali ali bi lahko nastali v določenem obdobju oziroma v
določenem carinskem postopku (v nadaljevanju: splošno
zavarovanje).

(2) Položena zavarovanja je mogoče na zahtevo udele-
ženca zamenjati.

452. člen
(uporaba zavarovanja)

Kot posamezno zavarovanje se lahko uporablja katero
koli zavarovanje iz prvega odstavka 157.e člena Carinskega
zakona, kot splošno zavarovanje pa se lahko uporabljajo
bančna garancija, garantno pismo ali gotovinski polog iz
točke (a), (b) in (e) prvega odstavka 157.e člena Carinskega
zakona.

1. oddelek:
položitev zavarovanja

453. člen
(položitev zavarovanja – splošno)

(1) Carinski dolžnik položi posamično zavarovanje na
zahtevo carinskega organa.

(2) Splošno zavarovanje položi carinski dolžnik pri Ge-
neralnem carinskem uradu, ki odloči o višini zavarovanja.

454. člen
(splošno zavarovanje)

(1) Generalni carinski urad sprejem zavarovanja potrdi
na obrazcu s katerim določi evidenčno številko sprejetega
zavarovanja. Evidenčno številko je potrebno vpisati v carin-
ske dokumente.

(2) Generalni carinski urad sproti obvešča carinske
organe o sprejetih splošnih zavarovanjih.

(3) Carinski dolžnik se lahko v carinskem postopku
sklicuje na splošno zavarovanje naslednji delovni dan po
dnevu, ko je Generalni carinski urad sprejel položeno zava-
rovanje kot ustrezno.

455. člen
(višina splošnega zavarovanja)

(1) Generalni carinski urad pri odločanju o višini splošne-
ga zavarovanja, upošteva obseg in način opravljanja dotedanjih
carinskih postopkov ter zanesljivost carinskega dolžnika.

(2) Pri ugotavljanju obsega opravljanja dotedanjih ca-
rinskih postopkov carinskega dolžnika se upošteva meseč-
no povprečje obračunanih carinskih dolgov v šestih mese-
cih pred položitvijo zavarovanja oziroma višine carinskega
dolga, ki bi lahko nastal za blago, ki je v postopku začasne-
ga uvoza, aktivnega oplemenitenja oziroma carinskega skla-
diščenja blaga (glede na stanje zalog).

(3) Višina splošnega zavarovanja carinskega dolga, ki
je določen v skladu s prejšnjim odstavkom, se lahko zniža
na 40%, če Generalni carinski urad oceni, da carinski dol-
žnik izpolnjuje naslednje kriterije:

– ima ugled in je zanesljiv ter finančno stabilen,
– ima primeren obseg poslovanja,
– vodi vse predpisane evidence, kar daje možnost ne-

motene kontrole,
– v dosedanjem poslovanju ni huje kršil carinskih ali

davčnih predpisov.
(4) Brez vpliva na prejšnji odstavek pa višina splošnega

zavarovanja ne more biti nižja od 1,500.000 tolarjev.

2. oddelek:
pogoji za uporabo zavarovanja

1. pododdelek:
bančna garancija in garantno pismo

456. člen
(garanti)

(1) Carinski organ lahko sprejme kot zavarovanje ban-
čno garancijo ali garantno pismo samo, če ga izda banka
oziroma zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji.

(2) Brez vpliva na prejšnji odstavek lahko carinski or-
gan sprejme tudi zavarovanje, ki ga izda  družba, ki je usta-
novljena na podlagi zakona, ki ureja Družbo za zavarovanje
in financiranje izvoza Slovenije.
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457. člen
(veljavnost in vnovčitev bančne garancije in garantnega

pisma)
(1) Z izdajo bančne garancije oziroma garantnega pi-

sma iz prejšnjega člena se garant zaveže, da bo poravnal
carinski dolg, ki ga carinski dolžnik do njegove zapadlosti ni
plačal.

(2) Rok veljavnosti bančne garancije oziroma garantne-
ga pisma, s katerim se zavarujejo plačila morebitnega carin-
skega dolga, ne more biti krajši od treh mesecev oziroma
roka, v katerem ta dolg lahko nastane, podaljšan za 60 dni,
pri uporabi zavarovanja za carinske postopke z ekonomskim
učinkom pa 90 dni.

(3) Če je rok veljavnosti bančne garancije oziroma ga-
rantnega pisma potekel, carinski dolgovi, ki so bili zavarova-
ni pa še niso bili ali niso v celoti poravnani oziroma morebitni
carinski dolgovi še vedno lahko nastanejo, mora novo zava-
rovanje, ki ga položi carinski dolžnik, vsebovati klavzulo, da
se iz nje lahko poplačajo tudi dolgovi, ki so bili zavarovani z
predhodnim zavarovanjem.

(4) Bančno garancijo oziroma garantno pismo je mogo-
če do poteka roka veljavnosti tudi podaljšati z dodatkom,
vendar mora podaljšana bančna garancija oziroma garantno
pismo vsebovati klavzulo, da se iz nje lahko poplačajo tudi
dolgovi, ki so bili zavarovani z osnovno bančno garancijo
oziroma garantnim pismom.

458. člen
(vsebina bančne garancije ali garantnega pisma)
(1) Bančna garancija oziroma garantno pismo za zava-

rovanje carinskega dolga mora vsebovati naslednje podat-
ke:

1. številko bančne garancije oziroma garantnega pi-
sma, določeno s strani garanta,

2. veljavnost bančne garancije oziroma garantnega pi-
sma,

3. znesek, do katerega jamči garant,
4. garancijsko klavzulo “na prvi poziv“ in “brez ugovo-

ra“ za bančno garancijo oziroma “solidarno s carinskim dol-
žnikom“ za garantno pismo,

5. podatke o garantu (naziv, matična številka iz sodne-
ga registra in davčna številka, sedež, transakcijski račun,
pristojna organizacija, pri kateri se vodi transakcijski račun
garanta),

6. podatke o carinskem dolžniku (firma, sedež, matič-
na številka iz sodnega registra in davčna številka),

7. datum in kraj izdaje bančne garancije oziroma ga-
rantnega pisma,

8. navedbo vrst carinskih postopkov, za katere velja
zavarovanje ter navedbo ali je mogoče bančno garancijo
oziroma garantno pismo uporabljati tudi za zavarovanje ca-
rinskih dolgov drugih carinskih dolžnikov (npr. v primeru
posrednega ali neposrednega zastopanja),

9. podpis pooblaščene osebe in žig garanta.
(2) Garant izda bančno garancijo iz prvega odstavka

tega člena na obrazcu “CG – bančna garancija za carinski
dolg“, formata A-4, ki je v prilogi 54, ki je sestavni del te
uredbe. Obrazec ima lahko eno ali več kopij.

(3) Za garantno pismo se primerno uporabi obrazec iz
prejšnjega odstavka.

2. pododdelek: ček

459. člen
(pogoji za sprejem)

(1) Carinski organ lahko sprejme kot zavarovanje cirku-
larni certificirani ček, če je trasat takega čeka banka s sede-
žem na območju Republike Slovenije.

(2) Ček se lahko sprejme le, če je rok za njegovo
vnovčitev vsaj 30 dni daljši od roka, v katerem zapade v
plačilo carinski dolg.

3. pododdelek:
avalirana menica

460. člen
(pogoji za sprejem)

(1) Carinski organ lahko sprejme menico kot zavarova-
nje, če jo je avalirala banka s sedežem na območju Republi-
ke Slovenije in vsebuje klavzulo “brez protesta“.

(2) Avalirana menica se lahko sprejme le, če je rok za
njeno vnovčitev vsaj 30 dni daljši od roka, v katerem zapade
v plačilo carinski dolg.

4. pododdelek:
gotovinski polog

461. člen
(način pologa gotovine)

(1) Carinski dolžnik lahko položi gotovinski polog kot
zavarovanje plačila carinskega dolga tako, da vplača sred-
stva na podračun, ki ga določi Generalni carinski urad.

(2) Carinski dolžnik prejme potrdilo o vplačilu sredstev
na podračun iz prejšnjega odstavka, ki mora vsebovati na-
slednje podatke:

1. zaporedno številko potrdila, evidenčno številko,
2. rok za katerega so sredstva vplačana na podračun;

če so vplačana za nedoločen čas, se vpiše ta podatek,
3. znesek pologa,
4. podatke o carinskem dolžniku (firma, sedež, matič-

na številka iz sodnega registra in davčna številka),
5. datum pologa sredstev na podračun,
6. carinski postopek, za katerega velja polog ter na-

vedbo ali je mogoče gotovinski polog uporabljati tudi za
zavarovanje carinskih dolgov drugih carinskih dolžnikov (npr.
v primeru posrednega ali neposrednega zastopanja),

7. navedbo carinskih organov, pri katerih se lahko goto-
vinski polog uporablja za zavarovanje plačila carinskega dolga,

8. podpis pooblaščene osebe,
9. potrditev carinskega organa o sprejmemu.
(3) Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda Generalni carin-

ski urad na obrazcu “Potrdilo o gotovinskem pologu“, ki je v
prilogi 55, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Carinski dolžnik vplača gotovinski polog v domači
valuti.

(5) Gotovinski polog se ne obrestuje.

3. oddelek:
vrnitev zavarovanja

462. člen
(vrnitev zavarovanja v času njegove veljavnosti)

(1) Zavarovanje se ne more vrniti, dokler carinski dolg,
za katerega je bilo to zavarovanje predloženo, ne ugasne ali
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dokler ta še lahko nastane. Takoj, ko carinski dolg ugasne
ali ne more več nastati, je treba zavarovanje nemudoma
sprostiti.

(2) Če carinski dolg delno ugasne ali za določeni del
zavarovanega zneska ne more več nastati, se zagotovljeno
zavarovanje na zahtevo carinskega dolžnika delno sprosti,
razen če zadevni znesek tega ne upravičuje.

463. člen
(vrnitev gotovinskega pologa)

Carinski dolžnik ne more več uporabljati gotovinskega
pologa kot zavarovanje plačila carinskega dolga od dneva,
ko je vložil zahtevek za vrnitev položenih sredstev. Če je
carinski dolžnik vložil zahtevek za delno vrnitev položenih
sredstev, lahko od dneva vložitve zahtevka dalje uporablja
gotovinski polog kot zavarovanje samo v tej nižji višini.

464. člen
(vrnitev gotovinskega pologa v posebnih primerih)
Carinski dolžnik, ki je položil gotovinski polog za zava-

rovanje plačila carinskega dolga pri carinskem postopku
začasnega uvoza blaga oziroma pri aktivnem oplemenitenju
ali drugem časovno omejenem postopku, lahko zahteva vr-
nitev položenih sredstev ob zaključku omenjenih carinskih
postopkov, če so bili ti postopki zaključeni v skladu s carin-
skim zakonom in je bil morebitni nastali dolg poravnan.

2. POGLAVJE:
NASTANEK DOLGA

1. PODPOGLAVJE:
NAPAKE BREZ POSLEDIC ZA IZVAJANJE ZAČASNE

HRAMBE ALI CARINSKEGA POSTOPKA

465. člen
(opustitve brez bistvenega vpliva na izvajanje začasne

hrambe ali carinskega postopka)
(1) Za napake, ki so ostale brez bistvenih posledic za

pravilno izvajanje začasne hrambe ali zadevnega carinskega
postopka iz prvega odstavka 146. člena Carinskega zako-
na, se štejejo naslednje napake, pod pogojem, da:

– ne predstavljajo poskusa nezakonite odstranitve bla-
ga izpod carinskega nadzora,

– ne vključujejo očitne malomarnosti s strani udeleže-
nega,

– so naknadno izpolnjene vse formalnosti, potrebne za
ureditev položaja blaga.

(2) Primeri omenjeni v prejšnjem odstavku so:
1. prekoračitev roka, v katerem mora biti za blago do-

deljena ena izmed predvidenih carinsko dovoljenih rab ali
uporab v okviru začasne hrambe ali zadevnega carinskega
postopka, v primeru, da bi se podaljšanje roka lahko odobri-
lo, če bi bil zahtevek vložen pravočasno;

2. če gre za blago, dano v tranzitni postopek, neizpol-
nitev ene od obveznosti, ki izhaja iz uporabe tega postopka,
v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) blago, dano v postopek, je bilo dejansko predloženo
namembnem uradu nespremenjeno;

b) namembni urad je zagotovil, da je za blago bila do-
deljena carinsko dovoljena raba ali uporaba ali je bilo na
koncu tranzitnega postopka dano v začasno hrambo;

3. če gre za blago, dano v začasno hrambo ali v posto-
pek carinskega skladiščenja, ravnanja z blagom brez pred-

hodnega dovoljenja carinskih organov, v primeru, da bi bila
opravljena ravnanja dovoljena, če bi bil vložen zahtevek;

4. če gre za blago, ki je v postopku začasnega uvoza,
uporaba tega blaga v nasprotju s pogoji, ki so določeni v
dovoljenju, v primeru, da bi bila takšna uporaba v enakem
postopku lahko odobrena, če bi bil za to vložen zahtevek;

5. če gre za blago, dano v začasno hrambo ali carinski
postopek, nedovoljena premestitev tega blaga, če se lahko
to blago predloži carinskim organom na njihovo zahtevo;

6. če gre za blago, dano v začasno hrambo ali predlo-
ženo v carinski postopek, iznos tega blaga iz carinskega
območja ali njegov vnos v prosto carinsko cono brez izpolni-
tve potrebnih formalnosti;

7. če gre za blago ali izdelke, ki so fizično preneseni v
smislu 310. člena te uredbe, neizpolnitev enega od pogo-
jev, po katerih se premeščanje opravlja, v primeru, da so
izpolnjeni naslednji pogoji:

a) zadevna oseba carinskim organom zadovoljivo po-
kaže, da je navedeno blago ali izdelki prispelo v določeno
carinsko skladišče ali namembni kraj ter, v primerih prenosa
v skladu s 310. in 311. členom te uredbe, da je bilo blago
ali izdelki pravilno vpisano v evidence določenega carinske-
ga skladišča,

b) če časovni rok, določen v dovoljenju ni bil upošte-
van, blago ali izdelki pa so kljub temu prispeli v določeno
carinsko skladišče ali namembni kraj v razumnem roku.

466. člen
(neizpolnitev obveznosti)

Carinski organi štejejo, da je nastal carinski dolg v
skladu s prvim odstavkom 146. člena Carinskega zakona,
razen če oseba, ki bi lahko bila carinski dolžnik, ne dokaže,
da so izpolnjeni pogoji iz 465. člena te uredbe.

467. člen
(vpliv na kazenske določbe)

Dejstvo, da zaradi napak iz 465. člena te uredbe ne
nastane carinski dolg, ne vpliva na uporabo veljavnih kazen-
sko pravnih predpisov ali predpisov o preklicu dovoljenj,
izdanih v okviru zadevnega carinskega postopka.

2. PODPOGLAVJE:
NARAVNE IZGUBE

468. člen
(carinski dolg v primeru naravnih izgub)

(1) Za uporabo 148. člena Carinskega zakona carinski
organi na zahtevo udeleženega upoštevajo primanjkljaj bla-
ga vedno, ko je iz njegovih dokazil razvidno, da je ugotovlje-
ni primanjkljaj izključno posledica narave zadevnega blaga
in ne kakršne koli malomarnosti ali goljufivega ravnanja.

(2) Za malomarnost ali goljufivo ravnanje se šteje pred-
vsem vsako nespoštovanje predpisov in obveznosti glede
prevoza, skladiščenja, ravnanja z blagom, njegove obdelave
in predelave, ki jih določijo carinski organi ali izhajajo iz
običajne prakse za zadevno blago.

469. člen
(opustitev obveznosti predložitve dokaza, da je blago

nepovratno izgubljeno zaradi naravne izgube)
Carinski organi lahko dovolijo opustitev obveznosti ude-

leženca, da dokaže, da je blago nepovratno izgubljeno zara-
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di svoje narave, če se prepričajo, da ne obstoji nobena
druga razlaga za izgubo.

470. člen
(upoštevanje običajnih izgub)

Če količina izgube presega količine izgube, ki so obi-
čajne v praksi za zadevno blago in zadevna oseba ne doka-
že, da so zaradi posebnih okoliščin dejansko nastale večje
izgube od običajnih, carinski organ pri določanju carinskega
dolga upošteva običajne izgube.

3. PODPOGLAVJE:
CARINSKI STATUS BLAGA, KI SE NAHAJA V POSEBNIH

SITUACIJAH

471. člen
(odstranitev blaga izpod carinskega nadzora zaradi

nepravilno zahtevanega statusa)
(1) Vložitev carinske deklaracije za blago ali vsako dru-

go dejanje z enakim pravnim učinkom kot tudi predložitev
dokumenta v potrditev pristojnim organom se šteje za od-
stranitev blaga izpod carinskega nadzora v skladu s prvim
odstavkom 145. člena Carinskega zakona, če imajo ta rav-
nanja za posledico, da se blagu napačno prizna status do-
mačega blaga.

(2) Vendar se v primeru letalskih prevoznikov, ki imajo
dovoljenje za uporabo poenostavljenih tranzitnih postopkov
z uporabo elektronskega manifesta, ne bo štelo, da je bilo
blago odstranjeno izpod carinskega nadzora če se je, na
pobudo ali v imenu zadevne osebe, s tem blagom ravnalo v
skladu z njegovim statusom carinskega blaga še preden so
carinski organi ugotovili obstoj nepravilne situacije ter če
obnašanje zadevne osebe ne nakazuje na goljufive namene.

472. člen
(blago, ki se šteje za domače blago)

Brez vpliva na upoštevanje predpisov o prepovedih ali
omejitvah, ki se po potrebi uporabljajo za zadevno blago, za
katerega je ob uvozu nastal carinski dolg v skladu z 144.,
145., 146. ali 147. členom Carinskega zakona in so bile
uvozne dajatve plačane, se zadevno blago šteje za domače
blago, ne da bi bilo treba vložiti carinsko deklaracijo za
sprostitev blaga v prost promet.

473. člen
(vpliv odvzema blaga na carinski status)

Odvzem blaga v skladu s 4. ali 5. točko prvega odstav-
ka 156. člena Carinskega zakona ne vpliva na carinski sta-
tus tega blaga.

474. člen
(blago prepuščeno carinskemu organu v prosto

razpolaganje)
(1) Za carinsko blago, ki je prepuščeno carinskemu

organu v prosto razpolaganje ali je zaseženo ali odvzeto, se
šteje kot da je bil zanj začet postopek carinskega skladišče-
nja.

(2) Blago iz prejšnjega odstavka lahko carinski organ
proda v skladu s predpisom iz drugega odstavka 61.b člena
Carinskega zakona pod pogojem, da kupec nemudoma
opravi formalnosti za odobritev carinsko dovoljene rabe ali
uporabe blaga.

(3) Če so v prodajni ceni blaga vključene tudi uvozne
dajatve, se šteje kot da je bilo blago s prodajo sproščeno v
prost promet. Carinski organ mora v tem primeru sam izra-
čunati in obračunati uvozne dajatve.

(4) Če se carinski organ odloči, da blaga iz prvega
odstavka tega člena ne bo dal v prodajo, mora takoj začeti
izvajati vse formalnosti, da se za to blago dovoli ena od
carinsko dovoljenih rab in uporab iz alinei (a) do (d) 8. točke
3. člena Carinskega zakona.

3. POGLAVJE:
IZTERJAVA CARINSKEGA DOLGA

1. PODPOGLAVJE:
SPLOŠNO O OBRAČUNU IN PLAČILU CARINSKEGA

DOLGA

475. člen
(izračun višine in plačilo carinskega dolga)

(1) Carinski organ v primerni obliki in kakor hitro je to
mogoče sporoči carinskemu dolžniku višino carinskega dol-
ga, ki ga mora plačati (obračun carinskega dolga).

(2) Če je carinski dolg obračunan že v carinski deklara-
ciji, carinski organ dostavi obvestilo iz prejšnjega odstavka
carinskemu dolžniku le v primeru, če višina obračunanega
carinskega dolga na carinski deklaraciji odstopa od višine,
ki jo je izračunal deklarant sam.

(3) Če je bila carinska deklaracija vložena s pomočjo
računalniškega sistema izmenjave podatkov, se šteje, da je
deklarant carinsko deklaracijo prevzel v trenutku, ko je dobil
elektronsko sporočilo, da je bila carinska deklaracija potrje-
na in obračunana.

(4) Obračunan carinski dolg mora carinski dolžnik pla-
čati na račun Generalnega carinskega urada v tridesetih
dneh po prejemu obračuna oziroma od prevzema s strani
carinskega organa potrjene carinske deklaracije, na kateri
je deklarant sam izračunal carinski dolg.

(5) Brez vpliva na določbe tega člena lahko carinski
organ, ki izda dovoljenje za poenostavljeni postopek deklari-
ranja ali deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov določi,
da carinski dolžnik sam obračuna carinske dolgove, nastale
v določenem obdobju. V tem primeru carinski organ določi
tudi rok, v katerem mora carinski dolžnik tako obračunani
dolg plačati.

476. člen
(dan plačila)

Za dan plačila obračunanega carinskega dolga se šteje
dan, ko banka ali druga finačna organizacija, pooblaščena
za opravljanje poslov plačilnega prometa pri kateri se vodijo
vplačilni računi, vplačilo prejme.

477. člen
(opomin)

(1) Če carinski dolžnik ne plača obračunanega carin-
skega dolga v predpisanem roku, pošlje Generalni carinski
urad carinskemu dolžniku opomin s pregledom zapadlih, pa
neporavnanih obveznosti skupaj z opozorilom, da bo v pri-
meru, če carinski dolžnik svojega dolga ne bo poravnal v
dveh delovnih dneh, vnovčeno predloženo zavarovanje ozi-
roma bo uveden postopek prisilne izterjave.

(2) Stroške v zvezi z opominom plača carinski dolžnik.
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2. PODPOGLAVJE:
PLAČILO CARINSKEGA DOLGA Z VNOVČITVIJO

ZAVAROVANJA

478. člen
(vnovčitev zavarovanja)

(1) Zavarovanja iz točk (a), (c) in (d) prvega odstavka
157.e člena Carinskega zakona se vnovčujejo v skladu s
predpisi, ki veljajo za vnovčevanje bančnih garancij “na prvi
poziv“ in “brez ugovora“, čekov in menic.

(2) Izpolnitev obveznosti zavarovalnice, ki izvira iz polo-
ženega garantnega pisma iz točke (b) prvega odstavka
157.e člena Carinskega zakona se uveljavlja v skladu s
predpisi, ki urejajo solidarna poroštva.

479. člen
(poplačilo iz gotovinskega pologa)

Carinski dolg se iz gotovinskega pologa poplača tako,
da se obračunani dolgovani znesek carinskega dolga ustrez-
no preknjiži.

480. člen
(opustitev naknadnega obračuna zanemarljivih zneskov)

Carinski organ ne opravi postopka za naknadni obra-
čun carinskega dolga v skladu s 154. členom carinskega
zakona, če znesek carinskega dolga ne presega 1.000
tolarjev.

481. člen
(kdaj se ne opravi prisilna izterjava neplačanega carinskega

dolga)
(1) Carinski organ ne opravi prisilne izterjave neplača-

nega carinskega dolga v skladu s 155. členom Carinskega
zakona, če dolgovani znesek carinskega dolga s pripadajo-
čimi zamudnimi obrestmi ne presega 1.000 tolarjev.

(2) Če je treba prisilno izterjavo opraviti le za plačilo
zamudnih obresti, se le-ta ne opravi, če znesek zamudnih
obresti na dan odločitve o prisilni izterjavi ne presega 1.000
tolarjev.

4. POGLAVJE:
POVRAČILO ALI ODPUSTITEV UVOZNIH ALI IZVOZNIH

DAJATEV

1. PODPOGLAVJE:
SPLOŠNE DOLOČBE

482. člen
(pristojnost)

(1) Zahtevek za povračilo ali odpustitev carinskega dol-
ga se vloži pri carinskem organu pri katerem je bila vložena
carinska deklaracija v zvezi s katero se zahteva povračilo ali
odpustitev carinskega dolga. Ta carinski organ tudi odloči o
zahtevku.

(2) Če se zahtevek za povračilo ali odpustitev carinske-
ga dolga nanaša na dolg, ki je bil obračunan na podlagi
poenostavitve iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 59. člena
Carinskega zakona, se le-ta vloži pri nadzornem carinskem
organu, opredeljenem v dovoljenju za poenostavitev. Ta ca-
rinski organ tudi odloči o zahtevku.

2. PODPOGLAVJE:
IZVEDBENE DOLOČBE ZA 158. ČLEN CARINSKEGA

ZAKONA

1. oddelek:
Zahtevek

483. člen
(kdo lahko vloži zahtevek)

(1) Zahtevek za povračilo ali odpustitev uvoznih ali iz-
voznih dajatev (v nadaljevanju “zahtevek za povračilo ali od-
pustitev“) vloži oseba, ki je plačala ali je zavezana za plačilo
te dajatve, oziroma osebe, ki so prevzele njene pravice in
obveznosti.

(2) Zahtevek za povračilo ali odpustitev lahko vloži tudi
pooblaščenec osebe iz prvega odstavka.

(3) Brez vpliva na 468. člen te uredbe se zahtevek za
povračilo ali odpustitev vloži v izvirniku in izvodu na obrazcu,
ki ustreza vzorcu in določbam iz priloge 56, ki je sestavni del
te uredbe.

(4) Zahtevek za povračilo ali odpustitev pa se lahko
vloži na zahtevo osebe ali oseb iz prvega odstavka tega
člena tudi na listu papirja, če vsebuje podatke, ki so navede-
ni v prilogi iz prejšnjega odstavka.

484. člen
(postopek za vložitev zahtevka s spremljajočimi dokumenti

in ravnanje z njim)
(1) Zahtevek za povračilo ali odpustitev, ki ga spremlja-

jo vsi dokumenti iz prvega odstavka 6.a člena carinskega
zakona, se mora vložiti pri carinskem organu iz 482. člena
te uredbe.

(2) Carinski organ iz prvega odstavka tega člena vpiše
datum prejema na izvirnik in na izvod zahtevka. Izvod se vrne
vložniku.

(3) Če se uporablja četrti odstavek prejšnjega člena,
carinski organ vložniku pisno potrdi prejem zahtevka.

485. člen
(sprejem nepopolnega zahtevka)

(1) Carinski organ iz 484. člena te uredbe lahko sprej-
me zahtevek, ki ne vsebuje vseh navedb, predvidenih v
obrazcu iz četrtega odstavka 483. člena te uredbe. Vendar
mora zahtevek vsebovati vsaj navedbe, predvidene v poljih
št. 1. do 3. in polju št. 7 obrazca iz priloge 56 k tej uredbi.

(2) V primeru uporabe prejšnjega odstavka ta carinski
organ določi rok za predložitev manjkajočih navedb in/ali
dokumentov.

(3) Če se rok, ki ga določi carinski organ skladno z
drugim odstavkom tega člena, ne spoštuje, se šteje, da je
zahtevek umaknjen.

486. člen
(postopek za zahtevo povračila ali odpustitve izvoznih

dajatev, ki veljajo za ponovno uvoženo blago)
(1) Za ponovno uvoženo blago, za katero so se ob

njegovem izvozu s carinskega območja pobrale izvozne da-
jatve, se povračilo ali odpustitev teh dajatev pogojuje s pred-
ložitvijo zahtevka carinskim organom, skupaj z:

a) dokumentom, ki se izda kot dokazilo za plačilo zne-
skov, če so bili ti že pobrani;

b) izvirnikom ali ustreznim izvodom deklaracije o spro-
stitvi v prost promet zadevnega ponovno uvoženega blaga,
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ki jo potrdi carinski organ ponovnega uvoza. Ta dokument
mora vsebovati naslednjo navedbo organa ponovnega uvo-
za: “Blago prepuščeno kot ponovno uvoženo blago v skladu
s točko (b) petega odstavka 167. člena carinskega zakona;

c) izvodom izvozne deklaracije, ki se vrne izvozniku ob
izpolnitvi izvoznih formalnosti za blago, ali kopijo te deklara-
cije, ki jo potrdi carinski organ izvoza.

(2) Če carinski organ že razpolaga z navedbami, ki jih
vsebujejo deklaracije iz točk a), b) ali c) prejšnjega odstavka,
se predložitev teh deklaracij ne zahteva.

(3) Zahtevek iz prvega odstavka tega člena se mora
vložiti carinskemu organu iz 484. člena te uredbe v roku
dvanajst mesecev, ki se šteje od datuma prejema izvozne
deklaracije.

2. oddelek:
Postopek za odobritev

487. člen
(izvršitev carinskih formalnosti pred odločitvijo o zahtevku)

Carinski organ lahko dovoli, da se carinske formalno-
sti, od katerih je lahko odvisno povračilo ali odpustitev,
izvršijo, preden ta odloči o zahtevku za povračilo ali odpusti-
tev. Takšno dovoljenje v ničemer ne vpliva na odločitev v
zvezi z zahtevkom.

488. člen
(prepoved premeščanja blaga)

Brez vpliva na prejšnji člen te uredbe in dokler o za-
htevku za povračilo ali odpustitev ni odločeno, blaga, na
katero se zahteva povračilo ali odpustitev dajatev, ni dovolje-
no prenesti na drug kraj, kot je določen v tem zahtevku, če
vložnik zahtevka o tem prej ni obvestil carinskega organa iz
484. člena te uredbe.

489. člen
(dopolnilne informacije in preverjanje)

Če se zahtevek za povračilo ali odpustitev nanaša na
primer, za katerega je treba pridobiti dodatne podatke ali
opraviti pregled blaga, predvsem zato, da se zagotovi izpol-
njevanje pogojev, predvidenih v carinskem zakonu in tem
poglavju uredbe, glede upravičenosti do povračila ali odpu-
stitve, sprejme carinski organ vse potrebne ukrepe ter dolo-
či vrste podatkov, ki jih je treba pridobiti, ali preverjanj, ki jih
je treba opraviti.

490. člen
(odločba o zahtevku za povračilo ali odpustitev)

(1) Carinski organ pisno odloči o zahtevku za povračilo
ali odpustitev v skladu s 6.a členom Carinskega zakona, ko
pridobi vse potrebne podatke.

(2) Če se z odločbo zahtevku ugodi, mora ta vsebovati
vse podatke, ki so potrebni za izvršitev odločbe. Odločba
mora glede na primer vsebovati vse ali nekatere od nasled-
njih podatkov:

a) podatke, potrebne za prepoznavanje blaga, na kate-
rega se odločba nanaša;

b) razloge za povračilo ali odpustitev uvoznih ali izvoz-
nih dajatev in navedbo ustreznega člena carinskega zakona
ter, če je potrebno, ustreznega člena tega poglavja;

c) znesek povračila oziroma odpusta dajatev;
d) uporabo, ki se lahko uvede ali namembni kraj, ki

mora biti določen za blago glede na možnosti, ki so v carin-

skem zakonu na razpolago za posamezen primer in po po-
trebi na podlagi posebnega dovoljenja carinskega organa;

e) rok za izvršitev formalnosti, od katerih je odvisno
povračilo ali odpustitev uvoznih ali izvoznih dajatev;

f) izjavo, da bodo dajatve povrnjene oziroma njihovo
plačilo odpuščeno šele, ko bodo izvršene za to potrebne
formalnosti in ko bo carinski organ, ki odloča o povračilu o
tem obveščen;

g) navedbe vseh zahtev, ki veljajo za blago do izvršitve
te odločbe;

h) zaznamek, ki upravičenca opozarja, da mora soča-
sno s predložitvijo blaga predložiti izvirnik odločbe ali over-
jen izvod.

(3) Če se obveznosti iz točk d), e) in g) prejšnjega
odstavka ne morejo izvršiti pri carinskem organu, ki je izdal
odločbo o povračilu ali odpustitvi carinskega dolga, mora le-
ta v odločbi določiti tudi carinski organ ali carinske organe,
pri katerih se morajo te obveznosti izvršiti.

491. člen
(odločanje po uradni dolžnosti)

(1) Če carinski organ v skladu s šestim odstavkom
158. člena Carinskega zakona odloča o povračilu oziroma
odpustu carinskega dolga po uradni dolžnosti, odloči o tem
z odločbo.

(2) Primerno se uporablja 490. člen te uredbe.

492. člen
(nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti iz odločbe)
(1) Carinski organ iz tretjega odstavka 490. člena te

uredbe sprejme potrebne ukrepe, da zagotovi:
– da so, kjer je to primerno, izpolnjene obveznosti iz

točke h) drugega odstavka 490. člena te uredbe,
– da je v vseh primerih za blago dejansko določena

uporaba ali je poslano v namembni kraj, predviden v odločbi
za povračilo ali odpust uvoznih ali izvoznih dajatev.

(2) Če je možnost vnosa blaga v carinsko skladišče ali v
prosto carinsko cono predvidena v odločbi in upravičenec
to možnost izrabi, se morajo potrebne formalnosti izvesti pri
carinskem organu, ki je izdal odločbo oziroma pri carinskem
organu iz tretjega odstavka 490. člena te uredbe.

(3) Ko se carinski organ prepriča, da so izpolnjene
obveznosti iz prvega odstavka tega člena, potrdi to na izvirni-
ku odločbe ali njenem overjenem izvodu.

493. člen
(izvršitev povračila ali odpustitve)

(1) Carinski organ, ki je izdal odločbo o povračilu ali
odpustitvi carinskega dolga bo odpustil carinski dolg ali ga
povrnil na račun, ki ga je navedel vložnik v zahtevku nemu-
doma po prejemu izvirnika ali overjenega izvoda odločbe,
opremljenega s potrdilom iz tretjega odstavka prejšnjega
člena.

(2) Povračila plačanih uvoznih dajatev ni mogoče izpla-
čati, če ima upravičenec kakršne koli neporavnane zapadle
obveznosti iz naslova uvoznih ali izvoznih dajatev. Povračilo
in zapadli carinski dolg se v tem primeru pobotata po uradni
dolžnosti.

494. člen
(preferencialna obravnava blaga in povračilo in odpustitev

dajatev)
(1) Če se zahtevek za povračilo ali odpustitev utemelju-

je s tem, da je v trenutku sprejema deklaracije za sprostitev
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blaga v prost promet v okviru tarifne kvote, tarifnega plafona
ali druge preferencialne tarifne obravnave veljala znižana
uvozna dajatev ali stopnja prosto, se povračilo ali odpustitev
dovoli samo, če v času vložitve tega zahtevka, skupaj s
potrebnimi dokumenti:

– v primeru tarifne kvote ta še ni bila izčrpana,
– v drugih primerih, dajatev, ki se običajno plačuje, ni

bila ponovno uvedena.
(2) Vendar se povračilo ali odpustitev odobri kljub te-

mu, da pogoji, predvideni v prejšnjem odstavku, niso izpol-
njeni, če se znižana dajatev ali stopnja prosto zaradi napake
carinskih organov ni uporabila za blago, katerega deklaraci-
ja za sprostitev v prost promet je vsebovala vse navedbe in
so ji bili priloženi vsi potrebni dokumenti za uporabo znižane
dajatve ali stopnje prosto.

495. člen
(zahteve za povračilo ali odpustitev na osnovi naknadne

predložitve dokazil za preferencialno obravnavo)
(1) Če se za utemeljitev zahtevka za povračilo ali od-

pust priloži izvirnik dokazila o preferencialnem poreklu, ki
potrjuje, da bi uvozno blago v trenutku sprejema deklaracije
za sprostitev v prost promet lahko bilo upravičeno do prefe-
rencialne tarifne obravnave, carinski organ ugodi temu za-
htevku samo, če se pravilno dokaže:

– da se tako predloženi dokument dejansko nanaša na
zadevno blago in da so izpolnjeni vsi pogoji za sprejem
predloženega dokazila,

– da so izpolnjeni vsi ostali pogoji za odobritev prefe-
rencialne obravnave.

(2) Povračilo ali odpustitev se izvede ob predložitvi
blaga. Če blaga ni mogoče predložiti carinskemu organu, ta
odobri povračilo ali odpustitev le v primeru, če iz podatkov,
ki jih ima na razpolago, izhaja, da se naknadno predloženo
potrdilo ali dokument nedvomno nanaša na zadevno blago.

496. člen
(pravila za povračilo v zvezi s poškodovanim blagom ali

blagom, ki ne ustreza pogodbi)
V skladu z osmim, devetim in desetim odstavkom

158. člena Carinskega zakona se povračilo ali odpustitev
uvoznih dajatev ne odobri, če:

– je bila poškodovanost blaga upoštevana že pri dolo-
čanju pogojev pogodbe, predvsem cene, na podlagi katere
je bilo blago dano v carinski postopek, ki vključuje obvez-
nost plačila uvoznih dajatev,

– je uvoznik blago prodal, potem ko se je ugotovilo, da
je poškodovano oziroma pokvarjeno ali da ni v skladu s
pogodbenimi pogoji.

497. člen
(rok za izvršitev formalnosti za povračilo ali odpust)
(1) Brez vpliva na točko c) prvega odstavka 503. člena

te uredbe carinski organ določi rok za izvedbo carinskih
formalnosti, od katerih je odvisno povračilo ali odpustitev, ki
ne more biti daljši od dveh mesecev, ki se štejeta od dneva
vročitve odločbe o povračilu ali odpustitvi dajatev.

(2) Neupoštevanje roka iz prejšnjega odstavka povzro-
či izgubo pravice do povračila ali odpustitve, razen če ose-
ba, na katero se odločba nanaša, dokaže, da sta ji nepredvi-
dena okoliščina ali višja sila preprečila izpolnitev roka.

498. člen
(odpadki in ostanki blaga po uničenju)

Če uničenje blaga, ki ga dovoli carinski organ, povzro-
či nastanek odpadkov ali ostankov, se ti štejejo za carinsko
blago po tem, ko je bil zahtevek za povračilo ali odpustitev
ugodno rešen.

499. člen
(status blaga v prosti carinski coni ali v carinskem

skladišču)
Če carinski organ dovoli uporabo druge točke osmega

odstavka 158. člena Carinskega zakona, sprejmejo vse po-
trebne ukrepe za zagotovitev, da se blago, ki je bilo vneseno
v carinsko skladišče ali prosto carinsko cono, lahko naknad-
no prepozna kot carinsko blago.

500. člen
(povračilo ali odpustitev za del ali komponente enega

proizvoda)
Če se izvoz, ponovni izvoz ali uničenje oziroma vsaka

druga carinsko dovoljena raba ali uporaba ne nanaša na
celoten proizvod, temveč na enega ali več rezervnih delov
ali na enega ali več komponent tega proizvoda, se povračilo
ali odpustitev določi kot razlika med zneskom uvoznih daja-
tev za celoten proizvod in zneskom uvoznih dajatev, ki bi jih
bilo treba plačati za preostanek proizvoda, če bi bil ta v
nespremenjenem stanju dan v carinski postopek, ki vključu-
je obveznost plačila teh dajatev, na tisti dan ko je bil dan v
postopek celoten proizvod.

501. člen
(najmanjši znesek za povračilo ali odpustitev)

V skladu s trinajstim odstavkom 158. člena Carinskega
zakona se postopek za povrnitev preveč plačanega carin-
skega dolga oziroma za odpustitev plačila ne uvede, če
znesek, ki bi ga bilo treba povrniti ali odpustiti, ne presega
1.000 tolarjev.

3. PODPOGLAVJE:
POSEBNE DOLOČBE ZA IZVAJANJE ENAJSTEGA
ODSTAVKA 158. ČLENA CARINSKEGA ZAKONA

502. člen
(obveznosti povračila ali odpustitve dajatev v določenih

okoliščinah)
Če carinski organ, kateremu je bil predložen zahtevek

za povračilo ali odpustitev iz 2. točke enajstega odstavka
158. člena Carinskega zakona, ugotovi:

– da razlogi za utemeljitev tega zahtevka ustrezajo eni
od okoliščin iz 503. do 506. člena te uredbe in te okolišči-
ne ne vključujejo niti prevare niti malomarnosti zadevne ose-
be, povrne ali odpusti znesek zadevnih uvoznih dajatev.

Pojem “zadevna oseba“ pomeni osebo ali osebe iz
prvega odstavka 483. člena te uredbe ali pooblaščenca ali
po potrebi vsako drugo osebo, ki je sodelovala pri izvajanju
carinskih formalnosti za zadevno blago ali dala potrebna
navodila za izvedbo teh formalnosti,

– da razlogi za utemeljitev tega zahtevka ustrezajo eni
od okoliščin iz 507. člena te uredbe, ne odobri povračila ali
odpusta zneska zadevnih uvoznih dajatev.
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503. člen
(pogoji in okoliščine za povračilo ali odpustitev uvoznih

dajatev)
(1) Povračilo ali odpust uvoznih dajatev se opravi:
a) če je carinsko blago dano v carinski postopek s

popolno ali delno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev ali če je
blago, ki je bilo sproščeno v prost promet na podlagi ugo-
dnejše tarifne obravnave zaradi njegove končne uporabe,
ukradeno, pod pogojem, da je to blago kmalu potem ponov-
no najdeno in zanj ponovno vzpostavljen enak carinski polo-
žaj, kot ga je imelo v trenutku, ko je bilo ukradeno;

b) če se carinsko blago pomotoma odstrani izpod ca-
rinskega nadzora v carinskem postopku s popolno ali delno
oprostitvijo plačila teh dajatev, vendar le pod pogojem, da
se takoj, ko se ugotovi napaka, za blago ponovno vzpostavi
enak carinski položaj, v katerem je blago bilo v trenutku, ko
je bilo umaknjeno;

c) če ne deluje mehanizem za odpiranje prevoznega
sredstva, na katerem se nahaja blago, ki je bilo predhodno
sproščeno v prost promet, in blaga tako v namembnem
kraju ni možno raztovoriti, pod pogojem, da se to blago takoj
ponovno izvozi;

d) če se dobavitelj izven carinskega območja odloči,
da blago, ki je bilo prvotno sproščeno v prost promet in mu
je bilo vrnjeno v postopku pasivnega oplemenitenja zaradi
brezplačne odprave napak, ki so obstajale pred prepustitvijo
v prost promet (tudi če so bile ugotovljene po sprostitvi v
prost promet) ali uskladitve z določbami pogodbe, na podla-
gi katere je bila opravljena sprostitev v promet tega blaga,
dokončno obdrži, ker napak ni mogoče odpraviti oziroma bi
ta odprava bila negospodarna;

e) če se v trenutku, ko carinski organ odloča o naknad-
nem obračunu uvoznih dajatev, plačilu katerih je bilo dejan-
sko zavezano blago, sproščeno v prost promet s popolno
oprostitvijo teh dajatev, ugotovi, da je bilo to blago ponovno
izvoženo iz carinskega območja brez nadzora carinskih or-
ganov, pod pogojem, da se dokaže, da bi bili materialni
pogoji, ki jih določa carinski zakon za povračilo ali odpust
zadevnih uvoznih dajatev, v trenutku ponovnega izvoza de-
jansko izpolnjeni, če bi bile dajatve pobrane ob sprostitvi
tega blaga v prost promet;

f) če je sodišče prepovedalo trgovanje z blagom, ki je
bilo predhodno dano v carinski postopek z obveznostjo
zadevne osebe za plačilo uvoznih dajatev pod običajnimi
pogoji in potem ponovno izvoženo iz carinskega območja ali
uničeno pod nadzorom carinskih organov, pod pogojem, da
se dokaže, da se zadevnega blaga na carinskem območju ni
uporabljalo;

g) če je bil za blago začet carinski postopek, ki vsebuje
obveznost plačila uvoznih dajatev, carinski dolg pa v skladu
s svojimi pooblastili samostojno poravna deklarant, vendar
tega blaga, brez kakršnekoli krivde deklaranta, ni bilo mož-
no dobaviti prejemniku;

h) če je bilo blago naslovljeno na prejemnika zaradi
napake pošiljatelja;

i) če se izkaže, da je blago neprimerno za predvideno
uporabo za namene, za katere ga je nameraval uporabiti
prejemnik zaradi očitne dejanske napake pri naročanju;

j) če se za blago po njegovi prepustitvi v carinski posto-
pek, ki vsebuje obveznost plačila uvoznih dajatev, dokaže,
da v trenutku prepustitve ni bilo v skladu z veljavnimi predpisi
glede njegove uporabe ali trgovanje z njim in se zaradi tega
ne more uporabljati za namene, ki jih je predvidel prejemnik;

k) če uporaba blaga za namene, ki jih je predvidel
prejemnik, ni možna ali je bistveno omejena zaradi splošnih
ukrepov, ki jih je po prepustitvi blaga v carinski postopek z
obveznostjo plačila dajatev sprejel pristojni organ poobla-
ščen za odločanje na tem področju;

l) če carinski organ ne more odobriti delne ali popolne
oprostitve plačila uvoznih dajatev, ki jo uveljavlja zadevna
oseba, vendar ne po njeni krivdi, pri čemer carinski organ
obračuna uvozne dajatve, ki bi jih bilo treba plačati;

m) če je bilo blago dostavljeno prejemniku po preteku
zavezujočega dobavnega roka, določenega v pogodbi, na
podlagi katere je bilo blago dano v carinski postopek z
obveznostjo plačila uvoznih dajatev;

n) če je blago, ki ga na carinskem območju ni bilo
mogoče prodati, brezplačno dobavljeno dobrodelnim orga-
nizacijam:

– ki svoje dejavnosti opravljajo izven carinskega obmo-
čja, pod pogojem, da imajo na carinskem območju svoja
predstavništva ali

– ki svoje dejavnosti opravljajo na carinskem območju
pod pogojem, da so upravičene do oprostitve plačila uvoz-
nih dajatev v primeru uvoza za sprostitev v prost promet
podobnega blaga iz drugih držav;

o) če je obveznost za plačilo carinskega dolga nastala
iz drugih razlogov, kot so opredeljeni v 143. členu Carinske-
ga zakona in zadevna oseba predloži potrdilo o poreklu
blaga, tranzitni dokument za prevoz domačega blaga preko
tujega carinskega območja ali drug ustrezen dokument, ki
dokazuje, da bi za blago, če bi bilo sproščeno v prost
promet lahko upoštevali ugodnejše obravnavanje ali bi to
blago lahko šteli za domače blago, vendar le, če so izpolnje-
ni ostali pogoji 495. člena te uredbe.

(2) Brez vpliva na peti odstavek tega člena je povračilo
ali odpustitev uvoznih dajatev v primerih iz točk c) in f) do n)
prvega odstavka tega člena, razen v primeru uničenja blaga
na ukaz državnega organa ali brezplačne dobave dobrodel-
nim organizacijam, ki svoje dejavnosti izvajajo na carinskem
območju, odvisen od njegovega ponovnega izvoza iz carin-
skega območja, ki poteka pod nadzorom carinskih organov.

(3) Carinski organ na zahtevo dovoli, da se blago,
namesto da bi bilo ponovno izvoženo, uniči ali se zaradi
njegovega nameravanega ponovnega izvoza da v tranzitni
postopek ali v postopek carinskega skladiščenja, oziroma
vnese v prosto carinsko cono. Blago, za katero se dodeli
ena od teh carinsko dovoljenih rab ali uporab, se šteje za
carinsko blago.

(4) V tem primeru carinski organi sprejmejo vse potre-
bne ukrepe, zato da se blago, vneseno v carinsko skladišče
ali v prosto carinsko cono naknadno lahko prepozna kot
carinsko blago.

(5) V primerih iz točk h) in i) prvega odstavka tega člena
se povračilo ali odpust uvoznih dajatev odobri pod pogojem,
da je blago ponovno izvoženo prvotnemu dobavitelju ali na
naslov, ki ga ta določi.

(6) Poleg ostalih ukrepov iz tega člena je treba carin-
skemu organu dokazati, da blago pred njegovim ponovnim
izvozom ni bilo uporabljeno oziroma prodano.

504. člen
(drugi pogoji in okoliščine za povračilo ali odpustitev

uvoznih dajatev)
(1) Poleg tega se povračilo ali odpustitev uvoznih daja-

tev opravi:
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a) če je bilo blago, pomotoma deklarirano za carinski
postopek, ki vsebuje obveznost plačila uvoznih dajatev, po-
novno izvoženo iz carinskega območja ne da bi bilo predho-
dno deklarirano za carinski postopek, v katerega bi se mora-
lo dati, in so izpolnjeni drugi pogoji iz sedmega odstavka
158. člena Carinskega zakona;

b) če je bilo blago brez nadzora carinskih organov po-
novno izvoženo ali uničeno v skladu z 2. točko osmega
odstavka 158. člena Carinskega zakona in so bili izpolnjeni
drugi pogoji, predpisani v tem členu;

c) če je bilo blago brez nadzora carinskih organov po-
novno izvoženo ali uničeno v skladu s točkami c), f) in n)
prvega odstavka 503. člena te uredbe in so bili izpolnjeni
drugi pogoji iz drugega do šestega odstavka prejšnjega
člena.

(2) Za odobritev povračila ali odpusta uvoznih dajatev v
primerih iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni nasled-
nji pogoji:

a) predložitev vseh potrebnih dokazil, na podlagi kate-
rih se lahko carinski organ prepriča, da je bilo blago, za
katero se zaprosi povračilo ali odpust:

– dejansko ponovno izvoženo iz carinskega območja,
– ali uničeno pod nadzorom organov ali oseb, poobla-

ščenih, da tako uničenje uradno potrdijo;
b) vrnitev vseh dokumentov, ki za zadevno blago potr-

jujejo status domačega blaga in ki so po potrebi spremljali
blago ob iznosu iz carinskega območja, carinskemu organu
ali predložitev vseh dokazil, ki jih ta organ šteje za potrebna,
zato da se prepriča, da teh dokumentov ne bo mogoče
kasneje uporabiti pri uvozu blaga.

505. člen
(dokumenti za dokazovanje upravičenosti do povračila ali

odpustitve v skladu s prejšnjim členom te uredbe)
(1) Za izvajanje drugega odstavka prejšnjega člena:
a) se štejejo kot dokazila, ki jih predloži vložnik zahtev-

ka in na podlagi katerih se lahko carinski organ prepriča, da
je bilo blago, za katero se zaprosi povračilo ali odpust,
dejansko ponovno izvoženo iz carinskega območja:

– izvirnik ali overjen izvod deklaracije za izvoz blaga iz
carinskega območja in

– potrdilo carinskega organa, preko katerega je blago
dejansko zapustilo carinsko območje.

Če takšnega potrdila ni možno predložiti, se kot doka-
zilo za iznos blaga iz carinskega območja lahko predloži:

– potrdilo carinskega organa, ki potrjuje prispetje bla-
ga v namembno državo, izdano v tej državi,

– ali izvirnik ali overjen izvod carinske deklaracije za
blago, izdano v namembni drugi državi.

K tem dokumentom je treba priložiti upravno in komer-
cialno dokumentacijo, na podlagi katere lahko carinski or-
gan preveri, da je blago, izvoženo iz carinskega območja,
isto kot je bilo deklarirano za carinski postopek z obvez-
nostjo plačila uvoznih dajatev, in sicer:

– izvirnik ali overjen izvod deklaracije za navedeni po-
stopek ter

– kolikor se to carinskemu organu zdi potrebno, ko-
mercialne ali upravne dokumente (npr. račune, kosovne
sezname, tranzitne dokumente, zdravstvena spričevala), ki
vsebujejo natančen opis blaga (trgovski opis blaga, količino,
blagovne znamke in druge navedbe za prepoznavanje) in so
bili predloženi deklaraciji za navedeni postopek ali deklara-
ciji za izvoz iz carinskega območja ali, po potrebi, carinski
deklaraciji za blago v namembni državi;

b) se štejejo kot dokazila, ki jih predloži vložnik zahtev-
ka in na podlagi katerih se lahko carinski organ, ki odloča o
zahtevku, prepriča, da je bilo blago, za katero se zaprosi
povračilo ali odpustitev, dejansko uničeno pod nadzorom
organov ali oseb, ki so pooblaščene, da tako uničenje ura-
dno potrdijo:

– zapisnik ali izjava o uničenju blaga, ki jo sestavijo
uradni organi, pod nadzorom katerih je bilo blago uničeno,
ali ustrezni overjeni izvod ali

– potrdilo, ki ga je sestavila oseba, pooblaščena, da
potrdi uničenje blaga, skupaj z ustreznim dokazilom za to
pooblastilo.

Ti dokumenti morajo vsebovati dovolj natančen opis
uničenega blaga (trgovski naziv blaga, količino, blagovne
znamke in druge označbe) zato, da se lahko carinski organi
na podlagi primerjave z navedbami v deklaraciji za carinski
postopek z obveznostjo plačila uvoznih dajatev, in spremlja-
jočih komercialnih dokumentov (npr. računov, kosovnih sez-
namov) zadovoljivo prepričajo, da je uničeno blago isto, kot
je bilo deklarirano za postopek.

(2) Dokazila iz prejšnjega odstavka je treba, če se
izkažejo za nezadostna, da bi lahko carinski organ ob celot-
nem poznavanju stvari odločil o primeru ali, če nekatera od
njih niso na razpolago, dopolniti ali nadomestiti z vsemi
drugimi dokumenti, ki jih ta organ šteje za potrebne.

506. člen
(določbe glede ponovno uvoženega blaga)

(1) Če predpis, ki ureja plačevanje izvoznih dajatev ne
določa drugače, je povračilo plačanih izvoznih dajatev upra-
vičeno, ko je ponovno uvoženo blago, za katerega so bile
pri izvozu plačane izvozne dajatve, sproščeno v prost pro-
met.

(2) Prejšnji odstavek se uporablja samo za blago v
primerih iz 432. člena te uredbe.

(3) Carinskemu organu, pri katerem se blago deklarira
za sprostitev v prost promet, se mora zadovoljivo dokazati,
da gre za blago iz točke (b) petega odstavka 167. člena
Carinskega zakona.

(4) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi, če po-
novno uvoženo blago predstavlja le del blaga, ki je bilo
predhodno izvoženo iz carinskega območja.

507. člen
(nezadostne utemeljitve za povračilo ali odpust)

Povračilo ali odpustitev uvoznih dajatev se ne odobri,
če se, glede na primer, zahtevek za povračilo ali odpustitev
utemeljuje izključno:

a) s ponovnim izvozom iz carinskega območja zaradi
drugih razlogov, kot so tisti, navedeni v sedmem do deset-
em odstavku 158. člena carinskega zakona ali v 503. in
504. členu te uredbe, predvsem zaradi neuspele prodaje
blaga, ki je bilo prvotno dano v carinski postopek z obvez-
nostjo plačila uvoznih dajatev;

b) z uničenjem blaga, deklariranega za carinski posto-
pek z obveznostjo plačila uvoznih dajatev zaradi kakršnega
koli razloga, razen v primerih, ki so izrecno predvideni v
drugih veljavnih predpisih, in je bilo uničeno po tem, ko je
carinski organ že prepustil blago;

c) s predložitvijo dokumentov za odobritev ugodnejše
tarifne obravnave za blago, deklarirano za sprostitev v prost
promet, za katere se naknadno izkaže, da so bili lažni,
ponarejeni ali neveljavni za odobritev te ugodnejše tarifne
obravnave, kljub temu, da so bili predloženi v dobri veri.
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508. člen
(plačilo obresti za plačan carinski dolg)

(1) Carinski organ iz drugega odstavka 483. člena te
uredbe ob odločanju o zahtevku za povračilo plačanih uvoz-
nih dajatev preveri tudi, ali je treba v skladu z drugim odstav-
kom 158. člena carinskega zakona obračunati obresti.

(2) Če so izpolnjeni pogoji za obračun obresti, jih carin-
ski organ obračuna v skladu s predpisi, ki veljajo za zamu-
dne obresti.

(3) Obresti se v skladu s tem členom obračunajo za
obdobje od dneva plačila uvoznih dajatev do dneva izdaje
odločbe o povračilu.

(4) Plačilo obresti se izvrši na enak način kot samo
povračilo plačanih uvoznih dajatev.

VI. DEL: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

509. člen
(uporaba dosedanjih potrdil o uvrstitvi blaga v kombinirano

nomenklaturo)
Potrdila o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo,

ki jih je Generalni carinski urad izdajal do uveljavitve te
uredbe, lahko imetniki uporabljajo še naprej, do izteka njiho-
ve veljavnosti.

510. člen
(veljavnost dosedanjih dokazil o poreklu blaga)

(1) Dokazila o poreklu blaga, ki so bila izdana pred
uveljavitvijo to uredbe, lahko imetniki uporabljajo tudi po
njeni uveljavitvi, v skladu s 3. poglavjem I. dela te uredbe.

(2) Obrazci dokazil o poreklu blaga, ki so bili tiskani
pred uveljavitvijo te uredbe se lahko v skladu s to uredbo
uporabljajo do porabe zalog.

511. člen
(veljavnost dosedanjih obrazcev DCV)

Obrazci DCV in DCV bis, ki so bili tiskani pred uveljavi-
tvijo te uredbe se lahko uporabljajo v skladu s 4. poglavjem
I. dela te uredbe tudi po uveljavitvi te uredbe do porabe
zalog.

512. člen
(veljavnost dosedanjih obrazcev enotne carinske listine)

Obrazci ECL in ECL bis, ki so bili tiskani pred uveljavi-
tvijo te uredbe se lahko v skaldu s to uredbo uporabljajo do
porabe zalog, vendar najdalj do 1. januarja 2004.

513. člen
(nadaljnja uporaba dovoljenj in potrdil, izdanih do

uveljavitve te uredbe)
Dovoljenja in potrdila, ki so jih carinski organi izdali pred

uveljavitvijo te uredbe se lahko uporabljajo v skladu s carin-
skim zakonom in to uredbo do poteka njihove veljavnosti.

514. člen
(uporaba 411. člena te uredbe za obstoječe proste

carinske cone)
(1) Določba 411. člena te uredbe se ne uporablja za

proste carinske cone v obsegu in na lokaciji za katero imajo
na dan uveljavitve te uredbe soglasje vlade in odločbo Carin-
ske uprave.

(2) Če želi ustanovitelj proste carinske cone in prej-
šnjega odstavka dopolniti ali spremeniti obseg ali lokacijo
proste carinske cone, se pri dopolnitvi oziroma spremembi
upošteva tudi 411. člena te uredbe.

515. člen
(veljavnost instrumentov zavarovanj)

Instrumenti zavarovanja, ki so jih carinski organi sprejeli
do uveljavitve te uredbe se lahko uporabljajo še naprej, in sicer:

– instrumenti za posamično zavarovanje – do zaključka
carinskega postopka oziroma posla za katerega so bili pred-
loženi oziroma

– instrumenti za skupno zavarovanje – do poteka njiho-
vega roka veljavnosti.

516. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba za
izvajanje Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99,
103/99, 112/00, 40/01 in 65/02), uporablja pa se do
31. 12. 2002.

517. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2003.

Št. 424-19/2001-3
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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PRILOGA 1 

ZAVEZUJOČA INFORMACIJA O UVRSTITVI BLAGA V KOMBINIRANO NOMENKLATURO 

 ZIKN  
IZVOD ZA IMETNIKA 

1.  Carinski organ 
� 
 
 
 

2.  Številka potrdila (informacije ZIKN) 
 
 
                                                                                     

3.  Imetnik (naziv in sedež)                                                         

zaupno 
 
 
 
 

4.  Datum začetka veljavnosti 
 
 
                                                                                     

 
 

Pomembna opomba 
 

 

5.  Datum in številka zahtevka 

Potrdilo velja v skladu z določbo petega odstavka 7. člena 
carinskega zakona 6 let od dneva izdaje, razen v primerih, 
navedenih v šestem odstavku 7. člena carinskega zakona. 
 

Imetnik potrdila ima pravico do ugovora v roku 15 dni od 
izdaje. 
 

 

 

6.  Uvrstitev blaga v kombinirano nomenklaturo 

7.  Opis blaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Trgovsko ime in drugi podatki                                                                                                                                                         
zaupno 

 
 
 
 
 
9.  Utemeljitev uvrstitve blaga 
 
 
 
 
10.  Informacija se izdaja na osnovi naslednjih podatkov, ki jih je predložil vložnik zahtevka: 
 

opisa                     prospektov                      fotografij                    vzorcev                  drugega                                                      
 
 
 
 
 
Kraj                                                                                                                               Podpis                                             Žig 
 
 
 
Datum 
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ZAVEZUJOČA INFORMACIJA O UVRSTITVI BLAGA V KOMBINIRANO NOMENKLATURO 

 ZIKN 
IZVOD ZA GENERALNI CARINSKI URAD 

1.  Carinski organ 
� 
 
 
 

2.  Številka potrdila (informacije ZIKN) 
 
 
                                                                                    

3.  Imetnik (naziv in sedež)                                                         

zaupno 
 
 
 
 

4.  Datum začetka veljavnosti 
 
 
                                                                                     

 
 

Pomembna opomba 
 

 

5.  Datum in številka zahtevka 

Potrdilo velja  v skladu z določbo petega odstavka 7. člena 
carinskega zakona 6 leta od dneva izdaje, razen v primerih, 
navedenih v šestem odstavku 7. člena carinskega zakona. 
 

Imetnik potrdila ima pravico do ugovora v roku 15 dni od 
izdaje. 
 

 

 

6.  Uvrstitev blaga v kombinirano nomenklaturo 

7.  Opis blaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Trgovsko ime in drugi podatki                                                                                                                                                          
zaupno 

 
 
 
 
 
9.  Utemeljitev uvrstitve blaga 
 
 
 
 
10.  Informacija se izdaja na osnovi naslednjih podatkov, ki jih je predložil vložnik zahtevka: 
 

opisa                     prospektov                      fotografij                    vzorcev                  drugega                                                      
 
 
 
 
 
Kraj                                                                                                                                           Podpis                                Žig 
 
 
 
Datum 
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ZIKN 

12.  Številka potrdila (informacije ZIKN) 
 
 
                                                                                     

13.  Jezik  

11.  Carinski organ, pristojen za dodatne informacije 
      (naziv, polni naslov, telefon, telefaks) 
 
� 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

14.  Ključne besede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Uradni list Republike Slovenije Št. 107 / 11. 12. 2002 / Stran 12617 
 

 

 

 

PRILOGA 2 

(četrti odstavek 8. člena uredbe za izvajanje carinskega zakona) 

 

ZAVEZUJOČA INFORMACIJA O POREKLU BLAGA - list 1 

          ZIPB 

 

2. Številka zavezujoče informacije 

 

1. Carinski organ 

 

3. Datum začetka veljavnosti 

 

5. Datum in številka zahtevka 

 

4. Imetnik (naziv in sedež)                                      (zaupno) 

 

6. Uvrstitev blaga v kombinirano nomenklaturo  
 
(Ta uvrstitev je samo informativna) 

 

Pomembna opomba: 
Zavezujoča informacija velja v skladu z določbo petega odstavka 7. člena carinskega zakona 3 leta od dneva izdaje, razen v primerih, navedenih v 
šestem odstavku 7. člena carinskega zakona. 
Imetnik zavezujoče informacije ima pravico do ugovora v roku 15 dni od dneva izdaje. 
Imetnik te informacije mora biti zmožen dokazati, da se navedbe glede blaga in okoliščin, ki določajo pridobitev porekla tega blaga, skladajo z blagom in 
okoliščinami, opisanimi v informaciji. 

 

7. Opis blaga 

 

 

 

in (če se zahteva) sestava ter uporabljene metode pri preiskavi; trgovinski opis                                                                  (zaupno) 

 

8. Država porekla in pravna podlaga za pridobitev porekla (preferencialno/nepreferencialno; sporazum, konvencija; uredba; drugo) 

 

9. Utemeljitev ugotovitve porekla s strani carinskih organov (v celoti pridobljeni izdelki, zadnja bistvena ekonomsko upravičena obdelava ali predelava 
(14. člen carinskega zakona), zadosti predelano blago, kumulacija porekla, drugo) 

 

Kraj 
 
 
Datum                                                                                Podpis                                                                                              žig 
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ZAVEZUJOČA INFORMACIJA O POREKLU BLAGA - list 2    

ZIPB 

 

10. Cena franko tovarna                                            ( zaupno) 
       (če se zahteva) 

 

11. Številka zavezujoče informacije 

 

12. Glavni uporabljeni materiali                  Država porekla                   Tarifna oznaka HS / KN                 Vrednost                  ( zaupno) 
       (če se zahteva) 

 

Kraj 
 
 
Datum                                                                                Podpis                                                                                                žig 
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ZAVEZUJOČA INFORMACIJA O POREKLU BLAGA - list 3 

ZIPB 

 

 

 

13. Številka zavezujoče informacije (ZIPB) 

 

14. Opis predelav, potrebnih za pridobitev porekla (če se zahteva) 

 

15. Jezik 

 

 

 

16. Številka obstoječe zavezujoče informacije o poreklu blaga ali zahtevka 

 

17. Številka obstoječe zavezujoče informacije o uvrstitvi v kombinirano 
nomenklaturo ali zahtevka 

 

18. Ključne besede ( zaupno) 
 

 

19. Ta zavezujoča informacija se izdaja na osnovi naslednjih podatkov, ki jih je predločil vložnik zahtevka: 
 
( )  opisa                           ( )  prospektov                       ( )  fotografij                             ( ) vzorcev                          ( ) drugo             

 

Kraj 
 
 
Datum                                                                                Podpis                                                                                                      žig 
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PRILOGA 3 

 
UVODNE OPOMBE K SEZNAMOMA PREDELAV ALI OBDELAV BLAGA, OPRAVLJENIH NA 

MATERIALIH BREZ POREKLA, POTREBNIH ZA PRIDOBITEV POREKLA BLAGA IZ  

PRILOG 4 IN 5 
(četrti odstavek 14. člena in drugi odstavek 15. člena te uredbe) 

 

Opomba 1 
 
1.1. Prva dva stolpca v seznamih prilog 4 in 5 opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec je tarifna številka ali 

številka poglavja kombinirane nomenklature, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v kombinirani 
nomenklaturi uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno 
pravilo v 3. stolpcu. Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravilo v 3. stolpcu 
uporablja samo za del tarifne številke ali poglavja, opisane v 2. stolpcu. 

 
1.2. Če je v 1. stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov 

v 2. stolpcu splošen, se zraven navedeno pravilo v 3. stolpcu uporablja za vse izdelke, ki se v kombinirani 
nomenklaturi uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v 1. 
stolpcu. 

 
1.3. Kjer seznam vsebuje različna pravila, ki se nanašajo na različne izdelke v okviru ene tarifne številke, 

vsebuje vsak nov zamaknjeni odstavek opis, ki se nanaša na tisti del tarifne številke, ki je predmet pravila 
v 3. stolpcu. 

 
Opomba 2 
 
2.1. Izraz "proizvodnja" pomeni vse oblike obdelave ali predelave, vključno s "sestavljanjem" ali posebnimi 

operacijami. 
 
2.2. Izraz "material" pomeni vsako "sestavino", "surovino",  "sestavni del" ali  "del" itd., ki se uporabljajo pri 

proizvodnji proizvoda. 
 
2.3. Izraz "proizvod" pomeni pridobljeni proizvod, čeprav je namenjen kasnejši uporabi v drugi proizvodni 

operaciji. 
 
Opomba 3 
 
3.1. Obdelava ali predelava, ki ju zahteva pravilo v 3. stolpcu, se nanaša le na uporabljene materiale brez 

porekla. Omejitve, navedene v pravilu iz 3. stolpca, se prav tako nanašajo le na uporabljene materiale 
brez porekla. 

 
3.2. Če se proizvod, pridobljen iz materialov brez porekla, ki je med proizvodnjo pridobil status proizvoda s 

poreklom, uporabi kot material v postopku izdelave kakšnega drugega proizvoda, pravilo, ki se uporablja 
za izdelek, v katerega je vgrajen, zanj ne velja. 
 

Primer: Nevezena tkanina lahko pridobi poreklo, če je tkana iz preje. Če se potem uporabi za proizvodnjo 
vezenega posteljnega perila, se odstotek omejitve vrednosti, ki je naveden pri uporabi nevezene tkanine, 
v tem primeru ne uporablja. 
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Opomba 4 
 
4.1. Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave, pri čemer se z večjo obdelavo ali 

predelavo tudi lahko pridobi status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dati 
statusa porekla. Torej če pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez 
porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega materiala na 
kasnejši stopnji pa ni. 

 
4.2. Kadar pravilo na seznamu določa, da se proizvod lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da 

se lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. To ne pomeni, da morajo biti uporabljeni vsi 
materiali. 
 

Primer: Pravilo, ki se uporablja za preje, določa, da se lahko uporabljajo naravna vlakna, in da se izmed 
drugih materialov prav tako lahko uporabljajo kemični materiali. To ne pomeni, da je treba uporabiti oboje 
hkrati, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oba skupaj. 

 
4.3. Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti proizvod izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno 

ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo ustrezati pravilu. 
 

Opomba 5 
 
Za vse proizvode, ki niso našteti v prilogi 5 (proizvodi, ki niso tekstil in tekstilni proizvodi iz XI. oddelka 
kombinirane nomenklature) se poreklo določa za vsak primer posebej ob upoštevanju kakršnega koli postopka 
predelave ali obdelave v povezavi s konceptom zadnje bistvene obdelave ali predelave, kot je določena v 14. 
členu carinskega zakona. 
 
Opomba 6 
 
6.1. Izraz " vlakno" v prilogi 4 zajema  "naravna vlakna" in "umetna ali sintetična rezana vlakna" iz tarifnih 

številk 5501 do 5507 in vlakna, ki se lahko uporabljajo v proizvodnji papirja. 
 
6.2. Izraz "naravna vlakna" se v prilogi 4 uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična in je omejen na 

stopnje  pred predenjem, vključno z odpadki in, razen če ni drugače določeno, zajema izraz "naravna 
vlakna" tudi vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne predena. 

 
6.3. Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003 

kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna 
iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305. 

 
6.4. Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v prilogi 4 uporablja za sintetične ali umetne filamente, 

rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507. 
 
6.5. Izrazi "tekstilna kaša" ali "kemični materiali" se v prilogi 4 uporabljajo za opis  materialov, ki niso tekstilni 

(tisti, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje), ki se lahko uporabljajo pri proizvodnji sintetičnih ali umetnih 
vlaken ali vlaken, ki se uporabljajo v proizvodnji papirja. 

 
6.6. Za proizvode, pridobljene iz dveh ali več tekstilnih materialov, se pravilo, ki je navedeno v 3. stolpcu, 

uporablja za vsak posamezen tekstilni material, ki je vsebovan v proizvodu. 
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Opomba 7 
 
7.1. Izraz "predhodno beljen", naveden v prilogi 4 za podroben opis zahtevane stopnje proizvodnje, če se 

uporabljajo določeni materiali brez porekla, se uporablja za določene preje, tkane tkanine in pletene ali 
kvačkane tkanine, ki so bile po predenju ali tkanju samo oprane. 

 
Predhodno beljeni proizvodi so na nižji stopnji izdelave kot beljeni proizvodi, ki so bili večkrat prani v 
belilnih sredstvih (oksidacijski agenti kot so hidrogenski peroksid in redukcijski agenti). 

 
7.2. Izraz "popolna izdelava«, navedena v prilogi 4 pomeni, da so opravljeni vsi postopki, ki sledijo rezanju, 

pletenju ali kvačkanju tkanin neposredno v dokončno obliko. 
 

Vendar se proizvodnja ne šteje nujno kot nedokončana, če ni opravljena ena ali več zaključnih operacij. 
 

Primeri zaključnih operacij: 
- pritrjevanje gumbov in /ali drugih vrst zaponk, 
- izdelava gumbnic, 
- izdelava zavihkov oziroma robov pri hlačah in rokavih ali končno robljenje kril in oblek, 
- izdelava okrasnih šivov in dodatkov kot npr. žepov, nalepk, emblemov itd. 
- likanje in druge priprave oblačil za prodajo. 

 
Opombe za zaključne operacije - posebni primeri: 

 
Pri posameznih proizvodnih operacijah je lahko opravljanje zaključnih operacij, posebno v primeru 
kombiniranja teh operacij, tako pomembno, da se mora šteti, da te operacije presegajo enostavno 
dokončanje. 

 
V teh posebnih primerih nedokončanje zaključnih operacij lahko pomeni, da izdelave ni mogoče šteti za 
popolno. 

 
7.3. Izraz "impregniranje, prevlečenje, prekrivanje ali laminiranje" se ne nanaša na tiste operacije, ki so 

potrebne za povezovanje tkanin. 
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PRILOGA 4 

PREDELAVE IN OBDELAVE BLAGA, POTREBNE ZA PRIDOBITEV POREKLA - 
TEKSTIL IN TEKSTILNI PROIZVODI 

 

 

TARIFNA 
OZNAKA 

 
POIMENOVANJE 

 
OBDELAVA ALI PREDELAVA, 
OPRAVLJENA NA MATERIALIH BREZ 
POREKLA, KI JIM DA STATUS BLAGA S 
POREKLOM 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 

ex 5101 
 
Volna, nemikana in  
nečesana: 
 
-razmaščena volna, nekarbonizirana 
 
 
 
 
- karbonizirana 

 

 

 

 
 
 
 
Izdelava iz mastne volne, vštevši kose odpadne 
volne, katere vrednost ne presega 50% cene 
proizvoda franko tovarna 
 
 
Izdelava iz razmaščene volne, nekarbonizirane, 
katere vrednost ne presega 50% cene proizvoda 
franko tovarna 

 
ex 5103 

 
Odpadki volne in fine ali grobe 
živalske dlake, karbonizirani 

 
Izdelava iz nekarboniziranih odpadkov, katerih 
vrednost ne presega 50% cene proizvoda franko 
tovarna 

 

ex 5201 
 
Bombaž, nemikan in nečesan, beljen 

 
Izdelava iz neobdelanega bombaža, katerega 
vrednost ne presega 50% cene proizvoda franko 
tovarna 

 
od 5501 do 5507 

 
Obdelana lesna vlakna: 
 
- nemikana in nečesana ali drugače    
               pripravljena  za predenje 
 
- mikana ali česana ali drugo 

 

 

 
Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše 
 
 
Izdelavaiz kemičnih materialov ali tekstilne kaše 
ali ostankov iz tar.št. 5505 

 

ex Poglavje 50 do 55 
 
Preja, monofilamenti in niti, razen 
papirne preje 

 
 
- tiskana ali barvana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- drugo 

 

 

 

 
 
 
 
 
Izdelava iz: 
- naravnih vlaken, nemikanih  ali nečesanih ali 

drugače pripravljenih za prejo, 
- surove svile ali svilenih odpadkov, 
- kemičnih materialov ali  tekstilne kaše ali 
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, preje 

iz filamentov ali odpadkov vlaken, nemikanih 
 ali nečesanih ali  drugače pripravljenih za 
prejo 

 
ali 
 
tiskanje ali barvanje preje ali monofilamentov, 
nebeljenih ali predhodno beljenih (1), spremljano s 
pripravljalnimi in končnimi operacijami (pletenja 
ali tkanje se ne štejeta kot taka), vrednost blaga 
brez porekla (vključno s prejo) ne sme presegati 
48 % cene proizvoda franko tovarna 
 
Izdelava iz: 
- naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali 

drugače  pripravljenih za prejo, 
- surove svile ali svilenih odpadkov, 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali 
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- Tkane tkanine, razen  tkanine iz        
                papirne kaše: 
 
- tiskane ali barvane 

 

 

 

 

 

- drugo  
 

- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, preje 
iz filamentov ali odpadkov vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali  drugače pripravljenih za 
prejo 

 
 
 
 
 
 
Izdelava iz preje 
 
ali  
 
tiskanje ali barvanje nebeljenih ali predhodno 
beljenih tkanin, spremljano s pripravljalnimi in 
končnimi operacijami (1)(2) 
 
Izdelava iz preje 
 

 
5601 

 
Vata iz tekstilnih materialov in izdelki 
iz vate; tekstilna vlakna, dolga do 5 
mm (kosmiči); prah in nope iz 
tekstilnega materiala   

 
Izdelava iz vlaken 
 
 
 
 
 

 
5602 

 
Klobučevina, impregnirana ali ne , 
prevlečena ali laminirana: 
 
- tiskana ali barvana 
 
 
 
 
 
 
 
 
- impregnirana, prevlečena, prekrita 
ali laminirana 
 
- drugo 

 
 
 
 
Izdelava iz vlaken 
 
ali 
 
tiskanje ali barvanje iz nebeljene ali predhodno 
beljene klobučevine, spremljano s pripravljalnimi 
in končnimi operacijami (1) (2) 
 
 
Impreginiranje, prevlečenje, prekrivanje ali 
laminiranje netkanega tekstila, nebeljenega (3) 
 
Izdelava iz vlaken 
 

 
5603 

 
Netkani tekstil, impregniran ali ne, 
prevlečen, prekrit ali laminiran: 
 
- tiskan ali barvan 
 
 
 
 
 
 
- impregniran, prevlečen, prekrit ali 
laminiran 
 
 
- drugo 

 
 
 
 
Izdelava iz vlaken 
 

ali 
 

Tiskanje ali barvanje iz nebeljenega ali predhodno 

 beljenega netkanega tekstila, skupaj s 
pripravljalnimi in končnimi operacijami (1) (2) 
 
Impreginiranje, prevlečenje, prekrivanje ali 
laminiranje netkanega tekstila, nebeljenega (3) 
 
 
Izdelava iz vlaken 
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5604 

 
Nit in vrvi iz gume, prekrite s tekstilnim 
materialom; tekstilna preja, trakovi in 
podobno iz tar.št. 5404 ali 5405, 
impregnirani, prevlečeni, prekriti, 
obloženi z gumo ali plastično maso: 
 
- nit in vrvi iz gume, prekrite s 
tekstilnim materialom 
 
- drugo 

 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz gumijastih niti in korda, ki niso prekrite 
s tekstilnim materialom  
 
Impreginiranje, prevlečenje, prekrivanje tekstilne 
preje in trakov in podobno, nebeljenenih 

 
5607 

 
Vrvi, motvozi, konopi in prameni, 
vštevši pletene, impregnirane, 
prevlečene, prekrite, obložene z gumo 
ali plastično maso 

 
Izdelava iz vlaken, preje kokosovih vlaken, preje 
sintetičnih ali umetnih filamentov ali 
monofilamentov 
  

 
5609 

 
Izdelki iz preje, trakov in podobno iz 
tar.št. 54.04 ali 54.05, motvozov, vrvi, 
konopov in pramenov, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

 
Izdelava iz vlaken, preje kokosovih vlaken, preje 
sintetičnih ali umetnih filamentov ali 
monofilamentov 

 
5704 

 
Preproge in druga talna prekrivala iz 
klobučevine, ki niso taftirana in ne 
kosmičena, dokončana ali 
nedokončana 

 
Izdelava iz vlaken 

 
Poglavje 58 

 
Specialne tkanine; taftirane tekstilne 
obloge; čipke; tapiserije; 
pozamentarija; vezenine: 
 
- Vezenina v metraži, trakovih ali 
motivih  (tar.št. 5810) 
 
 
 
- tiskana ali barvana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- impregnirana,  prevlečena ali 
prekrita 
 
 
-drugo 

 
 
 
 
 
Izdelava pri kateri vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne sme presegati 50% cene proizvoda 
franko tovarna 
 
 
Izdelava iz preje 
 
ali 
 
Tiskanje ali barvanje nebeljenih ali  predhodno 
beljenih tkanin, klobučevine ali netiskanih tkanin, 
spremljano z pripravljalnimi ali končnimi 
operacijami (1) (2) 
 
 
Izdelava iz nebeljenih tkanin, klobučevine ali 
netkanih tkanin 
 
Izdelava iz preje 

 
5901 

 
Tekstilne tkanine, prevlečene z 
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se 
uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in 
podobne namene; tkanine za 
kopiranje; kanafas, pripravljen za 
slikanje; toge tkanine (bugram) in 
podobne tkanine, ki se uporabljajo za 
izdelavo klobukov 

 
Izdelava iz nebeljenih tkanin 

 
5902 

 
Kord tkanine iz preje iz najlona, 
poliestra in viskoznega rajona, velike 
jakosti 

 
Izdelava iz preje 
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5903 

 
Tekstilne tkanine, impregnirane, 
premazane, prevlečene ali prekrite ali 
laminirane s plastičnimi masami, 
razen tistih iz tar.št. 59.02  

 
Izdelava iz nebeljenih tkanin 
 
ali 
 
Tiskanje ali barvanje iz nebeljenih ali predhodno 
beljenih  tkanin, spremljano s pripravljalnimi in 
končnimi operacijami (1) (2) 

 
5904 

 
Linolej, vštevši rezanega v oblike; 
talna prekrivala na tekstilni podlagi, 
premazani, prevlečeni ali prekriti, 
vštevši razrezana v oblike 
 

 
Izdelava iz nebeljenih tkanin, klobučevine ali 
netkanega tekstila  

 
5905 

 
Zidne tapete iz tekstila 

 
Izdelava iz nebeljenih 
tkanin 
 
ali 
 
Tiskanje ali barvanje iz nebeljenih ali beljenih 
tkanin, spremljano s pripravljalnimi ali končnimi 
operacijami (

1)(2) 
 

 
5906 

 
Gumirane tekstilne tkanine, razen 
tistih iz tar.št.59.02  

 
Izdelava iz beljenih pletenih ali kvačkanih tkanin 
ali drugih nebeljenih tkanin 

 
5907 

 
Tekstilne tkanine, drugače 
impregnirane, premazane, prevlečene 
ali prekrite; platna, slikana za odrske 
kulise, tkanine za ateljeje in podobne 
namene 

 
Izdelava iz nebeljenih tkanin 
 
ali 
 
Tiskanje ali barvanje iz nebeljenih ali beljenih 
tkanin, spremljano s pripravljalnimi in končnimi 
operacijami (1)(2) 

 
5908 

 
Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali 
pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, 
sveče ipd.; rokavci za plinsko 
razsvetljavo in cevasto pletene 
tkanine za rokavce, impregnirane ali 
neimpregnirane 

 
Izdelava iz preje 

 
5909 

 
Cevi za črpalke in podobne cevi iz 
tekstilnega materiala, vštevši 
obložene in armirane, s priborom iz 
drugega materiala ali brez njega  

 
Izdelava iz preje ali vlaken 

 
5910 

 
Trakovi in jermeni iz tekstilnega 
materiala za transportne ali 
transmisijske namene, ojačeni ali 
neojačeni s kovino ali drugim 
materialom 

 
Izdelava iz preje ali vlaken 

 
5911 

 
Tekstilni izdelki in predmeti, za 
industrijsko uporabo, navedeni v 7. 
opombi 59. poglavja carinske 
nomenklature: 
 
- diski in obroči za poliranje, razen iz   
               klobučevine    
 
- drugo 

 
 
 
 
 
Izdelava iz preje, odpadkov tkanin ali krp iz 
tar.št.6310 
 
 
Izdelava iz preje ali vlaken 
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Poglavje 60 

 
Tkanine iz pletiv ali pletene 
 
- tiskane ali barvane  
 
 
 
 
 
 
 
-drugo 

 
 
 
Izdelava iz preje 
 

ali 
 

Tiskanje ali barvanje nebeljenih ali predhodno 
beljenih tkanin, spremljano s pripravljalnimi ali 
končnimi operacijami (1) (2) 
 
Izdelava iz preje 
 

 
Poglavje 61 

 
Oblačila in oblačilni dodatki iz pletiv ali 
pleteni: 
 
- dobljeni s sestavljanjem npr. 
šivanjem ali drugače, iz dveh ali več 
kosov  tkanine iz pletiv ali pletene, ki 
je urezana v določeno obliko ali že v 
obliki 
 
- drugi  

 
 
 
 
Popolna izdelava (4) 
 
 
 
 
 
Izdelava iz preje 

 
 
ex Poglavje 62  
 

 
 
Oblačila in oblačilni dodatki, razen iz 
pletiv ali pleteni; razen tar.št. 6213 in 
6214, za katere so pravila podana v 
nadaljevanju: 
 
- dokončana ali v kompletu 
 
- nedokončana ali nekompletirana 

 
 
 
 
 
 
 
Popolna izdelava (4) 
 
Izdelavaiz preje 
 

 
6213 in 6214 

 
Robčki, žepni robčki, šali, ešarpe,rute, 
naglavne rute, tančice in podobni 
izdelki: 
 
- vezeni 
 
 
 
 
 
 
 
- drugi 

 
 
 
 
 
Izdelava iz preje 
 
ali 
 
Izdelava iz nevezene tkanine, če vrednost 
uporabljene nevezene tkanine ne presega 40% 
cene proizvoda franko tovarna 
 
-Izdelava iz preje 
 

 
6301 do ex 6306 

 
Odeje in potovalne odeje; posteljno, 
namizno, toaletno in kuhinjsko perilo; 
zavese (vštevši draperije) in notranje 
platnene rolete; kratke okrasne 
draperije za okna ali postelje; drugi 
izdelki za notranjo opremo, brez 
izdelkov iz tar.št. 9404; vrečke in 
vrečke za pakiranje blaga; cerade, 
platnene strehe in izdelki za 
taborjenje: 
 
  - iz klobučevine ali netkanega 
tekstila: 
 
  - neimpregnirane, nepremazane,       
  neprevlečen, neprekrite ali 
nelaminirane 
 
  - impregnirane, premazane,               
   prevlečene, prekrite ali laminirane  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz vlaken 
 
 
 
Impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite 
ali laminirane iz klobučevine ali netkanega 
tekstila, nebeljenega  (3)  
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  - drugo: 
 
  - pletene ali kvačkane 
 
  - nevezene 
 
  - vezene 
 
 
 
 
 
 
  - nepletene in nekvačkane: 
 
  - nevezene    
 
  - vezene 

 
 
 
 
Popolna izdelava (

4) 
 
Popolna izdelava (4) 
 

ali 
 

Izdelava iz nevezenih pletenih ali kvačkanih 
tkanin, katerih vrednost ne presega 40% cene 
proizvoda franko tovarna 
 
 
 
Izdelava iz preje 
 
Izdelava iz preje 
 

ali 
 

Izdelava iz nevezenih pletenin ali kvačkanih 
tkanin, katerih vrednost ne presega 40 % cene 
franko tovarna proizvoda 
 

 
6307 

 
Drugi gotovi tekstilni izdelki (vštevši 
modne kroje za oblačila): 
 
- krpe za tla, posodo,  prah in 
podobne krpe za   čiščenje 
 
- drugo 

 
 
 
 
Izdelava iz preje 
 
 
Izdelava pri kateri vrednost uporabljenih 
materialov ne presega 40% cene proizvoda 
franko tovarna 
 

 
6308 

 
Garniture, ki so sestavljene iz koščkov 
tkanin in preje, s priborom ali brez 
njega, za izdelavo preprog in 
pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih tekstilnih 
izdelkov, pripravljeni v zavitkih za 
prodajo na drobno 

 
Predmeti brez porekla se lahko vključijo v 
garnituro, če njihova vrednost ne presega 25% 
cene garniture franko tovarna 

 
1  glej uvodno opombo 7.1 iz priloge 3 
2  da bi termotiskanje lahko šteli za predelavo oziroma dodelavo, na podlagi katere blago pridobi status blaga s poreklom, 
mora termotiskanje spremljati predtiskanje na papir 
3  glej uvodno opombo 7.3 iz priloge 3 
4  glej uvodno opombo 7.2 iz priloge 3 
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PRILOGA 5 

PREDELAVE IN OBDELAVE BLAGA, POTREBNE ZA PRIDOBITEV POREKLA - 
DRUGI PROIZVODI, KI NISO TEKSTIL IN TEKSTILNI PROIZVODI 

 
 

Tar. št.  
 

Poimenovanje blaga 
 
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga  s poreklom 

 
(1) 

 
                  (2) (3) 

 
0201 
 
0202 
 
0203 
 
0204 
 
 
0205 
 
 
0206 
 
 
 
 
 
ex  0408 
 
 
 
 
 
 
 
 
ex 1404 
 
 
 
 
 
 
 
 
ex  2009 
 
 
 
ex 2204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ex 2205 
 
 

 
Meso, goveje, sveže ali ohlajeno 
 
Meso goveje, zamrznjeno 
 
Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 
 
Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali 
zamrznjeno 
 
Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže, 
ohlajeno ali zamrznjeno 
 
Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, 
svinjskega, ovčjega, kozjega ali konjskega 
mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; 
sveži, ohlajeni ali zamrznjeni  
 
 
Ptičja jajca brez lupine, sušena in jajčni 
rumenjaki, sušeni  
 
 
 
 
 
 
 
Linters iz bombaža, beljen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grozdni sok, nefermentiran in brez dodatka 
alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil 
ali brez njih 
 
Vino iz svežega grozdja namenjeno pripravi 
vermuta z dodatkom koncentriranega ali 
nekoncentriranega grozdenega mošta ali 
alhkohola 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermut 
 
 
 
 
 
 

 
Zakol, ki sledi najmanj trimesečnem pitanju 1 
 
Zakol, ki sledi najmanj trimesečnem pitanju  1  
 
Zakol, ki sledi najmanj dvomesečnem pitanju 1 

 
Zakol, ki sledi najmanj dvomesečnem pitanju 1 
 
 
Zakol, ki sledi najmanj trimesečnem pitanju 1 
 
 
Zakol, ki sledi najmanj trimesečnem pitanju, ali 
dvomesečnem v primeru prašičev, ovc ali koz 1 
 
 
 
 
Sušenje  (po razbitju/odprtju in ločitvi, kjer je to potrebno): 
 
- ptičjih jajc v lupinah, svežih ali konserviranih iz tar. št. ex 

0407  
- ptičjih jajc brez lupin, neposušenih iz tar. št. ex 0408  
- jajčnih beljakov, neposušenih  iz tar. št. ex 0408    
 
 
 
Izdelava iz surovega bombaža, katerega vrednost ne presega 
50% cene izdelka franko tovarna. 
 
________________________________________________ 
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim ne da statusa blaga s poreklom 
________________________________________________ 
 
 
Izdelava iz grozdnega mošta 
 
 
 
Izdelava iz vina iz svežega grozdja 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, 
ki jim da status blaga s poreklom 
________________________________________________ 
 
 
 
Izdelava iz vina iz svežega grozdja, ki vsebuje mošt iz svežega 
grozdja, koncentriran ali nekoncentriran, ali alkohola, iz tar. št. 
2204 
 

1 Kadar pogoji niso izpolnjeni, se šteje da ima meso (klavnični proizvodi) poreklo države, v kateri so bile živali, iz katerih je 
pridobljjeno,  
bile pitane ali rejene najdaljše časovno obdobje. 
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PRILOGA 6 

OBRAZEC POTRDILA O POREKLU BLAGA IN ZAHTEVEK ZA IZDAJO POTRDILA O 
POREKLU BLAGA 

 

 

 

Vsak obrazec meri 210 x 297 mm. Dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm oziroma plus 
8 mm. Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, ki mora tehtati najmanj 64 gramov 
na kavadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim rjavkasto črnim vzrocem "guilloche" tako, da 
je vsako ponarejanje z mehanskimi in kemičnimi sredstvi opazno. 
 
 
Pristojni organi Republike Slovenije si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih 
dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako 
pooblastilo. Na vsakem obrazcu morabiti navedeno ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča 
njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko, tiskano ali odtisnjeno, ki 
omogoča njegovo identifikacijo. 
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  OBRAZEC POTRDILA O POREKLU BLAGA 

 

 

1 pošiljatelj  
(prostor rezerviran za 
prevod) 

 
   No. 00000000 

 

(številka izdajatelja) 
 

 
 

ORIGINAL 

(prostor 
rezerviran za 

prevod) 

 

 

 

 

 

 
2 prejemnik 
(prostor rezerviran za 
prevod) 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

(prostor rezerviran za prevod ) 
------------------------ 

 

POTRDILO O POREKLU BLAGA 

(prostor rezerviran za prevod) 

 
3 država porekla (prostor rezerviran za prevod) 

 
 

 
 

 
4 podatki o prevozu 
(prostor rezerviran za 
prevod) 
 

 
5 opombe (prostor rezerviran za prevod) 

 
 
 

 
 

 
 

 
6 število tovorkov, znaki, število in vrste paketov, opis blaga 
(prostor rezerviran za prevod) 

 

7 količina (prostor 
rezerviran za 
prevod) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
8 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE POTRJUJE, DA JE ZGORAJ NAVEDENO BLAGO PO POREKLU IZ DRŽAVE, NAVEDENE V POLJU 
3 
(prostor rezerviran za prevod)                                                         
                                                                                                                      

                                                             

                                                             

Kraj in datum izdaje, ime, podpis in žig pristojne službe 
(prostor rezerviran za prevod) 
 
 
 



Stran 12632 / Št. 107 / 11. 12. 2002  Uradni list Republike Slovenije 
 

 

 
1 pošiljatelj 
(prostor rezerviran za 
prevod) 

 

   No. 00000000 

 

(številka izdajatelja) 
 

 

 

KOPIJA 

(prostor 
rezerviran za 

prevod) 

 

 

 

 

 

2 prejemnik 
(prostor rezerviran za 
prevod) 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

(prostor rezerviran za prevod) 
------------------------ 

 

POTRDILO O POREKLU BLAGA 

(prostor rezerviran za prevod) 

 
3 država porekla ( prostor rezerviran za prevod ) 

 
 

 

 

 

4 podatki o prevozu 
(prostor rezerviran za 
prevod) 
 

 

5 opombe (prostor rezerviran za prevod) 

 
 
 

 
 

 
 

 
6 število tovorkov, znaki, število in vrste paketov, opis blaga 

(prostor rezerviran za prevod) 

 
7 količina 
(prostor 
rezerviran za 
prevod) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE POTRJUJE, DA JE ZGORAJ NAVEDENO BLAGO PO POREKLU IZ DRŽAVE, NAVEDENE V POLJU 
3 
(prostor rezerviran za prevod)                                                         
                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

Kraj in datum izdaje, ime, podpis in žig pristojne službe 
(prostor rezerviran za prevod) 
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ZAHTEVEK ZA IZDAJO POTRDILA O POREKLU BLAGA 

                                             

 

1 pošiljatelj (ime oz. firma, naslov) 
 

 
   No. 00000000 

 
(številka izdajatelja) 

 

 
 

ZAHTEVEK 

ZA IZDAJO 
 
 
 
 

 
2 prejemnik (ime oz. firma, naslov) 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

 
------------------------ 

 

POTRDILO O POREKLU BLAGA 

 
3 država porekla (Slovenija ali druga zadevna država)  

 
 

 
 

 
4 podatki o prevozu 
 
 

 
 5 opombe 

 
 
 

 
 

 
 

 
6 število tovorkov, znaki, število in vrste paketov, opis blaga 

 
7 količina (neto ali bruto teža 
ali druga enota mere) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
8 Podpisani: 
- vlagam zahtevek za izdajo potrdila o poreklu, s katerim se zgoraj navedeno blago potrjuje kot blago po poreklu iz države, navedene v polju 3, 
- izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v zahtevku in spremljajočih dokumentih, ki so predloženi pristojnim organom zaradi izdaje tega potrdila o 
poreklu točni in da se ti dokumenti nanašajo na isto blago kot je blago za katerega zahtevam izdajo tega potrdila o poreklu ter da blago izpolnjuje 
predpisane pogoje, za pridobitev porekla, 
- sem pripravljen na zahtevo pristojnih organov predložiti dodatne podatke in dokumente, ki so potrebni  za izdajo potrdila. 
 
 
 

 
9 vložnik zahtevka (če ni določen kot pošiljatelj) 
                                              
                 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
   Kraj in datum                      podpis vložnika zahtevka 
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HRBTNA STRAN ZAHTEVKA ZA IZDAJO POTRDILA O POREKLU BLAGA 

 

 
 (PROSTOR REZERVIRAN ZA DRUGE ZAHTEVANE PODATKE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PRAVILA, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI IZPOLNJEVANJU OBRAZCA POTRDILA IN  
 ZAHTEVKA ZA IZDAJO POTRDILA O POREKLU BLAGA 
 
 
 
1. Obrazci morajo biti izpolnjeni s pisalnim strojem ali v rokopisu; vsi enako. Praviloma se izpolnijo v  slovenskem jeziku, razen če je zaradi potreb 
trgovanja treba uporabiti kateri drugi jezik. Če so obrazci izpolnjeni v rokopisu, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. 
 
2. Potrdilo in zahtevek za izdajo potrdila ne smeta vsebovati napak ali popravkov, pisanih čez osnovni tekst. Sprememba se opravi tako, da se prečrta 
napačna navedba in zraven doda pravilna. Vsako takšno spremembo mora potrditi oseba, ki jo izvrši in  naknadno potrditi tudi pristojni organ. 
 
3. Vsaki postavki, navedeni v zahtevku in potrdilu mora biti dodana zaporedna številka. Pod zadnjo postavko mora biti dodana vodoravna črta. S 
poševnimi črtami je treba pre rtati prazen prostor, tako da neuporabljenega prostora ni mogoče uporabiti za naknadne vpise. 
 
4. Če tako zahtevajo pogoji trgovanja, se lahko izda ena ali več dodatnih prepisov potrdil o poreklu blaga.  
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PRILOGA 7 
(tretji odstavek 33. člena te uredbe) 

 

 

1. Kratkoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki imajo preferencialno poreklo 

 

Izjava dobavitelja, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. 
Opomb ni treba navajati v izjavi. 

 

IZJAVA 

 

Spodaj podpisani izjavljam, da ima blago, navedeno na tem računu …...............(1), status blaga s 
poreklom iz ..................…….......(2) in zadostuje pravilom o poreklu za namene preferencialne trgovine z 
.......................................(3) 

 

 

Zavezujem se, da bom carinskim organom priložil vsa dodatna dokazila, ki jih bodo zahtevali. 

 

.........................(4)                                                     ......................(5) 
                                                                                  ......................(6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 
(1) Če to zadeva samo nekatere izdelke, navedene na računu, morajo biti označeni tako, da se jasno ločijo in ta oznaka mora 

biti vnešena v izjavo kot sledi: 
"....……………...navedeni na tem računu in označeni z ...……......... , je/so s poreklom iz ..……………….". 
Če se uporablja drug dokument kot račun ali priloga računa, mora biti ta dokument naveden namesto besede "račun". 

(2) Slovenija, Evropska skupnost, država članica ES ali partnerska država (država, s katero je Republika Slovenija sklenila 
sporazum o prosti trgovini). Če gre za partnersko državo, je treba navesti carinski organ, ki hrani dokazilo o poreklu, 
številko dokazila in, če je močno, številko carinske deklaracije. 

(3) navedba partnerske države ali držav, na katere se nanaša. 
(4) kraj  in datum. 
(5) ime in funkcija odgovorne osebe dobavitelja. 
(6) podpis. 
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2. Dolgoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki imajo preferencialno poreklo 

 

Izjava dobavitelja, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. 
Opomb ni treba navajati v izjavi. 

 

 

IZJAVA 

 

 

Spodaj podpisani izjavljam, da  izdelki, opisani v nadaljevanju: 

 

..................................... (1) ..................................... (2) 

.....................................  ...................................... 

.....................................  ...................................... 

 

ki jih redno dobavljamo ...........…………….(3), imajo status blaga s poreklom iz ................................(4) in  
ustrezajo pravilom o poreklu, ki urejajo preferencialno trgovino z ......................………….(5). 

 
 
(Neobvezna navedba: Za izdelke, pridobljene v enakih okoliščinah, je izdana zavezujoča informacija o 
poreklu št. ............... z dne ............. . Kopija  priložena.) 

 

Ta izjava velja za to in vse nadaljne pošiljke teh izdelkov, poslane v času od .................. do ..................(6). 
 
Zavezujem se, da bom takoj obvestil ..……………………………..................(3) o morebitnem prenehanju 
veljavnosti te izjave. 
Zavezujem se, da bom carinskim organom priložil vsa dodatna dokazila, ki jih bodo zahtevali. 
 
.........................(7)                                                            .....................(8) 
                                                                                         .....................(9) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

(1) opis blaga.                                         
(2) komercialni opis, ki je naveden na računu, npr. številka modela. 
(3) naziv podjetja, kateremu se dobavlja. 
(4) Slovenija, Evropska skupnost, država članica ES ali partnerska država (država, s katero je Republika Slovenija sklenila 

sporazum o prosti trgovini). Če gre za partnersko državo, je treba navesti carinski organ, ki hrani dokazilo o poreklu. 
(5) navedba partnerske države ali držav, na katere se nanaša. 
(6) vpisati datume. Obdobje veljavnosti izjave dobavitelja ne sme biti daljše od 12 mesecev. 
(7) kraj in datum.  
(8) ime in funkcija odgovorne osebe dobavitelja. 
(9) podpis. 
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3.Kratkoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki nimajo preferencialnega porekla 

 

Izjava dobavitelja, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. 
Opomb ni treba navajati v izjavi. 

 

 

IZJAVA 

 

Spodaj podpisani dobavitelj blaga, navedenega v priloženem dokumentu, izjavljam, da: 
 
1. so se materiali, navedeni v nadaljevanju, ki nimajo slovenskega porekla, uporabili v Republiki Sloveniji 
za izdelavo navedenega blaga: 

 

.......................... ................................ ............................  .......................... 

.......................... ................................ ............................  .......................... 

.......................... ................................ ............................  ........................... 

                                                               Skupna vrednost: ........................... 

 

2. imajo vsi ostali materiali, uporabljeni v Republiki Sloveniji pri izdelavi zadevnega blaga, slovensko 
poreklo. 
Zavezujem se, da bom carinskim organom priložil vsa dodatna dokazila, ki jih bodo zahtevali. 

 

.........................(4)                                                         .......................(5)    
                                               .......................(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
(1) Dobavitelj mora jasno označiti, če se na računu, dobavnici ali drugem komercialnem dokumentu, na katere se nanaša ta izjava, 

navajajo različne vrste blaga ali take vrste blaga, ki ne vsebujejo enake deleže materiala brez porekla. 
Na primer: 
Priloženi dokument se nanaša na različne modele eletromotorjev iz tar.št.8501, uporabljene pri izdelavi pralnih strojev iz 
tar.št.8450. Narava in vrednost materialov brez porekla pri izdelavi motorjev se razlikuje od modela do modela. V prvem stolpcu 
je treba označiti te modele ločeno  in je v ostale stolpce treba vnesti ustrezne oznake, posebej za vsak model, tako da 
izdelovalec pralnih strojev lahko pravilno ugotovi poreklo svojih izdelkov glede na uporabljene modele električnih motorjev. 

(2) Podatke, predvidene v tem stolpcu, ni potrebno navajati, razen če je to potrebno. Na primer pravilo, ki se uporablja za oblačila 
iz 62.poglavja HS, dovoljuje uporabo preje bez porekla. če izdelovalec teh oblačil, ki se nahaja v enem kraju v Sloveniji, uporabi 
tkanino, pridobljeno v drugem kraju v Sloveniji iz preje brez porekla, zadostuje, da dobavitelj iz drugega kraja v Sloveniji v 2. 
stoplcu svoje izjave navede samo »preja« -  HS  oznaka in vrednost zadevne preje nista merodajni. 
Proizvajalec, ki izdeluje žico iz tar.št. 7217 iz palic iz železa brez porekla, mora v 2. stolpcu navesti »palice iz železa«. če se ta 
žica uporabi pri izdelavi stroja, za katerega pravilo o poreklu določa delež uporabljenega materiala brez porekla, je v 3. stolpcu 
treba navesti vrednost palic brez porekla. 

(3) Izraz »vrednost materialov« pomeni carinsko vrednost uporabljenih materialov brez porekla ob uvozu ali, če ta ni znana ali se 
ne da ugotoviti, prva preverljiva cena, plačana za take materiale v RS. Za vsako vrsto uporabljenega materiala brez porekla je 
treba navesti vrednost na enoto izdelkov, omenjenih v 1.stolpcu. 

(4) kraj in datum 
(5) ime in funkcija odgovorne osebe dobavitelja 
(6) podpis 
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4. Dolgoročna  izjava dobavitelja za izdelke, ki nimajo preferencialnega porekla  
 

Izjava dobavitelja, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. 
Opomb ni treba navajati v izjavi. 

 

IZJAVA 

 

Spodaj podpisani dobavitelj blaga, navedenega v priloženem dokumentu in ki ga redno dobavljam 
............………........(1), izjavljam, da: 
 
1.  so se materiali, navedeni v nadaljevanju, ki nimajo slovenskega porekla, uporabili v RS za izdelavo 
navedenega blaga: 

 

 

.......................... ................................ ............................ .......................... 

.......................... ................................ ............................ .......................... 

.......................... ................................ ............................ ........................... 
                                                                           Skupna vrednost:   ......................... 

 
2. imajo vsi ostali materiali, uporabljeni v RS pri izdelavi zadevnega blaga, slovensko poreklo. 
 

Ta izjava velja za to in vse nadaljne pošiljke teh proizvodov, poslane v času od .................. do............(5). 
Zavezujem se, da bom takoj obvestil  .............…….... (1) o morebitnem prenehanju veljavnosti te izjave. 
Zavezujem se, da bom carinskim organom  priločil vsa dodatna dokazila, ki jih bodo zahtevali. 

 
.........................(6)                                                   .....…...............(7) 
                                                                                .............. .........(8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
 
(1) Ime in naslov podjetja, kateremu se dobavlja. 
(2) Dobavitelj  mora jasno označiti, če se na računu, dobavnici ali drugem komercialnem dokumentu, na katere se nanaša ta 

izjava, navajajo različne vrste blaga ali take vrste blaga, ki ne vsebujejo enake deleže materiala brez porekla. 
Na primer: 
Priloženi dokument se nanaša na različne modele elektromotorjev iz tar.št.8501, uporabljene pri izdelavi pralnih strojev iz 
tar.št.8450. Narava in vrednost materialov brez porekla pri izdelavi motorjev se razlikuje od modela do modela. V prvem stolpcu 
je treba označiti te modele ločeno in je v ostale stolpce treba vnesti ustrezne oznake, posebej za vsak model, tako da 
izdelovalec pralnih strojev lahko pravilno ugotovi poreklo svojih izdelkov  glede na uporabljene modele električnih motorjev. 

(3) Podatke, predvidene v tem stolpcu, ni potrebno navajati, razen če je to potrebno. Na primer pravilo, ki se uporablja za oblačila 
iz 62. poglavja HS, dovoljuje uporabo preje bez porekla. Če izdelovalec teh oblačil, ki se nahaja v enem kraju v Sloveniji, 
uporabi tkanino, pridobljeno v drugem kraju v Sloveniji iz preje brez porekla, zadostuje, da dobavitelj iz drugega kraja v 
Sloveniji v 2. stolpcu svoje izjave navede samo  »preja« - HS  oznaka in vrednost zadevne preje nista merodajni. 
Proizvajalec, ki izdeluje  žico iz tar.št. 7217 iz palic iz železa brez porekla, mora v 2. stolpcu navesti »palice iz železa«. če se ta 
žica uporabi pri izdelavi stroja, za katerega pravilo o poreklu določa delež uporabljenega materiala brez porekla, je v 3.  stolpcu 
treba navesti vrednost palic brez porekla. 

(4) Izraz »vrednost materialov« pomeni carinsko vrednost uporabljenih materialov brez porekla ob uvozu ali, če ta ni znana ali se 
ne da ugotoviti, prva preverljiva cena, plačana za take materiale v RS. Za vsako vrsto uporabljenega materiala brez porekla je 
treba navesti vrednost na enoto izdelkov, omenjenih v 1. stolpcu. 

(5) vpisati datume. Obdobje veljavnosti ne sme biti daljše od 12. mesecev. 
(6) kraj in datum. 
(7) ime in funkcija odgovorne osebe dobavitelja. 
(8) podpis 
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PRILOGA 8 

UVODNE OPOMBE K SEZNAMU OBDELAV ALI PREDELAV BLAGA, OPRAVLJENIH NA 
MATERIALIH BREZ POREKLA, POTREBNIH ZA PRIDOBITEV POREKLA BLAGA  

IZ PRILOGE 8a 
(prvi odstavek 37. člena te uredbe) 

 
Opomba 1: 
 
Ta seznam določa pogoje, ki jih morajo izpolniti izdelani izdeleki, da bi se lahko šteli za zadosti 
obdelane ali predelane, kot to določa 37. člen te uredbe. 
 
Opomba 2: 
 
2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka 

ali številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis 
blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh 
stolpcih je določeno pravilo v 3. ali 4.stolpcu. Kjer je, v nekaterih primerih, pred vpisom v prvem 
stolpcu "ex", to pomeni, da se pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke, 
opisane v 2 stolpcu. 

 
2.2 Če je v 1. stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in je zato opis 

izdelkov v 2. stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo za vse 
izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katere 
koli tarifne številke, združene v 1. stolpcu. 

 
2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdeleke v okviru ene tarifne 

številke, je v vsakem novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo 
zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu. 

 
2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno v 3. in 4. stolpcu ima izvoznik možnost 

izbire, da uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4. stolpcu ni 
pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3. stolpcu. 

 
 
Opomba 3: 
 
 
3.1 37. člen te uredbe se uporablja za izdeleke, ki so pridobili status blaga s poreklom in so 

uporabljeni pri izdelavi drugih izdelekov, ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen v tovarni, v 
kateri se izdeleki uporabljajo, ali v drugi tovarni v Sloveniji ali v državi koristnici. 

 
Na primer: 

 
Motor iz  tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, 
ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40 % cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih legiranih 
jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz  tarifne številke ex 7224. 

 
Če je bilo to kovanje opravljeno v Sloveniji ali v državi koristnici  iz ingota brez porekla, potem 
je  že pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri 
izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali 
v drugi tovarni v Sloveniji ali v državi koristnici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne 
upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla. 
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3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in tudi več predelave ali obdelave 
dodeli status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa porekla. 
Če torej pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, 
je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega materiala na 
kasnejši stopnji pa ne. 

 
3.3 Če pravilo določa, da se lahko uporabijo "materiali iz katere koli tarifne številke", se ne glede na 

opombo 3.2 lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa morajo upoštevati 
kakršne koli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz "izdelava iz 
materialov iz katere koli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne številke..."pomeni, da 
se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim 
opisom, kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama. 

 
3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to 

pomeni, da se lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. Ni pa treba uporabiti vseh. 
 

Na primer: 
 

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna  vlakna, prav tako 
pa se lahko med drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da je treba 
uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali oboje. 

 
3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj 

očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu 
(glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom). 

 
Na primer: 

 
Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žit in njihovih 
izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz 
žit. 

 
Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega materiala, 
določenega v seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji izdelave. 

 
Na primer: 

 
Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to vrsto 
izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu, čeprav 
netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih primerih bi bil začetni material 
običajno na stopnji pred prejo, to je na stopnji vlaken. 

 
3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, 

dve odstotni postavki, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja 
vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih 
odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene materiale, 
ne smejo biti presežene. 

 
 
Opomba 4: 
 
4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je 

na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so 
bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne spredena. 
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4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 
5002 in 5003 kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 
5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih 
številk 5301 do 5305. 

 
4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v seznamu 

uporabljeni za opis materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za 
izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.  

 
4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne 

filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507. 
 
 
Opomba 5: 
 
5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katere koli osnovne tekstilne materiale, 

uporabljene pri njegovi izdelavi, ki upoštevani skupaj ne presegajo 10 %  skupne teže vseh 
uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama 
(glej tudi opombi 5.3 in 5.4 ). 

 
5.2 Vendar pa se dovoljeno odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so 

narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov. 
 

Osnovni tekstilni materiali so: 
 

– svila 
– volna 
– groba živalska dlaka 
– fina živalska dlaka 
– konjska žima 
– bombaž 
– materiali za izdelavo papirja in papir 
– lan 
– konoplja 
– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja 
– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav 
– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska  tekstilna  vlakna 
– sintetični filamenti 
– umetni filamenti 
– prevodni filamenti 
– sintetična rezana vlakna iz polipropilena 
– sintetična rezana vlakna iz poliestra 
– sintetična rezana vlakna iz poliamida 
– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila 
– sintetična rezana vlakna iz poliimida 
– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena 
– sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida 
– sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida 
– druga sintetična rezana vlakna 
– umetna rezana vlakna iz viskoze 
– druga umetna rezana vlakna 
– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne, 
– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne, 
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– izdelki iz  tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki  vključujejo  trak  z jedrom iz aluminijaste 
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom,  širine, do 5 mm, 
kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema, 
– drugi izdelki iz tarifne številke 5605. 

 
Na primer: 

 
Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203  in sintetičnih 
rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko  sintetična rezana vlakna 
brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov 
ali tekstilne kaše), uporabijo do 10 % teže preje. 

 
Na primer: 

 
Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in 
sintetične preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se 
lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu  (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše), ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo 
izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), 
ali kombinacija obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže 
tkanine. 

 
Na primer: 

 
Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 
5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina 
sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki ali če so 
uporabljene bombažne preje same mešanice. 

 
Na primer: 

 
Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz 
sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, je očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih 
osnovnih tekstilnih materialov in je zato taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.  

 
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, 

povezano ali ne", je pri preji to dovoljeno odstopanje 20 %. 
 
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, 

prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine do 5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom 
med dvema plastičnima slojema", je to dovoljeno odstopanje pri traku 30 %. 

 
 
Opomba 6: 
 
6.1 Tekstilni izdelki (razen podlog in medvlog), ki so v seznamu označeni z opombo pod črto, ki se 

nanaša na to opombo, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. 
stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od 
tarifne številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna. 

 
6.2 Materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje, se ne glede na opombo 6.3 lahko prosto 

uporabljajo pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne. 
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Na primer: 
 

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek (na primer hlače) 
uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi niso 
uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge 
običajno vsebujejo tekstil. 

 
6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez 

porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. 
 
 
Opomba 7: 
 
7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični 

procesi" naslednji: 
 

a) vakuumska destilacija; 
 

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1; 
 

c) razbijanje (kreking); 
 

d) preoblikovanje (reforming); 
 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 
 

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, 
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in 
očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom; 

 
g) polimerizacija; 

 
h) alkilizacija; 

 
i) izomerizacija. 

 
7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji: 
 

a) vakuumska destilacija; 
 

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom frakcioniranja1; 
 

c) razbijanje (kreking); 
 

d) preoblikovanje (reforming); 
 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 
 

                                                      
1Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju kombinirane nomeklature 
1Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju kombinirane nomeklature 
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f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, 
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in 
očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom; 

 
g) polimerizacija; 

 
h) alkilizacija; 

 
i) izomerizacija; 

 
j) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki 
povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 
T); 

 
k) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni 
filtriranje; 

 
l) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko  ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku 
nad 20 barov in temperaturi nad 2500C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje,  
kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.  Vendar se nadaljnja obdelava olj za 
mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno 
takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne šteje za specifični proces; 

 
m) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija pod pogojem, 
da  manj kot 30 vol.% izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300oC  metodi ASTM D 86; 

 
n) samo za težka olja, razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, 
obdelava s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke. 

 
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne 

podelijo enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, 
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebnosti žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z 
različno vsebino žvepla, katera koli kombinacija teh operacij ali podobne operacije." 
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PRILOGA 8a 

SEZNAM ODBELAV ALI PREDELAV,  KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ 
POREKLA, DA BI LAHKO IZDELANI IZDELKI DOBILI STATUS BLAGA S POREKLOM 

( prvi odstavek 37. člena te uredbe) 
 

Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
1. pgl. 

 
Žive živali 

 
Vse živali iz 1. poglavja morajo 
biti v celoti pridobljene. 

 
 

 
2. pgl. 

 
Meso in užitni mesni klavnični 
izdelki 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 1. in 
2. poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
3.  pgl. 

 
Ribe in raki, mehkužci in drugi 
vodni nevretenčarji 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 3. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 4. pgl. 

 
Mlečni izdelki; ptičja 
jajca;naravni med; užitni 
izdelki živalskega izvora, ki 
niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, razen za: 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 4. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
0403 

 
Pinjenec, kislo mleko in 
smetana, jogurt, kefir in drugo 
fermentirano ali skisano mleko 
in smetana, koncentrirano ali 
ne, z dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili, aromatizirano 
ali z dodanim sadjem, oreščki 
ali kakavom 

 
Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 4. poglavja v celoti 
pridobljeni; 
- mora biti vsak uporabljen 
sadni sok (razen ananasovega, 
citroninega ali soka grenivke) iz 
tar. št. 2009 s poreklom; 
 - vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 17. poglavja ne 
presega 30% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 5. pgl. 

 
Izdelki živalskega izvora, ki 
niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 5. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 0502 

 
Pripravljene ščetine in dlaka 
domačih ali divjih prašičev 

 
Čiščenje, dezinfekcija, 
razvrščanje in izravnavanje 
ščetin in dlak. 

 
 

 
6. pgl. 

 
Živo drevje in druge 
rastline;čebulice, korenine in 
podobno; rezano cvetje in 
okrasno listje 

 
Izdelava, pri kateri: 
-morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 6. poglavja v celoti 
pridobljeni; 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

7. pgl. Užitne vrtnine in nekateri 
koreni in gomolji 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 7. 
poglavja v celoti pridobljeni. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
8. pgl. 

 
Užitno sadje in oreščki; lupine 
agrumov ali dinj in lubenic 

 
Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vse uporabljeno 
sadje in oreščki v celoti 
pridobljeni; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
vrednosti cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 9. pgl. 

 
Kava, čaj, mate čaj in začimbe; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 9. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
0901 

 
Kava, pražena ali nepražena ali 
brez kofeina; lupine in kožice 
kave; kavni nadomestki, ki 
vsebujejo kakršen koli odstotek 
kave 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke. 

 
 

 
ex 0910 

 
Mešanice začimb 

 
Izdelava iz  materialov iz katere 
koli tarifne številke. 

 
 

 
10. pgl. 

 
Žita 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 10. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 11 .pgl. 

 
Izdelki mlinske industrije; slad; 
škrob; inulin; pšenično lepilo; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsa uporabljena žita, užitne 
vrtnine, korenine in gomolji iz 
tar. št. 0714 ali sadje v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
ex 1106 

 
Moka, zdrob in prah iz sušenih 
 stročnic iz tar. št. 0713 

 
Sušenje in mletje sušenih 
stročnic iz tar. št. 0708. 

 
 

 
12. pgl. 

 
Oljna semena in plodovi; razno 
zrnje, semena in plodovi; 
industrijske ali zdravilne 
rastline; slama in krma 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 12. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
1301 

 
Šelak; naravne gume, smole, 
gumijeve smole in oljne smole 
(na primer balzami) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz tar. št. 1301 ne sme 
presegati 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
1302 

 
Rastlinski sokovi in ekstrakti; 
pektinske snovi; pektinati in 
pektati; agar-agar in druge 
sluzi ter sredstva za 
zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, 
modificirani ali nemodificirani: 
 
- Sluzi in sredstva za 
zgoščevanje, dobljena iz 
rastlinskih proizvodov, 
1modificirani 
 
- Drugi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz nemodificiranih 
sluzi in sredstev za zgoščevanje. 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
14. pgl. 

 
Rastlinski materiali za 
pletarstvo; rastlinski izdelki, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 14. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 15. pgl. 

 
Masti in olja živalskega ali 
rastlinskega izvora in izdelki 
njihovega razkrajanja; 
predelane užitne masti; voski 
živalskega ali rastlinskega 
izvora, razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
1501 

 
Prašičja mast (vključno s 
salom) in piščančja mast, razen 
tiste iz tar. št. 0209 ali 1503 
 
- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 
 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz tar.š t.0203, 
0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št. 
0506. 
 
Izdelava iz prašičjega mesa ali 
užitnih klavničnih proizvodov iz 
tar. št. 0203 ali 0206 ali iz 
piščančjega mesa in užitnih 
klavničnih proizvodov iz tar. št. 
0207. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
1502 

 
Maščobe  govedi, ovac ali koz, 
razen tistih iz tar. št. 1503: 
 
- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 
 
 
 
 
- Drugo 
 

 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št., razen tistih iz tar. št. 
0201, 0202, 0204 ali 0206 ali 
kosti iz tar. št. 0506. 
 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 2. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
1504 

 
Masti in olja rib ali morskih 
sesalcev ter njihove frakcije, 
prečiščeni ali neprečiščeni, 
toda kemično nemodificirani: 

 
 

 
 

 
 

 
- Trdne frakcije 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 1504. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 2. in 
3. poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 1505 

 
Prečiščeni lanolin 

 
Izdelava iz surove maščobe iz 
volne iz tar. št.1505. 

 
 

 
1506 

 
Druge masti in olja živalskega 
izvora in njihove frakcije, 
prečiščene ali neprečiščene, 
toda kemično nemodificirane: 
 
- Trdne frakcije 
 
 
 

- Drugo 

 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 1506. 
 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 2.  
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
1507 do 
1515 

 
Olja rastlinskega izvora in 
njihove frakcije: 
 
- Sojino olje, olje iz kikirikija, 
palmovo, kopre, palmovega 
jedra, babasu, tungovo in 
oiticica olje, mirtin vosek in 
japonski vosek, frakcije jojoba 
olja in olja za tehnične ali 
industrijske namene, razen za 
proizvodnjo hrane za človeško 
prehrano 
 
- Trdne frakcije, razen iz 
jojoba olja 
 

 
 
 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št., kot je tar .št. 
izdelka. 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz drugih materialov iz 
tar. št. 1507 do 1515. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni rastlinski 
materiali v celoti pridobljeni. 

 
1516 

 
Živalske ali rastlinske masti in 
olja in njihove frakcije, deloma 
ali v celoti hidrogenirani, 
interesterificirani, 
reesterificirani ali 
elaidinizirani, rafinirani ali 
nerafinirani, toda nadalje 
nepredelani 

 
Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 2. poglavja v celoti 
pridobljeni; 
- vsi uporabljeni rastlinski 
materiali morajo biti v celoti 
pridobljeni. Lahko se uporabijo 
materiali iz tar. št. 1507, 1508, 
1511 in 1513. 

 
 

 
1517 

 
Margarina; mešanice ali 
preparati iz masti ali olj 
živalskega ali rastlinskega 
izvora ali frakcij različnih 
masti ali olj iz tega poglavja, 
primerni za prehrano, razen 
jedilnih masti ali olj ali 
njihovih frakcij iz tar. št 1516 

 
Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 2. in 4. poglavja v 
celoti pridobljeni; 
- vsi uporabljeni rastlinski 
materiali morajo biti v celoti 
pridobljeni. Lahko se uporabijo 
materiali iz tar. št. 1507, 1508, 
1511 in 1513. 

 
 

 
16. pgl. 

 
Izdelki iz mesa, rib ali rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev 

 
Izdelava iz živali iz 1. poglavja. 
Vsi uporabljeni materiali iz 3. 
poglavja morajo biti v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
ex 17. pgl 

 
Sladkor in sladkorni izdelki; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št. kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 1701 

 
Sladkor iz sladkornega trsa ali 
sladkorne pese ter kemično 
čista saharoza, v trdnem stanju, 
z dodatkom arom ali barvil 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
1702 

 
Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, 
maltozo, glukozo in fruktozo, v 
trdnem stanju; sladkorni sirupi 
brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; 
umetni med in mešanice 
umetnega ter naravnega medu; 
karamelni sladkor: 
 
- Kemično čista maltoza in 
fruktoza 
 
 
- Drugi sladkorji v trdnem 
stanju z dodatki za 
aromatiziranje ali barvili 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 1702. 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali že s 
poreklom. 
 

 
ex 1703 

 
Melase, dobljene pri ekstrakciji 
ali rafiniranju sladkorja, z 
dodatkom arom in barvil 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
kateregakoli uporabljenega 
materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
1704 

 
Sladkorni izdelki (vštevši belo 
čokolado), brez kakava 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.  št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
18. pgl. 

 
Kakav  in kakavovi izdelki 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo  v drugo tar .št., kot je 
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
1901 

 
Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
zdroba, škroba ali sladnega 
ekstrakta, brez dodatka kakava 
ali z dodatkom kakava v 
količini manj kot 40 ut. %, 
računano na osnovo, ki ne 
vsebuje maščob, ki niso 
navedena in ne omenjena na 
drugem mestu; živila iz 
materiala iz tar. št. 0401 do 
0404, brez dodatka kakava ali 
z dodatkom kakava v količini 
manj kot 5 ut. %, računano na 
osnovo, ki ne vsebuje maščob, 
ki niso navedena in ne zajeta 
na drugem mestu: 
 
- Ekstrakt slada 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz žit iz 10. poglavja. 
 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 4. in 
17. poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane 
ali polnjene (z mesom ali 
drugimi sestavinami) ali 
drugače pripravljene, kot so 
špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, njoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen 
ali nepripravljen: 
 
- Ki vsebujejo 20 ut. % ali 
manj mesa, klavničnih 
izdelkov, rib, školjkarjev ali 
mehkužcev 
 
 
 
- Ki vsebujejo več kot 20 ut. % 
 mesa, klavničnih izdelkov, rib, 
školjkarjev ali mehkužcev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsa uporabljena žita in  žitni 
izdelki (razen pšenice vrste 
"durum" in njenih izdelkov) v 
celoti pridobljeni. 
 
Izdelava, pri kateri: 
-  morajo biti vsa uporabljena 
žita in  žitni izdelki (razen  
pšenice vrste "durum" in njenih 
 izdelkov) v celoti pridobljeni; 
- vsi uporabljeni materiali iz 2. 
in 3. poglavja morajo biti v 
celoti pridobljeni. 

 

 
1903 

 
Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot 
kosmiči, zrnca, perle ali v 
podobnih oblikah 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. razen iz 
krompirjevega škroba iz tar. št. 
1108. 

 
 

 
1904 

 
Pripravljena živila, dobljena z 
nabrekanjem ali praženjem žit  
ali žitnih izdelkov (npr. 
koruzni kosmiči); žita, razen 
koruze, v zrnu ali v obliki 
kosmičev ali druga obdelana 
zrnja (razen moke in zdroba), 
predkuhana ali drugače 
pripravljena, ki niso omenjena 
in ne zajeta na drugem mestu 

 
Izdelava: 
- iz materialov, ki niso uvrščeni 
v tar. št. 1806; 
- pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena žita in moka (razen 
 pšenice vrste "durum" in njenih 
izdelkov, in koruze vrste Zea 

indurata) v celoti pridobljeni; (1) 
- pri kateri vrednost katerega 
koli uporabljenega materiala iz 
17. poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
1905 

 
Kruh, peciva, sladice, biskviti 
in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez 
njega: hostije, prazne kapsule 
za farmacevtske proizvode, 
oblati in vaflji, rižev papir in 
podobni izdelki 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen tistih iz 11.  
poglavja. 

 
 

 
ex 20. pgl. 

 
Izdelki iz vrtnin, sadja, 
lupinastega sadja in drugih 
delov rastlin, razen za: 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vse uporabljeno sadje, lupinasto 
sadje ali vrtnine v celoti 
pridobljeno. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
ex 2001 

 
Yam, sladek krompir in  
podobni užitni deli rastlin, ki 
vsebujejo 5 ut.% ali več 
škroba, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 2004 in 
ex 2005 

 
Krompir v obliki moke, zdroba 
ali kosmičev, pripravljen ali 
konzerviran drugače kot v kisu 
ali ocetni kislini 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
2006 

 
Vrtnine, sadje, lupinasto sadje, 
sadne lupine in  drugi deli 
rastlin, konzervirani v 
sladkorju (sušeni, glazirani ali 
kristalizirani) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
2007 

 
Džemi, sadni želeji, 
marmelade, sadni pireji in  
paste iz sadja in lupinastega 
sadja, dobljeni s kuhanjem, z 
dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 2008 

 
- Lupinasto sadje, brez 
dodanega sladkorja ali 
alkohola 
 
 
 
 
 
- Kikirikijevo maslo;  mešanice 
na osnovi žit; palmova jedra; 
koruza 
 
 
- Drugi, razen sadja in 
lupinastega sadja, kuhani 
drugače kot  v sopari ali vodi, 
brez dodanega sladkorja; 
zamrznjeni 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
uporabljenega lupinastega sadja 
in oljnih semen s poreklom iz 
tar. št. 0801, 0802 in 1202 do 
1207 presega 60 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.  št. izdelka; 
-  vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
 

 
2009 

 
Sadni sokovi (tudi grozdni 
mošt) in zelenjavni sokovi, 
nefermentirani in brez 
dodanega alkohola, z 
dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka; 
-  vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
ex 21. pgl. 

 
Razna živila, razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
 

 
 

 
ex 2101 

 
Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, čaja, mate čaja, pražene 
cikorije in drugi kavni 
nadomestki 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka; 
- vsa uporabljena cikorija mora 
biti v celoti pridobljena. 

 
 

 
2103 

 
Omake in pripravki za omake; 
mešane začimbe in mešana 
začimbna sredstva; gorčična 
moka in zdrob in pripravljena 
gorčica: 
 
- Omake in pripravki za 
omake; mešane začimbe in 
mešana začimbna sredstva 
 
 
 
 
- Gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica 

 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar .št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabi 
gorčična moka ali zdrob ali 
pripravljena gorčica. 
 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke. 

 
 

 
ex 2104 

 
Juhe in ragu juhe in pripravki 
za te juhe 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke, razen 
pripravljenih ali konzerviranih 
vrtnin iz tar. št. 2002 do 2005. 

 
 

 
2106 

 
Živila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar. št. izdelka; 
-  vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 4. in 
17. poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 22. pgl. 

 
Pijače, alkoholi in kis, razen 
za: 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. kot je 
tar. št. izdelka; 
- vse uporabljeno grozdje ali 
materiali, dobljeni iz grozdja, 
morajo biti v celoti pridobljeni. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
2202 

 
Vode, vštevši mineralne vode 
in sodavice, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili 
ali sredstvi za aromatiziranje 
ter druge brezalkoholne pijače, 
razen sadnih in zelenjavnih 
sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 
2009 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.  št. izdelka; 
-  vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna; 
- mora biti vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananasovega, 
citroninega ali soka grenivke) že 
s poreklom. 

 
 

2207  
Nedenaturirani etanol z 
vsebnostjo več kot 80 vol. %; 
žganja, likerji  in druge žgane 
alkoholne pijače 

 
Izdelava: 
- iz materialov, ki niso uvrščeni 
v tar. št. 2207 ali 2208; 
- pri kateri mora biti vse 
uporabljeno grozdje ali kateri 
koli material, dobljen iz 
grozdja, v celoti pridobljen, ali, 
če so vsi drugi uporabljeni 
materiali že s poreklom, se 
lahko uporabi arak do višine 5 
vol. %. 

 

 
2208 

 
Nedenaturirani etanol z 
vsebnostjo manj kot 80 vol.%; 
žganja, likerji  in druge žgane 
alkoholne pijače 

 
Izdelava: 
- iz materialov, ki niso uvrščeni 
v tar. št. 2207 ali 2208; 
- pri kateri mora biti vse 
uporabljeno grozdje ali kateri 
koli material, dobljen iz 
grozdja, v celoti pridobljen, ali, 
če so vsi drugi uporabljeni 
materiali že s poreklom, se 
lahko uporabi arak do višine 5 
vol. %. 

 
 

 
ex 23. pgl. 

 
Ostanki in odpadki živilske 
industrije; pripravljena krma za 
živali; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 2301 

 
Kitov zdrob; moke, zdrobi in 
peleti iz mesa rib ali rakov , 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev, neustreznih za 
prehrano ljudi 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 2 .in 
3. poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 2303 

 
Ostanki pri proizvodnji škroba 
iz koruze (razen zgoščenih 
tekočin za namakanje), z 
vsebnostjo proteinov več kot 
40 ut. %, računano na suh 
proizvod 

 
Izdelava, pri kateri mora biti vsa 
uporabljena koruza v celoti 
pridobljena. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
ex 2306 

 
Oljne pogače in drugi trdni 
ostanki, dobljeni pri ekstrakciji 
olivnega olja, ki vsebujejo več 
kot 3 ut. % olivnega olja 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vse uporabljene olive v celoti 
pridobljene. 

 
 

 
2309 

 
Izdelki, ki se uporabljajo kot 
hrana za živali 

 
Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vsa uporabljena 
žita, sladkor ali melase, meso ali 
mleko že s poreklom; 
- morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
ex 24. pgl. 

 
Tobak in tobačni nadomestki; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi materiali iz 24. poglavja v 
celoti pridobljeni. 

 
 

 
2402 

 
Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnega 
nadomestka 

 
Izdelava, pri kateri mora biti 
najmanj 70 ut.% uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpadka iz tar. št. 
2401 že s poreklom. 

 
 

 
ex 2403 

 
Tobak za kajenje 

 
Izdelava, pri kateri mora biti 
najmanj 70 ut % uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpadka iz tar. št. 
2401 že s poreklom. 

 
 

 
ex 25. pgl. 

 
Sol; žveplo; zemljine  in 
kamen; sadra, apno in cement; 
razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 2504 

 
Naravni kristalni grafit, z 
obogateno vsebino ogljika, 
prečiščen in mlet 

 
Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje 
surovega kristalnega grafita. 

 
 

 
ex 2515 

 
Marmor, rezan z žaganjem ali 
kako drugače razrezan v 
pravokotne bloke ali plošče 
(vključno kvadratne) debeline 
do vključno 25 cm 

 
Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače,  marmorja (tudi če je 
že razžagan) debeline nad 25 
cm. 

 
 

 
ex 2516 

 
Granit, porfir, bazalt, peščenec 
in drug kamen za spomenike in 
 gradbeništvo, rezan z 
žaganjem ali kako drugače, v 
pravokotne bloke ali plošče 
(vključno kvadratne) debeline 
do vključno 25 cm 

 
Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače,  kamna (tudi če je že 
razžagan) debeline nad 25 cm. 

 
 

 
ex 2518 

 
Žgan dolomit 

 
Žganje nežganega dolomita. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
ex 2519 

 
Zdrobljen naravni magnezijev 
karbonat (magnezit), v 
hermetično zaprtih 
kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, čisti ali nečisti, razen 
topljenega magnezijevega 
oksida ali mrtvo žganega 
(sintranega) magnezijevega 
oksida 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporablja 
naravni magnezijev karbonat 
(magnezit). 

 
 

 
ex 2520 

 
Sadra, specialno pripravljena 
za zobozdravstvo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 2524 

 
Naravna azbestna vlakna 

 
Izdelava iz azbestnega 
koncentrata. 

 
 

 
ex 2525 

 
Sljuda v prahu 

 
Mletje sljude ali odpadkov 
sljude. 

 
 

 
ex 2530 

 
Zemeljske barve, žgane ali v 
prahu 

 
Žganje ali mletje zemeljskih 
barv. 

 
 

 
26. pgl. 

 
Rude, žlindra in pepel 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 27. pgl. 

 
Mineralna goriva, mineralna 
olja in izdelki njihove 
destilacije; bituminozne snovi; 
mineralni voski; razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 2707 

 
Olja, pri katerih teža 
aromatskih sestavin presega 
težo nearomatskih, ki so 
podobna mineralnim oljem, 
dobljenim z destilacijo katrana 
iz črnega premoga pri visoki 
temperaturi, katerih se 65 % ali 
več prostornine destilira pri 
temperaturi do 250o C (vštevši 
mešanice naftnih olj in 
benzena), za uporabo kot 
pogonska goriva ali kurilna 
olja 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (2) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 2709 

 
Nafta, dobljena iz 
bituminoznih mineralov, 
surova 

 
Destruktivna destilacija 
bituminoznih materialov. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
2710  

 
Olja, dobljena iz nafte, in olja, 
dobljena iz bituminoznih 
materialov, razen surovih; 
izdelki, ki niso omenjeni niti 
zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po teži 70 % ali več 
olj iz nafte ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih materialov, če so 
ta olja osnovne sestavine teh 
proizvodov 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov . (3) 

 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko pa se uporabijo materiali, 
ki so uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene  izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
2711 

 
Naftni plini in drugi plinasti 
ogljikovodiki 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (3) 

  
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar .št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
2712 

 
Vazelin; parafinski vosek, 
mikrokristalni vosek iz nafte, 
stiskani vosek, ozokerit, vosek 
iz lignita,vosek iz šote, drugi 
mineralni voski in podobni 
izdelki, dobljeni s sintezo ali 
drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov.  (3) 

 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar.št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
2713 

 
Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz 
bituminoznih materialov 

 
Postopki  rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov.(2) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
2714 

 
Bitumen in asfalt, naravni; 
bituminozni in oljni skrilavci in 
 katranski pesek;asfaltiti in 
asfaltne kamnine 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (2) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene  izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
2715 

 
Bitumenske mešanice na 
osnovi naravnega asfalta, 
naravnega bitumna, bitumna iz 
nafte, mineralnega katrana ali 
mineralne katranske smole 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (2) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 28. pgl. 

 
Anorganski kemični izdelki; 
organske in anorganske spojine 
ali plemenite kovine, redkih 
zemeljskih kovin, radioaktivnih 
elementov ali izotopov, razen 
za 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. ,pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 2805 

 
"Mischmetall" 

 
Izdelava z elektrolitsko ali 
toplotno obdelavo, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 2811 

 
Žveplov trioksid 

 
Izdelava iz žveplovega 
dioksida. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 2833 

 
Aluminijev sulfat 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
ex 2840 

 
Natrijev perborat 

 
Izdelava iz dinatrijevega 
tetraborata pentahidrata. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 29. pgl. 

 
Organski kemični izdelki, 
razen:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. š, pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 2901 

 
Aciklični ogljikovodiki za 
uporabo kot pogonsko gorivo 
ali ogrevanje 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (2) 
  
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 2902 

 
Ciklani in cikleni (razen 
azulenov), benzeni, tolueni, 
ksileni, za uporabo kot 
pogonsko gorivo ali kurilno 
olje 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (2) 

 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 2905 

 
Kovinski alkoholati iz 
alkoholov iz te tar. št. in  iz 
etanola ali glicerina 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št.  2905. 
Kovinski alkoholati iz te tar. št. 
 se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
2915 

 
Nasičene  aciklične 
monokarboksilne kisline in 
njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi in peroksikisline; 
njihovi halogenski sulfo-nitro- 
in nitrozo- derivati 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.  Vendar  vrednost 
vseh uporabljenih materialov iz 
tar. št. 2915 in 2916 ne sme 
presegati 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 2932 

 
- Notranji etri in njihovi 
halogenski sulfo-, nitro- in 
nitrozoderivati 
 
 
 
- Ciklični acetali in notranji 
hemiacetali in njihovi 
halogenski, sulfo- nitro- ali 
nitrozoderivati 
 
 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.  Vendar  vrednost 
vseh uporabljenih materialov iz 
tar. št. 2909 ne sme presegati 20 
% cene izdelka franko tovarna. 
 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
2933  

 
Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
dušika; 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. Vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. 
št. 2932 in 2933 ne sme 
presegati 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
2934 

 
Nukleinske kisline in njihove 
soli; druge heterociklične 
spojine 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.  Vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. 
št.  2932, 2933 in 2934 ne sme 
presegati 20 % cene izdelka 
franko tovarna 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex  30. pgl. 

 
Farmacevtski izdelki razen:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
porabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št., pod pogojem , da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarne. 

 
 

 
3002 

 
Človeška kri; živalska kri, 
pripravljena za uporabo v 
terapevtske, profilaktične ali 
diagnostične  namene; 
antiserumi in druge frakcije 
krvi in modificirani imunološki 
izdelki, ne glede na to, ali so 
pridobljeni z uporabo 
biotehnoloških procesov; 
cepiva, toksini, kulture 
mikroorganizmov (razen 
kvasovk) in podobni izdelki: 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

- Izdelki, ki so sestavljeni iz 
dveh sestavin ali več, ki so 
pomešani za terapevtske ali 
profilaktične namene ali 
nepomešani izdelki za te 
namene, pripravljeni v 
odmerjene doze ali v oblike ali 
pakiranje za prodajo na drobno 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št.  3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
- Drugo: 

 
 

 
 

 
 

 
-- človeška kri 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- živalska kri pripravljena za 
terapevtske ali profilaktične 
namene 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št.  3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- frakcije krvi, razen 
antiserumov, hemoglobina in 
serumskih globulinov 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- hemoglobin, krvni globulin 
in serumski globulin 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- - drugo 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
3003 in 
3004 

 
Zdravila (razen proizvodov iz 
tar. št. 3002, 3005 ali 3006) 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
 

 
- Pridobljeni iz amikacina iz 
tar. št. 2941 

 
Izdelava, pri kateri  se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali iz tar. št.  3003 ali 
3004 pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali iz tar. št.  
3003 ali 3004 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materalov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna . 

 
 

 
ex 31. pgl  

 
Gnojila, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 3105 

 
Mineralna ali kemična gnojila, 
ki vsebujejo dva ali tri gnojilne 
elemente  dušik, fosfor in kalij; 
druga gnojila; izdelki iz tega 
poglavja v obliki tablet ali 
podobnih oblikah ali pakiranjih 
do 10 kg bruto teže razen za: 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pase 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna,  

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
- natrijev nitrat 
- kalcijev cianamid 
- kalijev sulfat 
- magnezijev kalijev  sulfat 

 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex  32. pgl. 

 
Ekstrakti za strojenje ali 
barvanje; tanini in njihovi 
derivati; barve za tekstil, 
pigmenti in druga barvila; 
pripravljena premazna sredstva 
in laki; kiti in druge tesnilne 
mase; tiskarske barve in črnila; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna .              
         

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
ex 3201 

 
Tanini in njihove soli, etri, estri 
in drugi derivati 

 
Izdelava iz ekstraktov za 
strojenje rastlinskega porekla. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
3205 

 
Lak barve; preparati, 
predvideni v  3. opombi v tem 
poglavju, na osnovi "lak barv" 
(4) 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar št., razen materialov iz 
tar. št. 3203, 3204 in 3205. 
Materiali, uvrščeni v tar. št. 
3205 se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 33. pgl. 

 
Eterična olja in rezinoidi; 
parfumerijski, kozmetični ali 
toaletni izdelki, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
3301 

 
Eterična olja (brez terpenov ali 
s terpeni), vključno zgoščena 
(trda) olja (concretes) in čista 
olja; rezinoidi;  koncentrati 
eteričnih olj v masteh, v 
neeteričnih oljih, voskih ali 
podobno, dobljeni z 
ekstrakcijo eteričnih olj z 
mastjo ali maceracijo; stranski 
terpenski izdelki, dobljeni z 
deterpenacijo eteričnih olj; 
vodni destilati in vodne 
raztopine eteričnih olj 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. , vštevši materiale iz 
druge "skupine" (5) v tej tar. št. 
Materiali, uvrščeni v isto 
skupino, se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 34. pgl. 

 
Mila, organska površinsko 
aktivna sredstva, pralni 
preparati, mazalni preparati, 
umetni voski, pripravljeni 
voski, izdelki za loščenje ali 
čiščenje, sveče in podobni 
izdelki, paste za modeliranje in 
"zobozdravstveni voski" ter 
zobarski preparati na osnovi 
sadre, razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
ex 3403 

 
Mazalni preparati.,ki vsebujejo 
naftna olja ali olja, dobljena iz 
bituminoznih mineralov, pod 
pogojem da predstavljajo manj 
kot 70 ut. % 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov. (2) 
 
ali 
 
Druge Postopki , pri katerih se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabijo materiali, ki 
so uvrščeni v  isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 50 % cene  izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
3404 

 
Umetni voski in pripravljeni 
voski: 

 
 

 
 

 
 

 
- Na osnovi parafina, voskov iz 
nafte, voskov, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov, 
stisnjenega parafina ali 
parafina z odstranjenim oljem 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen: 
- hidrogeniziranih olj, ki imajo 
lastnost voska iz tar. št.  1516, 
- maščobnih kislin, ki niso 
kemično definirane ali 
maščobnih industrijskih 
alkoholov, ki imajo lastnost 
voskov iz tar. št.  3823 
- materialov iz tar. št. 3404. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
Ti materiali se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 35 .pgl. 

 
Beljakovinske snovi; 
modificirani škrobi; lepila; 
encimi; razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
3505 

 
Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi (npr. preželatinizirani in 
esterificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi 
dekstrina ali drugih 
modificiranih škrobov: 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
 

 
- Škrobni etri in estri 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št.  3505. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 
1108. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 3507 

 
Pripravljeni encimi, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
36. pgl. 

 
Razstreliva; pirotehnični 
izdelki; vžigalice; piroforne 
zlitine; določeni vnetljivi 
preparati 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 37. pgl. 

 
Izdelki za fotografske in 
kinematografske namene; 
razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
3701 

 
Fotografske plošče in plan 
filmi, občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen  iz papirja, 
kartona ali tekstila; fotografski 
plani filmi za trenutno (hitro) 
fotografijo, občutljivi za 
svetlobo, neosvetljeni, v 
kasetah ali brez njih: 

 
 

 
 

 
 

 
- Plan filmi za trenutno 
(hitro)barvno fotografijo, v 
kasetah 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., razen v tar. št.  
3701 ali 3702. Lahko se 
uporabijo materiali, uvrščeni v 
tar. št.  3702, pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 30 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št.,  razen v tar. št.  
3701 ali 3702. Lahko se 
uporabijo materiali, uvrščeni v 
tar. št.  3701 in 3702, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
3702 

 
Fotografski filmi v zvitkih, 
občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen iz papirja, 
kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za trenutno (hitro) 
fotografijo, občutljivi za 
svetlobo, neosvetljeni 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
katero koli tar. št., razen v tar. 
št.  3701 ali 3702. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
3704 

 
Fotografske plošče, filmi, 
papir, karton in tekstil, 
osvetljeni toda nerazviti 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
katero koli tar. št., razen v tar. 
št.  3701 do 3704. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 

ex 38. pgl. Razni izdelki kemične 
industrije, razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali, uvrščeni v isto tar. št., 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 3801 

 
- Koloidni grafit  v suspenziji v 
olju in polkoloidni grafit; 
ogljikove paste za elektrode 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Grafit  v obliki paste kot 
mešanica  z mineralnimi olji z 
več kot 30 ut. % grafita 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov iz 
tar. št. 3403 ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 3803 

 
Rafinirano talolje 

 
Rafiniranje surovega talolja. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 3805 

 
Sulfatna terpentinska olja, 
prečiščena 

 
Prečiščevanje z destilacijo ali 
rafiniranjem surovega  
sulfatnega terpentinskega olja. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

ex 3806 Smolni estri Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 3807 

 
Lesni katran (lesna katranska 
smola) 

 
Destilacija lesnega katrana. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
3808 

 
Insekticidi, rodenticidi, 
fungicidi, herbicidi, sredstva 
zoper klitje, sredstva za 
urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni 
izdelki, pripravljeni v oblikah 
ali pakiranjih za prodajo na 
drobno ali kot preparati ali kot 
izdelki (npr. žveplani trakovi, 
stenji, sveče in muholovke) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3809 

 
Sredstva za dodelavo, nosilci 
barv, sredstva za pospeševanje 
barvanja ali fiksiranje barvil ter 
drugi izdelki in pripravki (npr. 
sredstva za apreturo in 
jedkanje), ki se uporabljajo v 
tekstilni, papirni, usnjarski in 
podobnih industrijah, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3810 

 
Preparati za dekapiranje 
kovinskih površin; talila in 
drugi pomožni preparati za 
spajkanje in varjenje; praški in 
paste za spajkanje in varjenje, 
ki so sestavljeni iz kovin in 
drugih materialov; preparati, ki 
se uporabljajo kot  jedra ali 
obloge  za elektrode ali varilne 
palice 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cena izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3811 

 
Preparati zoper detonacijo, 
preparati za preprečevanje 
oksidacije, za preprečevanje 
kopičenja smole, za izboljšanje 
viskoznosti, preparati za 
preprečevanje korozije in drugi 
pripravljeni aditivi, za 
mineralna olja (vštevši bencin) 
ali za druge tekočine, ki se 
uporabljajo v iste namene kot 
mineralna olja: 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
 

 
- Pripravljeni aditivi za 
mazalna olja, ki vsebujejo 
naftna olja ali olja iz 
bituminoznih mineralov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov, ki 
so uvrščeni v  tar. št.  3811 ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3812 

 
Pripravljeni pospeševalci 
vulkanizacije; sestavljeni 
plastifikatorji za gumo in 
plastične mase, ki niso 
navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu; antioskidanti in 
drugi sestavljeni stabilizatorji 
za gumo in plastične mase 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3813 

 
Preparati in polnila za aparate 
za gašenje požara; napolnjene 
granate za gašenje požara 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3814 

 
Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu; 
pripravljena sredstva za 
odstranjevanje premazov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3818 

 
Kemični elementi, dopirani za 
uporabo v elektroniki, v obliki 
kolutov, ploščic ali v podobnih 
oblikah; kemične spojine, 
dopirane za uporabo v 
elektroniki 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3819 

 
Tekočine za hidravlične zavore 
in druge pripravljene tekočine 
za hidravlični prenos, ki ne 
vsebujejo ali vsebujejo manj 
kot 70 ut. % naftnega olja ali 
olj, dobljenih iz bituminoznih 
mineralov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3820 

 
Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene tekočine za 
odtajanje 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3822 

 
Diagnostični ali laboratorijski 
reagenti na podlogi in 
pripravljeni diagnostični ali 
laboratorijski reagenti s 
podlogo ali brez nje, razen 
tistih iz  tar. št.  3002 ali 3006 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

3823 Industrijske monokarboksilne  
maščobne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja; industrijski 
maščobni alkoholi 

  

 
 

 
- Industrijske monokarboksilne 
maščobne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št.,  kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
 

 
- Industrijski maščobni 
alkoholi 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši  druge 
materiale iz tar. št.  3823. 

 
 

 
3824 

 
Pripravljena vezivna sredstva 
za livarske modele ali livarska 
jedra, kemični izdelki in 
preparati kemične industrije in 
sorodnih industrij (vštevši tiste, 
ki so sestavljeni iz mešanic 
naravnih izdelkov), ki niso 
navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, oszanki iz 
proizvodnje kemične ali 
sorodnih industrij, ki niso 
navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu: 

 
 

 
 

 
 

 
- Naslednji iz te tarifne 
številke: 
 
- - Pripravljena vezivna 
sredstva za livarske modele ali 
livarska jedra na osnovi 
naravnih smolnih izdelkov 
 
- - Naftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi 
estri 
 
- - Sorbitol, razen sorbitola iz 
tar. št. 2905 
 
- - Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov 
alkalnih kovin, amoniaka ali 
etanolaminov, tiofeniranih 
sulfonskih oljnih kislin, 
pridobljenih iz bituminoznih  
mineralov in njihovih soli 
 
- - Ionski izmenjevalci 
 
- - Sušilci za vakumske cevi 
 
- - Alkalni železovi oksidi za 
prečiščevanje plina 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot  je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali, ki se uvrščajo v isto 
tar. št., pod pogojem, da njihova 
 vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
- - Amoniakova voda in surovi 
amoniak (izkoriščeni oksid), 
dobljen s prečiščevanjem 
svetlega plina 
 
- - Sulfonaftenske kisline, 
njihove v vodi netopne soli in 
njihovi estri 

 
 

 
- - Fuzelno in dipelovo olje 
 
- - Mešanice soli, ki vsebujejo 
različne anione 
 
- - Paste za kopiranje na osnovi 
želatine, s podlogo iz papirja 
ali tekstila ali brez nje 

 
 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3901 do 
3915 

 
Plastične mase v primarnih 
oblikah; odpadki, ostružki in 
ostanki iz plastike; razen za tar. 
št. ex 3907 in 3912, za kateri 
so pravila določena v 
nadaljevanju: 

 
 

 
 

 
 

 
- Izdelki adicijske 
homopolimerizacije, pri kateri 
enojni monomer prispeva več 
kot 99 mas. % celotne vsebine 
polimerov 

 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna;  
- vrednost katerega koli  
uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. (6) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov iz 
39. poglavja ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna. (6) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 3907 

 
Kopolimeri, narejeni iz 
polikarbonata in akrilonitril-
butadien-stiren kopolimera 
(ABS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali  uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki se uvrščajo v isto 
tar. št.,  pod pogojem , da 
njihova vrednost ne presega 50 
% cene izdelka franko tovarna. 
(6) 
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Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

- Poliester Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna in /ali izdelava iz 
tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata. 

 
3912 

 
Celuloza in njeni kemični 
derivati, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu, v 
primarnih oblikah 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz iste tar. št., kot je 
proizvod ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
3916 do 
3921 

 
Polizdelki in izdelki iz 
plastike; razen iz tar. št. ex 
3916, ex 3917, ex 3920 in ex 
3921, za katere so pravila 
določena v nadaljevanju 

 
 

 
 

 
 

 
- Ploščati izdelki, bolj kot le 
površinsko obdelani ali rezani 
v druge oblike, razen 
pravokotnih (vštevši 
kvadratne); drugi izdelki, bolj  
obdelani kot le površinsko 
obdelani 
 
- Drugi: 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 39. poglavja ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
- - izdelki adicijske 
homopolimerizacije, pri kateri 
enojni monomer prispeva več 
kot 99 mas. % celotne vsebine 
polimerov 

 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost   vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna,  
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz. 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. (6) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost katerega koli 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
- - drugi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (6) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 3916 in 
ex 3917 

 
Profilni izdelki in cevi 

 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna,  
- vrednost katerega koli 
materiala, uvrščenega v isto tar. 
št., kot je izdelek, ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna. 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
ex 3920 

 
- Folije ali filmi iz ionomerov 
 
 
 
 
 
- Folije iz regenerirane 
celuloze, poliamidov ali 
polietilena 

 
Izdelava iz delne termoplastične 
soli, ki je kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je delno 
nevtralizirana z ioni kovine, 
predvsem cinka in natrija. 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz iste tar. št., kot je 
izdelek,  ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 3921 

 
Folije iz plastičnih mas, 
metalizirane 

 
Izdelava iz visoko prosojnih 
poliestrskih folij debeline manj 
kot 23 mikronov. (7) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna. 

 
3922 do 
3926 

 
Izdelki iz plastičnih mas 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 40. pgl 

 
Kavčuk in izdelki iz kavčuka in 
gume; razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot  je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 4001 

 
Laminirane plošče ali krpe 
kavčuka za čevlje 

 
Laminacija folij iz naravnega 
kavčuka. 

 
 

 
4005 

 
Mešanice kavčuka, 
nevulkanizirane, v primarnih 
oblikah ali ploščah, listih ali 
trakovih 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov, 
razen naravnega kavčuka, ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
4012 

 
Protektirane ali rabljene 
zunanje gume (plašči); polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami, zamenljivi 
protektorji (plasti) in ščitniki iz 
gume: 

 
 

 
 

 
 

 
- Protektirane gume, polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami 

 
Protektiranje rabljenih zunanjih 
gum. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.,  razen iz tar. št. 
4011 ali 4012. 

 
 

 
ex 4017 

 
Izdelki iz kavčuka 

 
Izdelava iz kavčuka. 

 
 

 
ex 41. pgl. 

 
Surove kože  z dlako ali brez 
dlake (razen krzna) in usnje; 
razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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ex 4102 

 
Surove kože ovac ali jagnjet, 
brez volne 

 
Odstranjevanje volne s kože  
ovac ali jagnjet,  z volno. 

 
 

 
4104 do 
4107 

 
Usnje, brez dlake ali volne, 
razen usnja iz tar. št. 4108 ali 
4109 

 
Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož. 
 
ali 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
4109 

 
Lakasto usnje in  lakasto 
plastovito usnje, metalizirano 
usnje 

 
Izdelava iz usnja iz tar. št. 4104 
do 4107, pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 50 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
42. pgl. 

 
Usnjeni izdelki, sedlarski in 
jermenarski izdelki; predmeti 
za potovanje, ročne torbe in 
podobni izdelki iz živalskih 
črev (razen sviloprejkine niti) 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 43. pgl. 

 
Naravno in umetno krzno; 
krzneni izdelki, razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 4302 

 
Strojeno ali obdelano krzno, 
sestavljeno: 

 
 

 
 

 
 

 
- Plošče, križi, kvadrati in 
podobne oblike 

 
Beljenje ali barvanje, vštevši  z 
rezanjem in sestavljanjem 
nesestavljenega strojenega ali 
obdelanega krzna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  
krzna. 

 
 

 
4303 

 
Oblačila, oblačilni dodatki in 
drugi krzneni izdelki 

 
Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  krzna 
iz tar. št. 4302. 

 
 

 
ex 44. pgl. 

 
Les in lesni izdelki; lesno 
oglje; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot  je tar. št.  izdelka. 

 
 

 
ex 4403 

 
Les, grobo obdelan (štirikotno 
tesan) 

 
Izdelava iz grobo obdelanega 
lesa,olubljenega ali ne, ali samo 
grobo tesanega. 

 
 

 
ex 4407 

 
Les, vzdolžno žagan ali 
cepljen, rezan ali luščen, 
skobljan, brušen ali topo ali 
zobato dolžinsko spojen, 
debeline nad 6 mm 

 
Skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
ex 4408 

 
Furnirski listi in listi za vezane 
plošče debeline do 6 mm, 
sestavljen in drug les, žagan po 
dolžini, rezan ali lupljen, 
skobljan, brušen  ali lepljen  s 
topim ali zobatim dolžinskim 
spajanjem, debeline do 6 mm 

 
Spajanje, skobljanje, brušenje 
ali lepljenje s topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem. 

 
 

 
ex 4409 

 
Les, profiliran po vsej dolžini 
katerega koli roba ali strani,  
skobljan ali ne, brušen ali topo 
ali zobato dolžinsko spojen ali 
ne: 

 
 

 
 

 
 

 
- Brušeni ali topo ali zobato 
dolžinsko spojeni 

 
Brušenje  ali topo ali zobato 
dolžinsko spajanje. 

 
 

 
 

 
- Okrasne palice, venci in 
okrasne letve 

 
Predelava v obliki palic, vencev 
 ali okrasnih letev. 

 
 

 
ex 4410 do 
ex 4413 

 
Okrasne palice, venci in 
okrasne letve za notranjo 
dekoracijo in druge oblikovane 
plošče 

 
Predelava v obliki palic, vencev 
in okrasnih letev. 

 
 

 
ex 4415 

 
Zaboji za pakiranje, škatle, 
gajbe, bobni in podobna 
embalaža, iz lesa 

 
Izdelava iz desk, ki niso 
razrezane na določeno velikost. 

 
 

 
ex 4416 

 
Sodi, kadi, vedra  in drugi 
sodarski izdelki in njihovi deli, 
iz lesa 

 
Izdelava iz klanih dog, nadalje 
neobdelanih, razen razžaganih 
na dveh glavnih površinah. 

 
 

 
ex 4418 

 
- Stavbno pohištvo in leseni 
izdelki za gradbeništvo 

 
Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo celičaste lesene 
plošče, skodle in opaži. 

 
 

 
 

 
- Okrasne palice  in okrasne 
letve 

 
Predelava v obliki palic  ali 
okrasnih letev. 

 
 

 
ex 4421 

 
Trščice za vžigalice; lesne 
kljukice ali zatiči za obutev 

 
Izdelava iz lesa iz katere koli 
tar. št., razen lesene žice iz tar. 
št. 4409. 

 
 

 
ex 45. pgl. 

 
Pluta in plutasti izdelki, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
4503 

 
Izdelki iz naravne plute 

 
Izdelava iz plute iz tar. št. 4501. 

 
 

 
46. pgl. 

 
Izdelki iz slame, esparta in 
drugih materialov za 
pletarstvo; košarski in pletarski 
izdelki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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HS 
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

47. pgl. Celuloza, lesna ali iz drugih 
vlaknastih celuloznih 
materialov; recikliran papir ali 
karton (ostanki  in odpadki) 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 

 
ex 48. pgl. 

 
Papir in karton; izdelki iz 
papirne kaše, papirja ali 
kartona; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar. št. izdelka. 

 
 

 
ex 4811 

 
Papir in karton, samo s črtami 
ali kvadrati 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. poglavja. 

 
 

 
4816 

 
Karbon papir, samokopirni papir 
in drug papir za kopiranje in 
prenašanje (razen tistih iz tar. št. 
4809); matrice za razmnoževanje 
in ofsetne plošče iz papirja, v 
škatlah ali brez škatel 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. poglavja. 

 
 

 
4817 

 
Pisemski ovitki, pisemske 
kartice, dopisnice in karte za 
dopisovanje iz papirja ali 
kartona; kompleti za 
dopisovanje v škatlah, vrečkah, 
notesih in podobnih pakiranjih, 
iz papirja in kartona 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka,  
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 4818 

 
Toaletni papir 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. poglavja. 

 
 

 
ex 4819 

 
Škatle, zaboji,  vreče in druge 
posode za pakiranje iz papirja, 
kartona, celulozne vate ali 
listov ali trakov iz celuloznih 
vlaken 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka,  
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 4820 

 
Bloki papirja za pisma 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 4823 

 
Drug papir, karton, celulozna 
vata ter listi in trakovi iz 
celuloznih vlaken, razrezani v 
določene velikosti ali oblike 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. poglavja. 

 
 

 
ex 49. pgl. 

 
Tiskane knjige, časopisi, slike 
in drugi izdelki grafične 
industrije, rokopisi, tipkana 
besedila in načrti, razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
4909 

 
Poštne razglednice, čestitke in 
karte z osebnimi sporočili, 
tiskane, ilustrirane ali 
neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih 

 
Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

4910 Koledarji vseh vrst, tiskani, 
vštevši koledarske bloke: 

  

 
 

 
- Koledarji vrste "večni" ali z 
zamenljivimi bloki na  
podlagah, ki niso iz papirja ali 
kartona 

 
Izdelava, pri kateri:  
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.   izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov  ki niso 
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911. 

 
 

 
ex 50. pgl. 

 
Svila, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 5003 

 
Svileni odpadki (vštevši 
zapredke, neprimerne za 
odvijanje, odpadke preje in 
raztrgane tekstilne materiale), 
mikani ali česani 

 
Mikanje ali česanje svilenih 
odpadkov. 

 
 

 
5004 do ex 
5006 

 
Svilena preja in preja iz 
odpadkov svile 

 
Izdelava iz: (8) 
- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače predelanih za predenje, 
- drugih naravnih vlaken, 
nemikanih ali nečesanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo papirja. 

 
 

 
5007 

 
Tkanine iz svile ali svilenih 
odpadkov: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (8) 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovih vlaken,  
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače pripravljenih 
za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
 
 
 
 

 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 107 / 11. 12. 2002 / Stran 12677 
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalandiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 51. pgl. 

 
Volna, fina ali groba živalska 
dlaka; preja in tkanine iz 
konjske žime; razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar. št. izdelka. 

 
 

 
5106 do 
5110 

 
Preja iz volne, iz fine ali grobe 
živalske dlake ali iz konjske 
žime 

 
Izdelava iz: (8) 
- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
kako drugače predelanih za 
predenje,  
- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače  
pripravljenih za predenje,  
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo papirja. 

 
 

 
5111 do 
5113 

 
Tkanine iz volne, iz fine ali 
grobe živalske dlake ali iz 
konjske žime 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava  iz enojne preje. (8) 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače pripravljenih 
za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima postopkoma  
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HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
 

 
 

(kot so razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalandiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 52. pgl. 

 
Bombaž, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
5204 do 
5207 

 
Preja in sukanec iz bombaža 

 
Izdelava iz: (8) 
- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5208 do 
5212 

 
Bombažne tkanine: 
 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 
 
- Druge 

 
 
 
Izdelava iz enojne preje. (8) 
 
 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače pripravljenih 
za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 53. pgl. 

 
Druga rastlinska tekstilna 
vlakna; papirna preja in tkanine 
iz papirne preje; razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
5306 do 
5308 

 
Preja iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; papirna preja 

 
Izdelava iz: (8) 
- surove svile ali ostankov svile, 
mikanih ali česanih ali drugače 
pripravljenih za predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali drugače 
pripravljenih za predenje,  
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5309 do 
5311 

 
Tkanine iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; tkanine iz 
papirne preje: 
 
- Z vtkanini gumijastimi nitmi 
 
 
- Druge 

 
 
 
 
 
Izdelava iz enojne preje. (8) 
 
 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače pripravljenih 
za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 

 
 

 
 

 
 ali 

 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
5401 do 
5406 

 
Preja, monofilamenti in 
sukanec iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov 

 
Izdelava iz: (8) 
- surove svile ali ostankov svile, 
mikanih ali česanih ali drugače 
pripravljenih za predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače  
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali  
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5407 in 
5408 

 
Tkanine iz preje iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov: 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (8) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače pripravljenih 
za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 

 
 

 
 

 
 

 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov) pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5501 do 
5507 

 
Umetna ali sintetična rezana 
vlakna 

 
Izdelava iz kemičnih materialov 
ali tekstilne kaše. 

 
 

  
Preja in sukanec za šivanje iz 
umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken 

Izdelava iz: (8) 
- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
d č i lj ih
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
5512 do 
5516 

 
Tkanine iz umetnih in 
sintetičnih rezanih vlaken: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (8) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz : (8) 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače pripravljenih 
za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 

 
 

 
 

 
 

 
ali 
 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 56. pgl. 

 
Vata, klobučevina in netkani 
materiali; specialne preje; vrvi, 
motvozi, konopi in prameni ter 
izdelki iz njih, razen: 

 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za proizvodnjo 
papirja. 
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jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
5602 

 
Klobučevina,vključno z 
impregnirano, prevlečeno ali 
laminirano: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iglana klobučevina 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
 

 
Lahko se uporabljajo: 
-  polipropilenski filament iz 
tar. št. 5402, 
- polipropilenska vlakna iz tar. 
št. 5503 ali 5506, ali 
- filamentni trak iz 
polipropilena iz tar. št. 5501, 

 pri katerih je v vseh primerih 
denominacija vsakega filamenta 
ali vlakna nižja od 9 
deciteksov, pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 40 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih  vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, pridobljenih iz kazeina 
ali 
- kemičnih materialov, ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
5604 

 
Niti in vrvi iz gume, prekrite s 
tekstilnim materialom; tekstilna 
preja, trakovi in podobno iz tar. 
št. 5404 ali 5405, impregnirani, 
prevlečeni, obloženi z gumo ali 
plastično maso: 

 
 

 
 

 
 

 
- Gumijaste niti in vrvi, prekrite 
s tekstilom 

 
Izdelava iz gumijastih niti in 
vrvi, ki niso prekrite s 
tekstilom. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
5605 

 
Metalizirana preja,  posukana 
ali ne, izdelana iz tekstilne 
preje ali trakov ali podobnega 
iz tar. št. 5404 ali 5405, 
kombinirana s kovino v obliki 
niti, traku ali prahu ali 
prevlečena s kovino 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače predelanih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5606 

 
Posukana preja in zviti trak in 
podobno iz tar. št. 5404 ali 
5405 (razen iz tar. št. 5605 in 
posukane preje iz konjske 
žime); ženiljska preja (vključno 
kosmičeno ženiljsko prejo); 
efektno vozličasta preja 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih in nečesanih 
ali kako drugače  predelanih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
57. pgl. 

 
Preproge in druga tekstilna 
talna prekrivala: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz iglane klobučevine 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
 
Lahko se uporabljajo: 
- preja iz polipropilenskega 
filamenta iz tar. št. 5402, 
- polipropilenska vlakna iz tar. 
št. 5503 ali 5506 ali 
- filamentni traki iz 
polipropilena iz tar. št. 5501 

 pri katerih je v vseh primerih 
vsebina vsakega filamenta ali 
vlakna manjša od 9 decitekstov, 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

Tkanina iz jute se lahko 
uporablja kot podloga. 

 
 

 
 

 
- Iz druge klobučevine 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, 
nemikanih in nečesanih ali kako 
drugače predelanih za predenje, 
ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovega vlakna ali 
jute, 
- preje iz sintetičnih ali umetnih 
filamentov, 
- naravnih vlaken, ali 
- sintetičnih ali umetnih rezanih 
vlaken, nemikanih in nečesanih 
ali kako drugače predelanih za 
predenje. 

Tkanina iz jute se lahko 
uporablja kot podloga. 

 
 

 
ex 58. pgl. 

 
Specialne tkanine; taftane 
tekstilne tkanine; čipke; 
tapiserije; pozamentarije; 
vezenine; razen: 

 
 

 
 

 
 

 
- Kombinirane z gumijasto 
nitjo 

 
Izdelava iz enojne preje. (8) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (8) 

- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih in nečesanih 
ali kako drugače predelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše,  
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5805 

 
Ročno tkane tapiserije (vrste 
gobelin, flandrijske, aubusson, 
beauvais, in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr. z 
drobnim in križnim vbodom),   
 konfekcionirane ali ne 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
5810 

 
Vezenine v metraži, trakovih 
ali motivih 

 
Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka,   
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
5901 

 
Tekstilne tkanine, prevlečene z 
lepilom ali škrobnimi snovmi, 
ki se uporabljajo za zunanjo 
vezavo knjig in podobne 
namene: tkanine za kopiranje; 
platna, pripravljena za slikanje, 
toge tkanine (buckram) in 
podobne tkanine, ki se 
uporabljajo za izdelavo 
klobukov 

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
5902 

 
Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje in najlona, 
poliestra in viskoznega rajona 
velike jakosti: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vsebnostjo do, vštevši   90 
mas. %  tekstilnih materialov  

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz kemičnih materialov 
ali tekstilne kaše. 

 
 

 
5903 

 
Tekstilne tkanine, 
impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite ali 
laminirane s plastičnimi 
masami, razen tistih iz tar. št. 
5902 

 
Izdelava iz preje. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5904 

 
Linolej, vštevši rezanega v 
oblike; talna prekrivala na 
tekstilni podlagi, premazana 
prevlečena ali prekrita,  
razrezana v oblike ali ne 

 
Izdelava iz preje. (8) 

 
 

 
5905 

 
Zidne tapete iz tekstila: 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 - Impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite ali 
laminirane z gumo, plastičnimi 
masami ali drugimi materiali 

Izdelava iz preje.  

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (8) 

- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- sintetičnih ali umetnih rezanih 
vlaken, nemikanih in nečesanih 
ali kako drugače predelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
 

 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5906 

 
Gumirane tekstilne tkanine, 
razen tistih iz tar. št. 5902: 

 
 

 
 

 
 

 
- Pletene ali kvačkane tkanine 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih in nečesanih 
ali kako drugače predelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Druge tkanine iz sintetične 
filament preje, ki vsebuje več 
kot 90 mas. % tekstilnih 
materialov 

 
Izdelava iz kemičnih 
materialov. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz preje. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
5907 

 
Tekstilne tkanine, drugače 
impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite; 
poslikana platna za odrske 
kulise, tkanine za ateljeje in 
podobne namene 

 
Izdelava iz preje. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5908 

 
Stenji iz tekstila, tkani, opleteni 
ali pleteni, za svetilke, peči, 
vžigalnike, sveče, ipd.; žarilne 
mrežice za plinsko razsvetljavo 
in cevasto pleteni materiali za 
plinske svetilke , impregnirani 
ali neimpregnirani: 

 
 

 
 

 
 

 
- Žarilne mrežice za plinske 
svetilke, impregnirane 

 
Izdelava iz cevasto pletenih 
materialov za svetilke. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št.,  kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
5909 do 
5911 

 
Tekstilni izdelki, za 
industrijsko uporabo: 

 
 

 
 

 
 

 
- Diski ali obroči za poliranje, 
razen iz klobučevine iz tar. št. 
5911 

 
Izdelava iz preje ali odpadkov 
tkanin ali krp iz tar. št. 6310. 

 
 

 
 

 
 
- Tekstilne tkanine, ki se 
uporabljajo pri izdelavi papirja 
ali v druge tehnične namene, 
podložene ali nepodložene s 
klobučevino, prevlečene ali 
prekrite ali ne, cevaste ali 
neskončne, z eno ali več 
osnovami in/ali votki 
ali ravno tkane z več osnovami 
in/ali votki iz tar. št. 5911 

 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
 
- naslednjih materialov: 
-- preja iz 
politetrafluoretilena,(9) 
-- preje, večnitne, iz poliamida, 
prekrite, impregnirane ali  
prevlečene s fenolno smolo, 
-- preje iz sintetičnih tekstilnih  
 vlaken iz aromatičnih 
poliamidov, dobljenih z         
polikondenzacijo m-                  
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

  fenilendiamina in izoftalne      
   kisline, 
--  monofilamenta iz                  
 politetrafluoretilena, (9) 
-- preje iz sintetičnih tekstilnih  
  vlaken iz poli-p-     
fenilentereftalamida, 
--  preje iz steklenih vlaken,      
 prekrite s fenolno smolo in       
  ojačene z akrilno prejo, (9) 
-- kopoliestrskih 
monofilamentov  iz poliestra in 
smole iz tereftalne kisline in 
1.4-cikloheksandietanola in       
 izoftalne kisline, 
- - naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih in nečesanih 
ali kako drugače predelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih in nečesanih 
ali kako drugače obdelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

 
 

 
60. pgl. 

 
Pleteni ali kvačkani materiali 

 
Izdelava iz: (8) 

 
 

 
 

 
 

 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače obdelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
61. pgl. 

 
Oblačila in oblačilni dodatki, 
pleteni ali kvačkani: 

 
 

 
 

 
 

 
- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, iz 
dveh ali več kosov  pletene ali 
kvačkane tkanine, ki je urezana 
v določeno obliko ali 
neposredno pridobljena v 
določeno obliko 

 
Izdelava iz preje. (8) (10) 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken,  nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih  za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
ex 62. pgl. 

 
Oblačila in oblačilni dodatki,ki 
niso  pletena ali kvačkana; 
razen: 

 
Izdelava iz preje. (8) (10) 

 
 

 
ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 
in  
ex 6211 

 
Oblačila in oblačilni dodatki, 
ženska, dekliška in za 
dojenčke, vezeni 

 
Izdelava iz preje. (10) 
ali 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(19) 

 
 

 
ex 6210 in  
ex 6216 

 
Ognjevarna oprema iz tkanin, 
prevlečenih s folijo iz 
aluminiziranega poliestra 

 
Izdelava iz preje. (10) 
ali 
Izdelava iz neprevlečene 
tkanine, če vrednost 
uporabljene neprevlečene 
tkanine ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. (10) 

 
 

 
6213 in  
6214 

 
Robčki, žepni robčki, 
šali,ešarpe, rute, naglavne rute, 
tančice in podobni izdelki: 

 
 

 
 

 
 

 
- Vezeni 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (8) (10) 
 
ali 
 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. (10) 

 
 

 
 

 
- Drugi Izdelava iz nebeljene enojne 

preje. 

(8) (10) 

 

ali 
 
Izdelavi sledi tiskanje, 
spremljano z najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
iz tar. št. 6213 in 6214 ne 
presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
6217 

 
Drug gotov pribor za oblačila, 
deli oblačil ali, pribora za 
oblačila, razen tistih iz tar. št. 
6212: 

 
 

 
 

 
 

 
- Vezeni 

 
Izdelava iz  preje.(10) 
ali 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(10) 

 
 

 
 

 
- Ognjevarna oprema iz tkanin, 
prevlečenih s folijo 
aluminiziranega poliestra 

 
Izdelava iz  preje.(10) 
 
ali 
 
Izdelava iz neprevlečene 
tkanine,pod pogojem, da 
vrednost uporabljene 
neprevlečene tkanine ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Medvloge za ovratnike in 
manšete, urezane 

 
Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo tar. št., kot  je 
tar. št. izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz preje. (10) 

 
 

 
ex 63. pgl. 

 
Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; ponošena -izrabljena 
oblačila in izrabljeni tekstilni 
izdelki; krpe, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št.,  kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
6301 do 
6304 

 
Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo, zavese itd., drugi izdelki 
za notranjo opremo: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz klobučevine ali iz netkanih 
materialov 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

 - Drugi:   
 
 

 
-- vezeni 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (8) (10) 
 
ali 
 
Izdelava iz nevezene tkanine 
(razen pletene ali kvačkane), 
pod pogojem, da vrednost  

 
 

 
 

 
 

uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne  
preje.(10) (11) 

 
 

 
6305 

 
Vreče in vrečke, ki se 
uporabljajo za pakiranje blaga 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače obdelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
6306 

 
Ponjave, platnene strehe in 
zunanje platnene navojnice 
(tende); šotori; jadra (za 
plovila, jadralne deske ali 
suhozemna vozila); izdelki za 
taborjenje 

 
 

 
 

 
 

 
- Netkani 

 
Izdelava iz: (8) (10) 
- naravnih vlaken  ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (8) (10) 

 
 

 
6307 

 
Drugi gotovi izdelki, vštevši 
kroje za oblačila 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
6308 

 
Garniture, ki so sestavljene iz  
tkanine in preje, s priborom ali 
brez njega za izdelovanje 
preprog in pregrinjal, tapiserij, 
vezenih namiznih prtov in 
serviet ali podobnih tekstilnih 
izdelkov, pripravljenih v 
zavitkih za prodajo na drobno 

 
Vsak predmet  v garnituri mora 
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj 
veljalo, če ne bi bil v garnituri. 
Predmeti brez porekla pa se 
lahko vključijo, če njihova 
skupna vrednost ne presega 15 
% cene garniture franko 
tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
ex 64. pgl. 

 
Obutev; gamaše in podobni 
izdelki; razen: 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen spajanja 
gornjih delov, pritrjenih na 
notranje podplate ali druge 
komponente podplatov iz tar. 
št. 6406. 

 
 

 
6406 

 
Deli obutve (vštevši zgornje 
dele, pritrjene ali ne na 
podplate, razen na zunanje 
podplate), odstranljivi vložki za 
obutev, vstavki za pete in 
podobni izdelki; gamaše, 
ovijači in podobni izdelki in 
njihovi deli 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka 

 
 

 
ex 65. pgl. 

 
Pokrivala in njihovi deli, razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
6503 

 
Klobuki in druga pokrivala iz 
klobučevine, izdelani iz tulcev, 
stožcev in drugih izdelkov iz 
tar. št. 6501, vštevši tudi 
podložene ali okrašene 

 
Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (10) 

 
 

 
6505 

 
Klobuki in druga pokrivala,   
pleteni ali kvačkani ali izdelani 
iz čipke, klobučevine ali drugih 
tekstilnih tkanin (razen trakov), 
tudi okrašena ali podložena; 
mrežice za lase iz kakršnega 
koli materiala,  okrašene ali 
podložene ali ne 

 
Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (10) 

 
 

 
ex 66. pgl. 

 
Dežniki, sončniki, sprehajalne 
palice, palice stolčki, biči, 
korobači in njihovi deli; razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
6601 

 
Dežniki in sončniki (vštevši 
palice dežnike, vrtne sončnike 
in podobne dežnike) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
67. pgl. 

 
Preparirano perje in puh in 
izdelki iz njih; umetno cvetje; 
lasuljarski izdelki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 68. pgl. 

 
Izdelki iz kamna, sadre, 
cementa, azbesta, sljude ali 
podobnih materialov; razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
ex 6803 

 
Izdelki iz naravnega skrilavca 
ali aglomeriranega skrilavca 

 
Izdelava iz obdelanega 
skrilavca. 

 
 

 
ex 6812 

 
Izdelki iz azbesta,izdelki iz  
mešanic na podlagi azbesta iz 
mešanic na podlagi azbesta in 
magnezijevega karbonata 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. 

 
 

 
ex 6814 

 
Izdelki iz sljude, vštevši 
aglomerirano ali 
rekonstituirano sljudo, na 
podlagi iz papirja, kartona ali 
drugih materialov 

 
Izdelava iz obdelane sljude  
(vštevši aglomerirano ali 
rekonstituirano). 

 
 

 
69. pgl. 

 
Keramični izdelki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 70. pgl 

 
Steklo in stekleni izdelki; 
razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 7003,  
ex 7004 in 
ex 7005 

 
Steklo z neodbojno plastjo 

 
Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7001. 

 
 

 
7006 

 
Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali 
7005, upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, 
emajlirano ali drugače 
obdelano, toda neokvirjeno ali 
nespojeno z drugimi materiali: 

 

- Podlaga iz steklene plošče, 
prevlečena s tanko izolacijsko 
prevleko polprevodniške vrste 
v skladu s standardi SEMII (12) 

 

- Drugo  

 
 

 

 

 

 

 

Izdelava  iz neprevlečene 
podlage iz steklene plošče iz  
tar. št. 7006. 

 

 

Izdelava iz materialov iz tar.št. 
7001. 

 
 

 
7007 

 
Varnostno steklo iz kaljenega 
ali plastnega stekla 

 
Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001. 

 
 

 
7008 

 
Večplastni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla 

 
Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001. 

 
 

 
7009 

 
Steklena ogledala, z okvirjem 
ali brez njega, vštevši tudi 
vzvratna ogledala 

 
Izdelava iz materialov iz  tar. št. 
7001. 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
7010 

 
Baloni, steklenice, kozarci, 
lonci, fiole, ampule in druge 
posode iz stekla za transport ali 
pakiranje blaga; stekleni 
kozarci za vlaganje, čepi, 
pokrovi in druga zapirala, iz 
stekla 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
 
ali 
 
Brušenje steklenih izdelkov, če 
vrednost nebrušenih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
 

 
7013 

 
Stekleni izdelki za namizno  in 
kuhinjsko uporabo, za toaletne 
namene, v pisarnah, izdelki za 
notranjo dekoracijo in podobne 
namene (razen tistih iz tar. št. 
7010 ali 7018) 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
 
ali 
 
Brušenje steklenih izdelkov, če 
vrednost nebrušenih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
ali 
 
Ročno okraševanje (razen 
sitotiska), ročno pihanje 
steklenih izdelkov, če vrednost 
ročno pihanih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 7019 

 
Izdelki iz steklenih vlaken 
(razen preje) 

 
Izdelava iz: 
- nebarvanih trakov steklenih 
vlaken, rovinga, preje ali 
rezanih niti, ali 
- steklene volne. 

 
 

 
ex 71. pgl. 

 
Naravni in kultivirani biseri, 
dragi in poldragi kamni; 
plemenite kovine, kovine, 
platirane s plemenitimi 
kovinami in izdelki iz njih, 
imitacija nakita; kovanci; 
razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 7101 

 
Naravni ali kultivirani biseri, 
obdelani, začasno nanizani 
zaradi lažjega transporta 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka  
franko tovarna. 

 
 

 
ex 7102 
ex 7103 in  
ex 7104 

 
Obdelani dragi ali poldragi 
kamni (naravni, sintetični ali 
rekonstruirani) 

 
Izdelava iz neobdelanih dragih 
ali poldragih kamnov. 
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Tar. štev. 

HS 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

7106 
7108 in 
7110 

Plemenite kovine:   

 
 

 
- Neobdelane 

 
Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar. št. 7106, 7108 
ali 7110. 
ali 
Elektrolitska, toplotna ali 
kemična separacija plemenitih 
kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 
7110. 
ali 
Legiranje plemenitih kovin iz 
tar. št. 7106, 7108 ali 7110 med 
seboj ali z navadnimi kovinami. 

 
 

 
 

 
- Polpredelane (polizdelki) ali v 
obliki prahu 

 
Izdelava iz neobdelanih 
plemenitih kovin. 

 
 

 
ex 7107, ex 
7109 in 
ex 7111 

 
Kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami, v obliki polizdelkov 

 
Izdelava iz kovin, platiranih z 
neobdelanimi plemenitimi 
kovinami. 

 
 

 
7116 

 
Predmeti iz naravnih ali 
kultiviranih biserov, dragih ali 
poldragih kamnov (naravnih, 
sintetičnih ali rekonstruiranih) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
7117 

 
Imitacije nakita 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
ali 

 
 

 
 

 
 

 
Izdelava iz delov navadne 
kovine, neprekritih ali 
neprevlečenih s plemenitimi 
kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 72. pgl. 

 
Železo in jeklo; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
7207 

 
Polizdelki iz železa ali 
nelegiranega jekla 

 
Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7201, 7202, 7203, 7204 ali 
7205. 

 
 

 
7208 do 
7216 

 
Ploščati valjani izdelki, palice, 
kotniki in profili iz železa ali 
nelegiranega jekla 

 
Izdelava iz ingotov  ali drugih 
primarnih oblik iz tar. št. 7206. 

 
 

 
7217 

 
Hladno vlečena žica iz železa 
ali nelegiranega jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7207. 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

ex 7218, 
7219 do 
7222 

Polizdelki, ploščati valjani 
izdelki, palice, kotniki in profili 
iz nerjavnega jekla 

Izdelava iz ingotov ali drugih 
primarnih oblik iz tar. št. 7218. 

 

 
7223 

 
Hladno vlečena žica iz 
nerjavnega jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz  tar. 
št. 7218. 

 
 

 
ex 7224, 
7225 do 
7228 

 
Polizdelki, ploščati valjani 
izdelki, toplo valjane palice v  
ohlapno navitih kolobarjih, 
kotniki in profili iz drugih vrst 
legiranega jekla; votle palice za 
svedre iz legiranih ali 
nelegiranih jekel 

 
Izdelava iz ingotov  ali drugih 
primarnih oblik iz tar. št. 7206, 
7218 ali 7224. 

 
 

 
7229 

 
Hladno vlečena žica iz drugih 
vrst legiranega jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7224. 

 
 

 
ex 73. pgl. 

 
Železni in jekleni izdelki; 
razen: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 7301 

 
Piloti 

 
Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206. 

 
 

 
7302 

 
Deli za železniške in 
tramvajske tire, iz železa ali 
jekla; tirnice, vodila in zobate 
tirnice, kretniški jezički, 
križišča, spojne palice in drugi 
deli kretnic, pragovi, tirne 
vezice, tirna ležišča, klini za 
tirna ležišča, podložne plošče 
pričvrščevalne ploščice, 
distančne palice, drugi deli, 
posebej konstruirani za 
postavljanje, spajanje in 
pritrjevanje tirnic 

 
Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206. 

 
 

 
7304, 
 7305 in  
7306 

 
Cevi in votli profili iz železa ali 
jekla (razen iz litega železa) 

 
Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206, 7207, 7218 ali 7224. 

 
 

 
ex 7307 

 
Pribor za cevi in votle profile, 
iz nerjavnega jekla (ISO št. 
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz 
več delov 

 
Struženje, vrtanje, širitev 
lukenj, izrezovanje navojev, 
urezovanje in peskanje kovanih 
polizdelkov, katerih vrednost ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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7308  

 
Konstrukcije (razen montažnih 
konstrukcij iz tar. št. 9406) in 
deli konstrukcij (npr. mostovi 
in elementi za mostove, vrata 
za zapornice, stolpi, predalčni 
stebri, strehe, strešna ogrodja, 
vrata in okna ter okviri zanje, 
opaži, pragovi za vrata, roloji, 
ograje in stebri), iz  železa ali 
jekla; pločevine, palice, kotniki 
in profili in  cevi in podobno, 
pripravljeni za uporabo v 
konstrukcijah; iz  železa ali 
jekla 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Zvarjeni kotniki in 
profili iz tar. št. 7301 se ne 
smejo uporabljati. 

 
 

 
ex 7315 

 
Verige zoper drsenje 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov iz 
tar. št. 7315 ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 74. pgl. 

 
Baker in bakreni izdelki, razen: 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št.,kot je 
tar. št. izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
7401 

 
Bakrov kamen, cementni baker 
(precipitat bakra) 

 
Izdelava, pri kateri 
se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. 

 
 

 
7402 

 
Nerafinirani baker; bakrene 
anode (pozitivne elektrode) za 
elektrolizo 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
7403 

 
Rafinirani baker in bakrove 
zlitine, surovi: 

 
 

 
 

 
 

 
- Rafinirani baker 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
 

 
- Bakrove zlitine in rafinirani 
baker, ki vsebuje druge 
elemente  

 
Izdelava iz rafiniranega 
surovega bakra ali bakrovih 
odpadkov in ostankov. 

 
 

 
7404 

 
Bakrovi odpadki in ostanki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št.,kot je tar. št. 
izdelka. 
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7405 

 
Predzlitine bakra 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 75. pgl 

 
Nikelj in nikljevi izdelki, razen 
za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
7501 do 
7503 

 
Nikljev kamen, sintrani oksidi 
niklja in drugi vmesni izdelki 
metalurgije niklja; surovi 
nikelj; nikljasti odpadki in 
ostanki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 76. pgl. 

 
Aluminij in izdelki iz 
aluminija; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
7601 

 
Aluminij, surovi  

Izdelava, pri kateri: 

- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

ali 

Izdelava s toplotno ali 
elektronsko obdelavo iz 
nelegiranega aluminija ali iz 
aluminijevih odpadkov in 
ostankov. 

 
 

 
7602 

 
Aluminijasti odpadki in ostanki 

 
 Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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ex 7616 

 
Izdelki iz alumini, razen gaze, 
tkanin, rešetk, mrež, ograj, 
tkanin za ojačanje in podobnih 
 materialov (vštevši neskončne 
trakove) iz aluminijaste žice, in 
ekspandirane kovine iz 
aluminija 

 
Izdelava, pri kateri:  
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo gaza, tkanine, 
rešetke, mreže, ograje, tkanine 
za ojačanje in podobni materiali 
(vštevši tudi neskončne 
trakove) iz aluminijaste žice ali 
ekspandirane kovine iz 
aluminija in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 77. pgl. 
 

 
Rezervirano za morebitno 
prihodnjo uporabo HS  

 
 

 
 

 
ex 78. pgl. 

 
Svinec in svinčeni izdelki, 
razen za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
7801 

 
Surovi svinec: 

 
 

 
 

 
 

 
- Rafinirani  svinec 

 
Izdelava iz obdelanega svinca 
("bullion" ali "work"). 

 
 

 
 

 
- Drugi  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne smejo se uporabljati 
odpadki in ostanki iz tar. št. 
7802. 

 
 

 
7802 

 
Svinčeni odpadki in ostanki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
 

 
 

 
ex 79. pgl. 

 
Cink in cinkovi izdelki; razen 
za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka,  

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
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7901 

 
Cink, surov 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne smejo  se 
uporabljati odpadki in odpadki 
iz tar. št. 7902. 

 
 

 
7902 

 
Cinkovi odpadki in ostanki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 80. pgl. 

 
Kositer in kositrni izdelki; 
razen za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
8001 

 
Kositer, surov 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne smejo se uporabljati 
odpadki in ostanki iz tar. št. 
8002. 

 
 

 
8002 in 
8007 

 
Kositrni odpadki in ostanki; 
drugi kositrni izdelki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot  je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
81. pgl. 

 
Druge navadne kovine; 
kermeti; njihovi izdelki: 

 
 

 
 

 
 

 
- Druge  navadne kovine; 
obdelane; njihovi izdelki 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov, 
uvrščenih v isto tar. št., kot  je 
tar. št. izdelka, ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot  je tar. št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 82. pgl. 

 
Orodje, nožarski izdelki, žlice 
in vilice iz navadnih kovin; 
njihovi deli iz navadnih kovin; 
razen za:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
8206 

 
Orodje iz dveh ali več tar. št. 
8202 do 8205 v garniturah za 
prodajo na drobno 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št. razen 8202 do 
8205. Vendar pa se orodje iz 
tar. št. 8202 do 8205 lahko 
vstavi v garniture, če njihova 
vrednost ne presega 15 % cene 
garniture franko tovarna. 

 
 

 
8207 

 
Izmenljivo orodje za ročno 
obdelovalne priprave na 
mehanični pogon ali brez njega 
ali za obdelovalne stroje (npr. 
za stiskanje, kovanje, 
prerpezovanje, narezovanje in 
vrezovanje navojev, vrtanje, 
vtiskanje,  grezenje, rezkanje, 
struženje ali navijanje ali 
odvijanje vijakov), vštevši 
matrice za izvlačenje ali 
istiskanje kovine in orodje za 
vrtanje sten in zemlje 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
8208 

 
Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave  

 
Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 8211 

 
Noži z rezili, nazobljenimi ali 
nenazobljenimi (vštevši 
vrtnarske nože), razen nožev iz 
tar. št. 8208 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. Lahko se uporabljajo 
ročaji in rezila iz navadnih 
kovin. 

 
 

 
8214 

 
Drugi nožarski izdelki (npr. 
stroji za striženje,  mesarske ali 
kuhinjske sekače, mesarske 
sekire in noži za sekljanje 
mesa, noži za papir); garniture 
in priprave za manikiranje in 
pedikiranje (vštevši tudi pilice 
za nohte) 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. Lahko se uporabljajo 
ročaji iz navadnih kovin. 

 
 

 
8215 

 
lice, vilice, zajemalke, 

penovke, lopatice za serviranje 
kolačev, noži za ribe, noži za 
maslo, prijemalke za sladkor in 
podoben kuhinjski in namizni 
pribor 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. Lahko se uporabljajo 
ročaji iz navadnih kovin. 
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ex 83. pgl. 

 
Razni izdelki iz navadnih 
kovin; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. 

 
 

 
ex 8302 

 
Drugo okovje, pribor (fitingi) 
in podobni izdelki, primerni za 
stavbarstvo, in avtomatična 
zapirala za vrata 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali iz tar. št. 8302 pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 8306 

 
Kipci in drugi okraski iz 
navadnih kovin 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. Lahko se uporabljajo 
tudi materiali iz tar. št. 8306, če 
njihova vrednost ne presega 30 
% cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 84. pgl. 

 
Jedrski reaktorji; kotli,  stroji in 
mehanske naprave; njihovi 
deli; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 8401 

 
Gorilni elementi (polnjenja) za 
jedrske reaktorje 

 
Izdelava, pri kateri 
so vsi uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka. (13) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
 

 
8402 

 
Kotli za pridobivanje vodne in 
druge pare (razen kotlov za 
centralno kurjavo s toplo vodo, 
ki lahko proizvajajo paro z 
nizkim tlakom); kotli za 
pregreto vodo 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
8403  
in  
ex 8404 

 
Kotli za centralno kurjavo, 
razen tistih iz tar. št. 8402, in 
pomožne naprave za kotle za 
centralno kurjavo 

 
Izdelava, pri kateri 
se  vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot sta 
8403 ali 8404. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
8406 

 
Turbine na vodno in drugo 
paro 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

  
Batni motorji z notranjim 

j ži
Izdelava, pri kateri vrednost 

h blj ih i l
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HS 
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jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

zgorevanjem, na vžig s 
svečkami, z izmeničnim ali 
vrtilnim gibanjem bata 

vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8408 

 
Batni motorji z notranjim 
zgorevanjem, na vžig s 
kompresijo (dizelski ali 
poldizelski motorji) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8409 

 
Deli, ki so primerni izključno 
ali pretežno za motorje iz tar. 
št. 8407 ali 8408 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8411 

 
Turboreaktivni motorji, 
turbopropelerski motorji in 
druge plinske turbine 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
8412 

 
Drugi pogonski stroji in 
motorji 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 8413 

 
Tlačne črpalke z rotacijskim 
gibanjem 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 8414 

 
Industrijske nape, ventilatorji 
in podobno 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
8415 

 
Klimatizacijske naprave z 
ventilatorjem na motorni pogon 
in elementi za spreminjanje 
temperature in vlažnosti, 
vštevši tiste stroje, pri katerih 
vlažnosti ni mogoče posebej 
regulirati 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
8418 

 
Hladilniki, zamrzovalniki in 
druge naprave za hlajenje ali 
zamrzovanje, električni in 
drugi; toplotne črpalke, razen 
klimatizacijskih naprav iz tar. 
št. 8415 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 8419 

 
Stroji in naprave za lesno 
industrijo, za proizvodnjo 
papirne kaše in kartona 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št. kot proizvod, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
8420 

 
Kalandri in drugi stroji za 
valjanje, razen za kovine ali 
steklo in valji zanje 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št. kot izdelek, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
8423 

 
Tehtnice (razen tehtnic z 
občutljivostjo  5 cg ali večjo), 
vključno stroje za štetje in 
kontrolo, ki delujejo na podlagi 
merjenja teže; uteži in tehtnice 
vseh vrst 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
8425 
do 
8428 

 
Stroji in naprave  za dviganje, 
manipuliranje, nakladanje ali 
razkladanje 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8431, uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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8429 

 
Buldožerji, angledožerji, 
grejderji, stroji za nabijanje in 
cestni valjarji, mehanske 
lopate, ravnalniki, skreperji, 
bagri,  nakladalniki z lopato, 
samovozni: 
 
- Cestni valjarji 
 
 
 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8431, uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
 

 
8430 

 
Drugi stroji za ravnanje, 
strganje, izkopavanje, 
nabijanje, kopanje ali vrtanje 
zemlje, mineralov ali rud; ovni 
in stroji za izdiranje pilotov; 
snežni plugi in snežni 
odmetalniki 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8431, uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
 
 

 
ex 8431 

 
Deli, primerni za uporabo 
izključno ali pretežno s 
cestnimi valjarji 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 
 
 
 

 
8439 

 
Stroji za izdelavo celuloze iz 
vlaknastih celuloznih 
materialov  ali za izdelavo ali 
končno obdelavo papirja ali 
kartona 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št. kot izdelek, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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8441 

 
Drugi stroji za predelavo 
papirne kaše, papirja ali 
kartona, vštevši stroje za 
rezanje vseh vrst 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št. kot izdelek, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8444 do 
8447 

 
Stroji iz teh tar.št,  ki se 
uporabljajo v tekstilni industriji 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 8448 

 
Pomožni stroji in naprave za 
uporabo s stroji iz tar. št. 8444 
in  8445 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8452 

 
Šivalni stroji, razen strojev za 
šivaje knjig iz tar. št. 8440; 
omarice, stojala in pokrovi, 
predvideni za šivalne stroje; 
igle za šivalne stroje: 
 
- Šivalni stroji (samo verižni 
vbod), z glavami z maso do 16 
kg brez motorja ali do 17 kg z 
motorjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla pri sestavljanju glave 
(brez motorja) ne presega 
vrednosti uporabljenega 
materiala s poreklom,  
- uporabljeni mehanizmi za 
zategovanje niti,  kvačkanje in 
cik-cak so že s poreklom. 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8456 
do 
8466 

 
Obdelovalni stroji in naprave 
ter njihovi deli in pribor iz tar. 
št. 8456 do 8466 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

8469 do 
8472 

Pisarniški stroji (npr.: pisalni 
stroji, računski stroji, stroji za 
avtomatsko obdelavo 
podatkov, razmnoževalni stroji, 
stroji za spajanje) 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 

 
8480 

 
Livarski okvirji za livarne 
kovin; modelne plošče; modeli 
za kalupe; kalupi za kovino 
(razen  kalupov za ingote), 
kovinske karbide, steklo, 
mineralne materiale, gume ali 
plastične mase 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8482 

 
Kotalni ležaji 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8484 

 
Tesnila iz kovinskih listov, 
kombinirana z drugim 
materialom, ali iz dveh ali več 
plasti kovine; garniture tesnil, 
različne po sestavi materiala, v 
vrečkah, ovitkih ali podobnih 
pakiranjih; mehanski čepi 
(tesnila) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8485 

 
Deli strojev ali naprav brez 
električnih priključkov, 
izolatorjev, tuljav, kontaktov 
ali drugih električnih delov, ki 
niso navedeni ali zajeti drugje 
v tem poglavju 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 85. pgl. 

 
Električni stroji in oprema ter 
njihovi deli; aparati za 
snemanje in reprodukcijo 
zvoka; aparati za snemanje in 
repodukcijo televizijske slike 
in zvoka ter deli in pribor za te 
izdelke; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8501 

 
Elektromotorji in električni 
generatorji (razen 
generatorskih agregatov) 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali,  uvrščeni v 
tar. št. 8503 uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
8502 

 
Električni generatorski agregati 
in rotacijski pretvorniki 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali,  uvrščeni v 
tar. št. 8501 ali 8503, skupaj 
uporabljajo samo do vrednosti 
10 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
ex 8504 

 
Napajalniki za stroje za 
avtomatično obdelavo 
podatkov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 8518 

 
Mikrofoni in njihova stojala; 
zvočniki vštevši zvočnike v 
zvočnih omaricah; avdio-
frekvenčni električni  
ojačevalniki; kompletni 
električni sestavi za ojačevanje 
zvoka 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8519 

 
Gramofoni z vgrajenim 
ojačevalnikom ali brez njega, 
glasbeni avtomati na 
plošče,kasetni magnetofoni in 
drugi aparati za reprodukcijo 
zvoka, ki nimajo vgrajene 
naprave za snemanje zvoka 
 
 
 
 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8520 

 
Magnetofoni in drugi aparati za 
snemanje zvoka, vštevši 
aparate z vgrajenimi napravami 
za reprodukcijo zvoka ali brez 
njih 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
8521 

 
Aparati za snemanje in 
reprodukcijo slike in zvoka, ki 
imajo vgrajen  videotuner ali 
ne 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8522 

 
Deli in pribor, uporabni 
izključno ali pretežno z aparati 
 iz tar. št. 8519 do 8521 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8523 

 
Pripravljeni  prazni nosilci za 
zvočna in podobna snemanja 
drugih pojavov, razen izdelkov 
iz 37. poglavja 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8524 

 
Plošče, trakovi in drugi posneti 
nosilci,  vključno z zvočnimi in 
drugimi podobno posnetimi 
pojavi, vključno matrice in 
galvanske odtise za 
proizvodnjo plošč, razen 
izdelkov iz 37. poglavja 
 
- Matrice in galvanski odtisi za 
izdelavo plošč 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8523, uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8525 

 
Oddajniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo, radiodifuzijo 
ali televizijo, vštevši oddajnike 
z vgrajenim sprejemnikom ali 
aparatom za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka; 
televizijske kamere; 
videokamere za snemanje 
posamičnih slik in druge 
videosnemalne kamere 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
8526 

 
Radarji, pomožne naprave za 
radionavigacijo in aparati za 
radijsko daljinsko krmiljenje 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8527 

 
Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali 
radiodifuzijo, vštevši 
sprejemnike, kombinirane v 
istem ohišju z aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali z uro 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8528 

 
Televizijski sprejemniki, 
kombinirani ali nekombinirani 
v istem ohišju z radijskimi 
sprejemniki ali aparati za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali slike; videomonitorji 
 in videoprojektorji 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8529 

 
Deli, ki so izključno ali 
pretežno  primerni za uporabo 
z aparati iz tar. št. 8525 do 
8528: 
 
- Izključno ali  pretežno 
primerni za uporabo pri 
aparatih za videosnemanje in 
reprodukcijo slike 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 
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(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
8535  
in 
8536 

 
Električni aparati za 
vklapljanje in izklapljanje ali 
zavarovanje električnih 
tokokrogov ali za povezavo z 
električnimi tokokrogi ali v 
njih 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8538 uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8537 

 
Table, plošče, pulti, mize, 
omare in druge osnove, 
opremljene z dvema ali več 
aparati iz tar. št. 8535 ali 8536, 
za električno krmiljenje ali 
razdeljevanje električnega toka, 
vštevši tiste z vdelanimi 
inštrumenti ali aparati iz 90. 
poglavja, razen komutacijskih 
aparatov iz tar. št. 8517 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8538 uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
ex 8541 

 
Diode, tranzistorji in podobni 
polprevodniški elementi, razen 
silicijevih rezin, ki še niso 
razrezane v čipe 

 
Izdelava: 
- pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvrščeni v drugo tar. 
št., kot je tar. št.  izdelka,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8542 

 
Elektronska integrirana vezja 
in mikrosestavi 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8541 ali 8542 skupaj 
uporabljajo  samo do vrednosti 
10 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8544 

 
Izolirana žica (vštevši lakirano 
 ali elektrolitsko oksidirano 
žico),  kabli (vštevši koaksialne 
kable) in drugi izolirani 
električni vodniki, s 
konektorjem ali brez; kabli iz 
optičnih vlaken, kombinirani z 
električnimi vodniki ali ne, s 
konektorjem ali brez njega 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
8545 

 
Ogljene elektrode, ogljene 
ščetke, oglje za svetilke, oglje 
za baterije in drugi izdelki iz 
grafita ali drugega oglja, s 
kovino ali brez nje, za 
električne namene 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8546 

 
Električni izolatorji iz 
kakršnega koli materiala 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8547 

 
Izolirni deli za električne 
stroje, naprave ali opremo, 
izdelani v celoti iz izolirnega 
materiala ali samo z manjšimi 
kovinskimi komponentami 
(npr. tulci z navojem), 
vdelanimi med stiskanjem 
izključno zaradi vezave, razen 
izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi 
za električne vodnike in spojke 
zanje, iz navadnih kovin, 
obložene z izolirnim 
materialom 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8548 

 
Odpadki in ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in  
električnih akumulatorjev; 
iztrošene primarne celice; 
iztrošene primarne baterije in 
iztrošeni električni 
akumulatorji; električni deli 
strojev ali aparatov, ki niso 
navedeni ali zajeti drugje v tem 
poglavju 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 86. pgl. 

 
Železniške ali tramvajske 
lokomotive,vozni park in 
njihovi deli; železniški ali 
tramvajski tirni sklopi in pribor 
in njihovi deli;mehanska 
(vključno elektromehanska) 
oprema za prometno signa-
lizacijo vseh vrst; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8608 

 
Železniški in tramvajski tirni 
sklopi in pribor; mehanska 
(vštevši elektromehanska) 
oprema za signalizacijo, 
varnost, nadzor in upravljanje 
prometa v železniškem, 
tramvajskem in cestnem 
prometu, prometu na notranjih 
vodnih poteh, parkiriščih, 
pristaniščih  ali letališčih; 
njihovi deli 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 
 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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ex 87. pgl. 

 
Vozila, druga, razen 
železniških ali tramvajskih 
tirnih vozil, njihovi deli in 
pribor; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8709 

 
Samovozni delovni vozički, 
brez naprav za dviganje ali 
manipuliranje, ki se 
uporabljajo v tovarnah, 
skladiščih, pristaniščih ali na 
letališčih, za prevoz blaga na 
kratkih razdaljah; vlečna 
vozila, ki se uporabljajo na 
peronih železniških postaj; 
njihovi deli  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se  vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo  v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 
 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8710 

 
Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, vštevši tista, ki 
so opremljena z orožitvenimi 
sredstvi; njihovi deli 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 
 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8711 

 
Motorna kolesa (vštevši 
mopede) in kolesa s pomožnim 
motorjem, z bočno prikolico ali 
brez nje; bočne prikolice: 
 
- Z batnim motorjem z 
izmeničnim notranjim 
zgorevanjems prostornino 
cilindra: 
 
-- do 50 cm3  
 
 
 
 
 
 
 
 
-- nad 50 cm3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 
 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
- Drugi 
 
 
 
 

 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
 
 

 
ex 8712 

 
Kolesa brez krogličnih ležajev 

 
Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v  tar. št. 8714. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8715 

 
Otroški vozički in njihovi deli 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8716 

 
Priklopniki in polpriklopniki; 
druga vozila, nesamovozna; 
njihovi deli 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se  vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
ex 88. pgl. 

 
Letala, vesoljska vozila in 
njihovi deli; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri  se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo  
v drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
ex 8804 

 
Rotošuti 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št.8804. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
8805 

 
Oprema za lansiranje letal; 
krovna prestrezala letal in 
podobna oprema; naprave za 
treniranje letenja na tleh; deli 
navedenih izdelkov 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
89. pgl. 

 
Ladje, čolni in plavajoče 
konstrukcije 

 
Izdelava, pri kateri  se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo  
v drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. Ne sme se uporabljati 
ladijske trupe iz tar. št. 8906 . 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
ex 90. pgl. 

 
Optični, fotografski, 
kinematografski, merilni, 
kontrolni ali precizni, 
medicinski ali kirurški 
inštrumenti in aparati; njihovi 
deli in pribor; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
9001 

 
Optična vlakna in snopi iz 
optičnih vlake,  kabli iz 
optičnih vlaken razen iz tar. št. 
8544; listi in plošče iz 
polarizirajočega materiala; leče 
(vštevši kontaktne leče), 
prizme, zrcala in drugi optični 
elementi, iz kakršnega koli 
materiala, nemontirani, razen 
takih  optično neobdelanih 
steklenih elementov  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9002 

 
Leče, prizme, zrcala in drugi 
optični elementi, iz kakršnega 
koli materiala, montirani, ki so 
deli ali pribor instrumentov ali 
aparatov, razen takih  optičnih 
neobdelanih  steklenih 
elementov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9004 

 
Očala in podobni izdelki, 
korektivni, zaščitni ali drugi  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 9005 

 
Daljnogledi ( z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi 
in njihova stojala, razen 
astronomskih refrakcijskih 
teleskopov in njihovih 
podstavkov 

 
Izdelava pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
ex 9006 

 
Fotografski aparati, razen 
kinematografskih kamer, 
fotografski bliskovni aparati in 
bliskovne žarnice, razen 
bliskovnih žarnic z električnim 
vžigom 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
9007 

 
Kinematografske kamere in 
projektorji, vštevši tiste z 
vgrajenimi aparati za snemanje 
ali reprodukcijo zvoka 

 
Izdelava,pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
9011 

 
Optični mikroskopi, vštevši 
tiste za mikrofotografijo, 
mikrokinematografijo ali 
mikroprojekcijo 

 
Izdelava,pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 9014 

 
Drugi navigacijski inštrumenti 
in aparati 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9015 

 
Geodetski (vštevši 
fotogrametrijski, 
oceanografski, hidrološki. 
meteorološki, geofizikalni 
inštrumenti in aparati, razen 
kompasov; daljinomeri 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9016 

 
Tehtnice z občutljivostjo  5 
centigramov (0,05g) ali več , z 
utežmi ali brez njih 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9017 

 
Inštrumenti in aparati za 
risanje, označevanje ali 
matematično računanje (npr. 
risalni aparati,  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
 

pantografi, kotomeri, risalni 
pribor v kompletu, 
logaritemska računala, računala 
 v obliki okrogle plošče); ročni 
inštrumenti za merjenje dolžine 
(npr. merilne palice in trakovi, 
mikrometrska merila, merila z 
nonijem), ki niso navedeni ali 
zajeti v tem poglavju 

 
 

 
 

 
9018 

 
Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in veterinarski 
inštrumenti in aparati, vštevši 
scintigrafske, druge 
elektromedicinske aparate in 
aparate za preiskavo vida: 

 
 

 
 

 
 

 
- Zobozdravniški stoli z 
vgrajenimi zobozdravniškimi 
napravami ali 
zobozdravniškimi pljuvalniki 

 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. vštevši materiale iz 
tar. št. 9018. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
9019 

 
Aparati za mehanoterapijo; 
aparati za masažo; aparati za 
psihološka testiranja; aparati za 
ozonoterapijo, kisikoterapijo, 
aerosolno terapijo, umetno 
dihanje in drugi terapevtski 
dihalni aparati 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
9020 
 

 
Drugi dihalni aparati in plinske 
maske razen varovalnih mask 
brez mehaničnih delov in 
zamenljivih filtrov 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št.  izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
9024 

 
Stroji in aparati za preizkušanje 
trdote, natezne trdnosti, ali 
odpornosti na tlak, elastičnosti 
ali drugih mehanskih lastnosti 
materiala (npr.: kovin, lesa, 
tekstilnega materiala, papirja, 
plastične mase) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
9025 

 
Hidrometri in podobni  
merilniki, termometri, 
pirometri,  barometri, 
vlagomeri in  psihrometri, tudi 
kombinacije teh inštrumentov, 
z možnostjo registriranja ali 
brez nje 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9026 

 
Inštrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo pretoka, 
nivoja, tlaka ali drugih  
spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr.: 
merilniki pretoka, kazalniki 
nivoja, manometri, merilniki 
toplote); razen inštrumentov in 
aparatov iz tar. št. 9014, 9015, 
9028 ali  9032 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9027 

 
Inštrumenti in aparati za 
fizikalne ali kemične analize 
(npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, 
aparati za analizo plina ali 
dima); inštrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo 
viskoznosti, poroznosti, 
raztezanja, površinske 
napetosti ali podobno, 
inštrumenti in aparati za 
kalorimetrijska, akustična in 
fotometrijska merjenja ali 
kontrolo ( vštevši 
ekspozimetre); mikrotomi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9028 

 
Merilniki porabe ali 
proizvodnje plinov, tekočin ali 
električne energije, vštevši 
merilnike za njihovo 
umerjanje: 

 
 

 
 

 
 

 
- Deli in pribor 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugi  

 
Izdelava: 
- pri katerih vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

    



Uradni list Republike Slovenije Št. 107 / 11. 12. 2002 / Stran 12719 
 

 

 

Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

9029 Števci vrtljajev, števci 
proizvodnje,taksimetri,  
kilometrski števci, števci 
korakov in podobno; kazalniki 
hitrosti in tahometri, razen 
tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 
9014 ali 9015; stroboskopi 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 

 
9030 

 
Osciloskopi, spektralni 
analizatorji in drugi inštrumenti 
in aparati za merjenje ali 
kontrolo električnih veličin, 
razen merilnikov iz tar. št. 
9028; inštrumenti in aparati za 
merjenje ali odkrivanje alfa, 
beta, gama, rentgenskih, 
kozmičnih ali drugih 
ionizirajočih  sevanj 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9031 

 
Inštrumenti, aparati in stroji za 
merjenje ali kontrolo, ki niso  
navedeni ali zajeti drugje v tem 
poglavju; projektorji profilov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9032 

 
Inštrumenti in aparati za 
avtomatsko regulacijo ali 
krmiljenje 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 
9033 
 
 
 

 
Deli in pribor (ki niso navedeni 
ali zajeti drugje v tem 
poglavju) za stroje, naprave, 
inštrumente ali aparate iz 90. 
poglavja 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 91. pgl. 

 
Ure in osebne ure in njihovi 
deli; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9105 

 
Druge ure 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
9109 

 
Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
9110 

 
Kompletni  mehanizmi za 
osebne ali druge ure, 
nesestavljeni ali delno 
sestavljeni (mehanizmi v 
kompletih); nekompletni  
mehanizmi za osebne ali druge 
ure, sestavljeni; grobi urni 
mehanizmi za osebne ali druge 
ure 

 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna,  
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje materiali, uvrščeni v tar. 
št. 9114, uporabljajo samo do 
vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
9111 

 
Ohišja za osebne ure in  deli 
ohišij 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
9112 

 
Ohišja za hišne, pisarniške in 
podobne ure in ohišja podobne 
 vrste za druge proizvode iz 
tega poglavja in  deli zanje 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se  vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
9113 

 
Jermenčki in zapestnice za 
ročne ure in njihovi deli: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz navadnih kovin, platiranih 
ali ne ali prevlečeni ali ne s 
plemenito kovino 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
92. pgl. 

 
Glasbila; njihovi deli in pribor 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
93. pgl. 

 
Orožje in strelivo; njuni deli in 
pribor 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 94. pgl. 

 
Pohištvo; posteljnina, žimnice, 
nosilci za žimnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; 
svetilke in druga svetila, ki niso 
navedena ali zajeta drugje; 
osvetljeni znaki, osvetljene 
ploščice z imeni in podobno; 
montažne zgradbe; 
razen za:  

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali uvrščeni v 
drugo  tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
ex 9401 in 
ex 9403 

 
Pohištvo iz navadnih kovin, z 
vdelano nenapolnjeno 
bombažno tkanino, katere teža 
ne presega 300g/m2 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali uvrščeni v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. 
ali 
Izdelava iz bombažne tkanine, 
ki je že pripravljena za uporabo 
v  tar. št. 9401 ali 9403, pod 
pogojem, da: 
- njena vrednost ne presega 25 
% cene izdelka franko tovarna, 
- so vsi drugi uporabljeni 
materiali že s poreklom in se 
uvrščajo v druge tar. št., razen 
tar. št. 9401 ali 9403. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
9405 

 
Svetilke in druga svetila, 
vštevši reflektorje in njihove 
dele, ki niso navedeni ali zajeti 
drugje; osvetljeni znaki, 
osvetljene ploščice z imeni in 
podobno, s trajno pritrjenim 
svetlobnim virom, in njihovi 
deli, ki niso  navedeni ali zajeti 
drugje 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9406  

 
Montažne zgradbe 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 95. pgl. 

 
Igrače, rekviziti za družabne 
igre in šport; njihovi deli in 
pribor; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali uvrščeni v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
9503 

 
Druge igrače; zmanjšani 
modeli (v merilu) in podobni 
modeli za igro, vštevši tudi s 
pogonom; sestavljanke  vseh 
vrst 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 9506 

 
Palice za golf in njihovi deli 

 
Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot  je tar. št. 
izdelka. Za izdelavo glav za 
palice za golf se lahko 
uporabijo grobo obdelani kosi. 

 
 

 
ex 96. pgl. 

 
Razni izdelani izdelki, razen 
za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi uporab-
ljeni materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar. št. izdelka. 

 
 

 
ex 9601 in 
ex 9602 

 
Izdelki iz materialov 
živalskega, rastlinskega ali 
mineralnega izvora za rezljanje 

 
Izdelava iz obdelanih 
materialov za rezljanje iz istih 
tar. št. 

 
 

 
ex 9603 

 
Metle in ščetke (razen metel iz 
protja ter ščetk iz materialov  
podlasičje ali veveričje dlake), 
mehanične priprave za čiščenje 
podov, ročne, brez motorja: 
soboslikarski vložki in valji, 
brisalniki za pod  in omele 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9605 

 
Potovalni kompleti (neseserji) 
za osebno nego, za šivanje ali 
čiščenje obutve ali obleke 

 
Vsak predmet v garnituri mora 
zadovoljiti pravila, ki bi zanj 
veljala, če ne bi bil vključen v 
garnituro. Lahko pa se vključijo 
predmeti brez porekla, če njihova 
skupna vrednost ne presega 15 % 
cene garniture franko tovarna. 

 
 

 
9606 

 
Gumbi, pritiskači, zaklopni 
gumbi, gumbi za srajce in drugi 
deli teh izdelkov; nedokončani 
gumbi 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

9608 

 

 

Kemični svinčniki; flomastri in 
označevalci z vrhom iz polsti 
ali drugega poroznega 
materiala; nalivna peresa in 
podobna peresa; peresa za 
kopiranje; patentni svinčniki; 
peresniki, držala za svinčnike 
in podobna držala; deli 
(vključno kapice in ščipalke) 
navedenih izdelkov, razen tistih 
iz tar.št. 9609 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
peresa in njihove konice iz iste 
tar. št. 
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Tar. štev. 

HS 
Poimenovanje blaga 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki 

jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)  ali  (4) 

 
9612 

 
Trakovi za pisalne stroje in 
podobni trakovi, prepojeni s 
tiskarsko barvo ali drugače 
pripravljeni za odtiskovanje, 
vštevši trakove na kolescih ali 
v patronah; blazinice za žige, 
prepojene ali neprepojene, s 
škatlo ali brez nje 

 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot  je 
tar. št. izdelka,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 9613 

 
Vžigalniki piezo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh materialov iz tar. št. 9613 
ne presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 9614 

 
Tobačne pipe ali glave za pipe 

 
Izdelava iz grobo obdelanih 
kosov. 

 
 

 
97. pgl. 

 
Umetniški predmeti, zbirke in 
starine 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št.  
izdelka. 

 
 

(1) Izjema za koruzo vrste Zea indurata koruzo se uporablja do 31.12.2002. 

(2) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3. 

(3) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2. 

(4) Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala 
ali ki se uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno 
številko 32. poglavja. 

(5) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema. 

(6) Za izdelke,  ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi 
strani v tar. št. 3907 do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku 
prevladujejo po teži. 

(7) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v 
skladu z ASTM-D 1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka. 

(8) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5. 

(9) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja. 

(10) Glej uvodno opombo 6. 

(11) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov 
pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6. 

(12) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale. 

(13) To pravilo se uporablja do 31.12.2005 
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PRILOGA 9 

POTRDILO O POREKLU FORM A 
(točka a) prvega odstavka 48. člena te uredbe) 

 

 

1.   Potrdila o poreklu Form A morajo ustrezati vsebini vzorca  v tej prilogi. Uporaba angleščine ali 
francoščine za opombe na hrbtni strani potrdila ni obvezna. Potrdila se izpolnijo v angleščini ali v 
francoščini. Če so pisana z roko, morajo biti izpolnjena s črnilom in s tiskanimi črkami. 

 
2.   Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm ali plus 8 mm. 

Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni 
meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z 
mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled. 

 
Če je potrdilo izdelano v več izvodih je samo prvi izvod tiskan z zelenim vzorcem "guilloche". 

 
3.   Vsako potrdilo mora imeti serijsko številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo. 
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1. Blago, dobavljeno iz  (uradni naziv izvoznika, 
naslov, država) 
 
 
 

 

2.Blago dobavljeno k (naziv prejemnika, naslov, 
država) 
 
 
 

Serijska številka  
 
                            Splošna shema preferencialov     
 

POTRDILO O POREKLU 
(združena izjava in potrdilo) 

FORM A 
 
izdano v -------------------------------------------------- 
                                          (država) 

 
Glej opombe na hrbtni strani 

3. Prevozna sredstva in pot (če je znana) 

 

 

 

 

 

4.  Za uradno uporabo 

5.  Zap. 
št. 
 
 
 
 
 
 

6. 

Oznake 
in 
številke 
paketov 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Število in vrsta paketov; poimenovanje 
blaga 
 
 
 
 
 
 
 

8. Merilo za 
določitev  
porekla 
(glej 
opombe na 
hrbtni 
strani) 
 
 

9. Bruto 
teža ali 
druga 
količina 
 
 

10. 

Številke in 
datumi 
računov 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
11.  Potrditev 

Na podlagi opravljene kontole se potrjuje, da je izjava 
izvoznika pravilna. 

 

 

 

 

 

............................................................................................ 

(Kraj in datum, podpis in žig pristojnega organa) 

 
12.  Izjava izvoznika 
Podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki 
in izjave točni; da je blago izdelano v 
.............................................................................. 
                               (država) 
in da blago izpolnjuje vse pogoje, ki se zahtevajo 
za določitev porekla za to blago v skladu s splošno 
shemo preferencialov za izvoz v 
................................................................................ 
               (država uvoznica) 
.................................................... 
  (Kraj in datum, podpis pristojnega organa) 
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PRILOGA 10 

IZJAVA NA RAČUNU 
(točka b) prvega odstavka in točka b) drugega odstavka 48. člena te uredbe) 

 
Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti sestavljena v skladu z opombami. 
Opomb ni treba natisniti. 
 
 
Slovensko besedilo: 
 
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. .............(1b)) izjavlja da, 
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ......................(2b) poreklo v skladu s 
pravili o poreklu Splošne sheme preferencialov Republike Slovenije. 
 
 
Angleško besedilo: 
 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ..........(1a)) declares that, 
except where otherwise clearly indicated, these products are of  .................... preferential origin (2a) 
according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of the Republic of Slovenia. 
 
 
Francosko besedilo: 
 
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ........... (1d)) déclare 
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle .................... (2d) au sens des 
règles d'origine du Système des prèfèrences tarifaires gèneralisèes de la Republique de Slovenie. 
 
 
 
 
                                                                                                     ........................................................ 3      
                                                                                                                             (Kraj in datum) 
 
                                                 
                                                                                                     .........................................................4     
    
                                                                                                    (Podpis izvoznika, dodatno mora biti 
                                                                                              jasno navedeno ime osebe, ki je podpisala 
                                                                                                izjavo) 
 
 
----------------------- 
1) Kadar izjavo na računu sestavi pooblaščeni izvoznik v smislu 54. člena uredbe za izvajanje 

carinskega zakona, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne da 
pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepaju izpustijo in se pusti prazen prostor. 

 
2) Navedba porekla izdelkov. 
 
3) Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije vsebovane v samem dokumentu. 
 
4) Glej tudi peti odstavek 53. člena uredbe za izvajanje carinskega zakona. Kadar se ne zahteva 

podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika. 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 107 / 11. 12. 2002 / Stran 12727 

 

 

 

 

 

PRILOGA 11 

POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1 IN ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA 
EUR.1 

 

 
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 se izpolni na  obrazcih potrdila o prometu blaga EUR.1 in zahteve 
za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v tej prilogi. Obrazci se izpolnijo v slovenskem, angleškem ali 
francoskem jeziku in v skladu z določbami domačega prava teritorija ali države izvoznice. Če so pisani z 
roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni 
rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico opisa 
potegniti vodoravno črto in prečrtati  prazen prostor pod njo. 
 

2. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm ali plus 8 mm. 
Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. 
Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali 
kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled. 
 
3. Pristojni organi teritorija ali države izvoza lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa 
jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako 
pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča 
njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo 
identifikacijo. 
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POTRDILO O PROMETU BLAGA 
 
 
1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) 

 
EUR. 1              št.  A   000 000 

 
 

 
Preden izpolnete obrazec, preberite navodila na hrbtni strani. 

 
 

 
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno 

menjavo med 
 
________________________________________ 
 
                                          in                             
_______________________________________ 
                   (navesti države, skupine držav ali teritorije) 

 
3. Prejemnik (ime, polni naslov, 
država)(navedba neobvezna) 

 
 
 
 
 
 

 
4.Država, skupina 

držav ali teritorij 

porekla proizvodov 

 
5.Namembna država, 

skupina držav ali 

teritorij 
 
6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna) 
 
 

 
7. Opombe 

 
8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta 
paketov;(1) poimenovanje blaga 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.Bruto 

teža (kg) 

ali druga 

merska 

enota 

(l,m3itd.) 
 
 
 
 
 

 
10.Računi 
(navedba 
neobvezna) 

 
11. CARINSKA OVEROVITEV 
Overjena izjava  
Izvozni dokument: (2)                                          Žig 
Tip............................Št........................ 
Carinski organ:........................................ 
Država ali ozemlje izdaje:...................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
Datum:....................................................... 
.................................................................. 
                         (Podpis) 

 
12. IZJAVA IZVOZNIKA 
Podpisani izjavljam, da zgoraj 
navedeno blago izpolnjuje vse 
pogoje, potrebne za izdajo tega 
potrdila. 
 
 
Kraj in datum:............................ 
 
.................................................... 
                      (Podpis) 
 

 
(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju". 
(2) Izpolnete samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija. 
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POTRDILO O PROMETU BLAGA 

 
 
14. REZULTAT KONTROLE 

 
13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati 

na: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vložen je zahtevek za ugotovitev 
verodostojnosti in točnosti tega potrdila. 
 
 
 
 
_________________________________ 
                  (kraj in datum) 
 
  
                                                     Žig        
 
                                                          
 
_____________________________ 
                              (podpis) 
 

 
Na podlagi izvedene kontrole je bilo 
ugotovljeno, da:(1) 
 
...... je to potrdilo resnično izdal navedeni 
carinski organ in da so navedbe, ki jih 
vsebuje, točne 
 
 
...... to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih 
pogojev o verodostojnosti in točnosti (glej 
priložene opombe) 
 
 
________________________________ 
                     (kraj in datum) 
                                                           
                                                           Žig 
 
 
 
 
________________________________ 
                           (podpis) 
 
 
----------------------------- 
(1) Označi ustrezno navedbo z X. 

 
OPOMBE 

 

1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, da se 

napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo 

izpolnil, in jo overiti carinske oblasti države ali ozemlja izdaje. 

 

2. Izdelki, navedeni v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora biti zaporedna številka. 

Neposredno pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen prostor mora biti prečrtan 

tako, da je dodajanje naknadnih podatkov onemogočeno. 

 

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira. 
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            ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA 

 
 
1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) 

 
EUR. 1             št. A   000 000 

 
 

 
Preden izpolnete obrazec, preberite navodila na hrbtni strani. 

 
 

 
2. Zahteva za potrdilo se uporablja za 

preferencialno menjavo med 
 
_______________________________________ 
 
                                           in                                  
_______________________________________ 
             (navesti države, skupine držav ali teritorije) 

 
3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna) 
 
 

 
4.Država, skupina 

držav ali teritorij 

porekla proizvodov 
 

 
5.Namembna država, 

skupina držav ali 

teritorij 

 
6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna) 
 
 
 
 
 

 
7. Opombe 

 
8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta 
paketov; (1) poimenovanje blaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.Bruto 

teža (kg) 

ali druga 

merska 

enota 

(l,m3itd.) 

 
10.Računi 
(navedba 
neobvezna) 

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju". 
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IZJAVA IZVOZNIKA 

 

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani, 

 

IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila; 

 

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje: 

 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................... 

 

PRILAGAM naslednja dokazila: 
(1)

 

 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................. 

 

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predložil vsa dodatna dokazila, ki jih te lahko 

zahtevajo za izdajo priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na pregled mojega 

knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti; 

 

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago. 

 

 

                                                                                           .................................................. 

                                                                                                     (Kraj in datum) 

 

                 

                                                                                           ................................................... 

                                                                                                          (Podpis) 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

 
(1) 

Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca itd., ki se nanašajo na 

izdelke, uporabljene pri izdelavi, ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago. 
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PRILOGA 12 

NAVODILA O UPORABI IN IZPOLNJEVANJU OBRAZCEV DV IN DV BIS 

 

Podatki o carinski vrednosti morajo biti prijavljeni v skladu s tem navodilom; v primeru nejasnosti se je 
potrebno informirati pri carinskem organu. 
 
Navajanje nepravilnih podatkov pri prijavi carinske vrednosti je kaznivo. 
 
I. Splošna določila 
 
(1) Obrazcev DV in obrazcev DV BIS - za prijavo carinske vrednosti blaga, ki je uvrščeno v več kot tri 
poimenovanja - se uporabljata takrat, ko se blago uvaža na podlagi kupoprodajne pogodbe (fakture), 
izvajalske pogodbe ali pogodbe o dobavi. To velja tudi, če kupec pri uvozu blaga še ni znan ali če gre za 
uvoz na konsignacijo in je prodajno ceno (npr. na podlagi cenikov) mogoče tudi dokazati. 
 
(2) Obrazcev ni potrebno izpolniti, če: 
- carinska vrednost ene pošiljke uvoženega blaga ne presega 1,000.000 tolarjev in ne gre za delno 

pošiljko istega pošiljatelja istemu prejemniku, 
- gre za uvoz, ki ni komercialne narave, 
- podatki o carinski vrednosti zaradi vrste carinskega postopka niso potrebni, 
- gre za uvoz blaga, ki je na podlagi predpisov o preferencialnem uvozu ali zaradi drugih razlogov 

(razen za blago, za katerega veljajo uvozni kontingenti) oproščeno plačila carinskih dajatev ali 
- gre za blago, za katero se višina uvoznih dajatev določi na podlagi plačanega nadomestila ali ocene 

vrednosti blaga. 
 
(3) Na zahtevo carinskega organa se mora prijaviti carinska vrednost na obrazcu DV tudi v primeru, če 
vrednost pošiljke ne znaša 1,000.000 tolarjev. 
 
(4) Carinski organ v primerih, ko se blago ne uvaža na podlagi kupoprodajne pogodbe (npr. pri najemu), 
zahteva predložitev podatkov o carinski vrednosti in določi način prijave carinske vrednosti. 
 
(5) Podatke o carinski vrednosti mora praviloma prijaviti kupec (glej polje 2.a DV), lahko pa ta določi 
pooblaščenca. 
 
(6) Pooblaščenec lahko vloži deklaracijo tudi v svojem imenu. V tem primeru mora navesti ceno, ki jo 
plača kupec blaga. 
 
(7) Prijavi carinske vrednosti morajo biti priloženi: en izvod računa za uvoženo blago, ki se glasi na kupca, 
navedenega v polju 2.a obrazca DV; vsa potrdila o stroških distribucije (npr. tovorni list); na zahtevo 
carinskega organa tudi drugi dokumenti (npr. kupoprodajna pogodba). 

(8) Carinsko vrednost lahko prijavijo samo osebe s stalnim bivališčem ali sedežem na carinskem območju 
in ki razpolagajo z vsemi dokumenti, potrebnimi za določitev carinske vrednosti. 

 

II. Obrazec DV 
 
Polje 2.a 
Kupec je lahko vsaka oseba, ki je sklenila kupoprodajno pogodbo (navedena je na fakturi) za blago, ki je 
predmet določanja carinske vrednosti. 
 
Polje 7 
(1) Ekskluzivni zastopniki so povezani s prodajalcem le v primerih, ko poleg pogodbe o ekskluzivnem 
zastopstvu obstaja tudi drugačna povezanost. 
(2) Pod (c) se navedejo carinske vrednosti, ki so bile v zadnjih 6 mesecih pred vložitvijo dekleracije 
določene za enako ali podobno blago. Navesti je treba tudi carinski organ in odločbo carinskega organa 
(npr. datum in številko carinske deklaracije). 
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Polje 8 
V tem polju se npr. navede, da: 
- se blago lahko uporabi le za proizvodnjo nekega izdelka ali da je blago dovoljeno obdelati le po 

določenem postopku; 
- je bila cena uvoženega blaga določena pod pogojem vzajemne dobave kupca (kompenzacijski posli); 
- je bila cena npr. določena pod pogojem, da bo kupec v zvezi z uvoženim ali drugim blagom opravil 

ustrezne (dogovorjene) raziskave in razultate brezplačno posredoval prodajalcu ali tretjim osebam. 
 
III. Obrazca DV in DV BIS 
 
Polje 11 
(1) Neto cena je praviloma končni znesek fakture (bruto znesek fakture, zmanjšan za popuste in skonto). 
(2) Popusti, ki so v času določanja carinske vrednosti dogovorjeni, vendar še ne odobreni (npr. količinski 
popusti v primeru odvzema določene količine blaga v določenem časovnem obdobju), se ne odštevajo od 
bruto zneska fakture. To določilo ne velja, če je carinskemu organu mogoče dokazati, da bo popust 
uveljavljen. Na popuste se opozori v polju "Dodatni podatki". 
(3) Skonto je mogoče odšteti le, če je bil ta v skladu s plačilnimi pogoji dogovorjen in če gre za skonto, ki 
je glede na vrsto posla običajen. Višji skonti se priznajo samo ob predložitvi dokazila, da bodo dejansko 
uveljavljeni. 
(4) Obresti, ki jih je v okviru pogodbe o financiranju treba plačati prodajalcu, se ne odštevajo v tem 
razdelku, ampak v polju 21. 
(5) V primeru, da se pogodbeni stranki zaradi odstopanj prijavljene ali ugotovljene količine ali narave blaga 
od zaračunane količine ali narave blaga dogovorita za novo ceno (npr. z dobropisom), je treba prijaviti to 
ceno. 
(6) Če se pred določanjem vrednosti del blaga izgubi ali poškoduje, pogodbeni stranki pa se ne dogovorita 
za novo ceno, se mora prvotni znesek fakture zmanjšati za vrednost manjkajoče količine ali za vrednost 
poškodbe. 
 

PRILOGA 12 - HRBTNA STRAN NAVODIL 
 
(7) Odstopanja v mejah dogovorjene franšize ter odstopanja, ki so bila upoštevana če pri določanju cene, 
ne vplivajo na znižanje vrednosti fakture. 
 
(8) Prijavljeni znesek fakture, ki ga je treba plačati v tuji valuti, se preračuna v domačo valuto po deviznem 
tečaju, veljavnem na dan določitve carinske vrednosti. 
 
Polje 13 
Med stroške embalaže (c) ne spadajo: 
- stroški, ki jih je morebiti treba plačati za vrnitev embalaže prodajalcu in 
- stroški za embalažo, ki so nastali v prostem prometu na carinskem območju in ki jo da na razpolago 

kupec. 
 
Polje 14 
(1) V tem razdelku se navedejo podatki v primerih, ko gre za uvoz blaga na podlagi izvajalskih pogodb ali 
pogodb o dobavi. 
 
(2) Vrednost blaga, ki je bilo dano na razpolago, je njegova nabavna cena. Če je to blago proizvedel kupec 
ali oseba, ki je z njim povezana, potem se kot vrednost navedejo stroški proizvodnje. 
V primeru, da gre za storitve, se navede znesek, ki ga je bilo treba plačati za pridobljeno ali opravljeno 
storitev. 
 
(3) V primeru, da vrednosti ni mogoče določiti v skladu z drugim odstavkom tega člena, se prodajna cena 
oceni. Če je kupec blago, preden ga je dal na voljo prodajalcu, če uporabljal, se od prodajne cene blaga 
odšteje ustrezen znesek amortizacije. 
 
(4) Vrednost, ki se določi za neko blago ali storitev, se sorazmerno porazdeli na količine uvoženega blaga. 
Način porazdelitve (npr. vključitev celotne vrednosti ob prvi pošiljki ali porazdelitev na predvideno celotno 
proizvodnjo) je odvisen od dogovora med udeležencem v carinskem postopku in carinskim organom. 
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Polje 15 
(1) V tem polju se navedejo licenčnine, ki jih mora za uvoženo blago kupec plačati neposredno prodajalcu 
ali v dobro prodajalca tretjim osebam (npr. plačila za patente, blagovne znamke, avtorske pravice). 
 
(2) Licenčnine za tehnološke postopke se prištevajo v carinsko vrednost le, če je tovrstna tehnologija 
neločljivo vključena v uvoženo blago. Licenčnine za uporabo blagovne znamke, pod katero se sme 
uvoženo blago prodati, prepustiti drugemu ali uporabiti, se všteje v carinsko vrednost le tedaj, če gre že ob 
uvozu za blago z zaščitenim blagovnim znakom. 
 
(3) Če višino licenčnin za uvoženo blago ugotovi carinski organ (npr. stopnje v odstotkih, ki se odštevajo v 
primeru licenčnin, odvisnih od obsega prodaje), se to vpiše v polju 6 obrazca DV. 
 
Polje 16 
Med izkupičke se ne prištevajo plačila za pravice do reprodukcije 
(glej polje 21). 
 
Polje 17 
(1) V to polje se vpišejo dejansko nastali stroški v zvezi z dobavo blaga do kraja vnosa blaga na carinsko 
območje. 
Če je bilo blago dobavljeno brezplačno ali s prevoznim sredstvom kupca, potem je treba navesti stroške 
prevoza, ki bi bili za isti način prevoza zaračunani po običajni prevozni tarifi. 
 
(2) Kot kraj vnosa blaga na carinsko območje se navedejo: 
- carinski mejni prehod - v cestnem in železniškem prometu; 
- pristanišče raztovarjanja - v pomorskem prometu; 
- prvo namembno letališče - pri prevozu blaga v zračnem prometu; 
- kraj namembe pošte - za blago v poštnem prometu; 
- kraj, kjer blago prestopi kopensko mejo carinskega območja - za blago, ki se prevaža na drug način. 
 
Polja 19 do 22 
V prodajno ceno vključeni stroški ali plačila morajo biti v pogodbenih listinah izkazani ločeno od prodajne 
cene ter na tak način, da jih je mogoče preveriti. 
 
Polje 19 
(1) Za ločeno prijavo prevoznih stroškov zadostujejo, če se predloži račun celotne cene prevoza in se 
stroški v razdelku "Dodatni podatki" razdelijo na dva dela: za prevoz zunaj in znotraj carinskega območja. 
 
(2) Če je bilo blago zaračunano po enotni ceni franko kupec, se strošek za del prevozne poti znotraj 
carinskega območja ne odšteva od cene blaga. Ta del prevoznih stroškov se lahko odšteje samo v tistih 
primerih, ko kupec carinskemu organu dokaže, da bi bila cena za blago s pariteto franko meja nižja od 
cene s pariteto franko kupec. 
 
Polje 21 
Druga plačila so npr. plačila: 
- za pravico do reproduciranja uvoženega blaga na carinskem območju; sem prištevamo tudi plačila za 

predvajanje (npr. filmov, gledaliških in glasbenih del) in za razmnoževanje avtorskih del; 
- za obresti v okviru kreditne pogodbe, ki se nanašajo na nakup uvoženega blaga; 
- za podatke ali programske ukaze (software). 
 
Polje 22 
Če so v ceni vključene carine in davki, se le-ti odštejejo v višini, v kateri so bili na carinskem območju 
obračunani. 
 
Polje "Dodatni podatki" 
V tem polju je treba navesti predvsem: 
- porazdelitev skupnih stroškov pošiljke po posameznih postavkah; 
- porazdelitev fakturne cene za sete blaga in blago, ki se dobavlja razstavljeno; 
- priloženo dokumentacijo. 
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PRILOGA 15 

 

SKUPNA PRIJAVA 

1 

SP

1. Odgovorna oseba:                         Št. 

2. Obrazci 3. Postavke 

A. Carinski organ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvezek 
List 

4. Oznaka oz. registracija prevoznega sredstva: 
 
 
 

5. Država natovarjanja: 

6. Kraj, dan in ura raztovarjanja: 
 
 
 

7. Kraj vložitve: 8. Zavarovanje: 

9.   
                           PREVZEM       

B
.
  

                   RAZDOLŽITEV: Iz
v
o
d

 z
a
 c

a
ri

n
sk

i 
o
rg

a
n

 

Zap. 
štev. 

Predhodni dokument 
Vrsta in število tovorkov 

Oznaka in opis blaga 
Bruto masa Dokument Število in številke tovorkov Opombe 

        

     C. Datum prenehanja veljavnosti dokumenta:                                                                                                        10. Kraj in datum: 
            

 

 

 
 Za preglednika:                                                                                                                                            Podpis in ime uradne osebe: 

 

Žig 
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SKUPNA PRIJAVA 

2 

SP

1. Odgovorna oseba:                         Št. 

2. Obrazci 3. Postavke 

B. Carinski organ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvezek 
List 

4. Oznaka oz. registracija prevoznega sredstva: 
 
 
 

5. Država natovarjanja: 

6. Kraj, dan in ura raztovarjanja: 
 
 
 

7. Kraj vložitve: 8. Zavarovanje: 

9.   
                           PREVZEM       

B
.
  

                   RAZDOLŽITEV: 

Iz
v
o
d

 z
a
 k

o
n

tr
o
lo

 

Zap. 
štev. 

Predhodni dokument 
Vrsta in število tovorkov 

Oznaka in opis blaga 
Bruto masa Dokument Število in številke tovorkov Opombe 

        

     C. Datum prenehanja veljavnosti dokumenta:                                                                                                        10. Kraj in datum: 
            

 

 
 Za preglednika:                                                                                                                                            Podpis in ime uradne osebe: 

                                                                                                  

 

 

 

 

Žig 
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SKUPNA PRIJAVA 

3 

SP

1. Odgovorna oseba:                         Št. 

2. Obrazci 3. Postavke 

C. Carinski organ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvezek 
List 

4. Oznaka oz. registracija prevoznega sredstva: 
 
 
 

5. Država natovarjanja: 

6. Kraj, dan in ura raztovarjanja: 
 
 
 

7. Kraj vložitve: 8. Zavarovanje: 

9.   
                           PREVZEM       

B
.
  

                   RAZDOLŽITEV: 

Iz
v
o
d

 z
a
 o

d
g
o
v
o
rn

o
 o

se
b

o
 

Zap. 
štev. 

Predhodni dokument 
Vrsta in število tovorkov 

Oznaka in opis blaga 
Bruto masa Dokument Število in številke tovorkov Opombe 

        

     C. Datum prenehanja veljavnosti dokumenta:                                                                                                        10. Kraj in datum: 
            

 

 
 Za preglednika:                                                                                                                                            Podpis in ime uradne osebe: 

 

 

 

 

Žig 
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DOPOLNILNA SKUPNA PRIJAVA 

1 

DSP

1. Odgovorna oseba:                         Št. 

2. Obrazci  

D. Carinski organ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvezek 
List 

9. 
                              PREVZEM 

B.  

                       RAZDOLŽITEV 
Zap. 
štev. 

Predhodni dokument 
Vrsta in število tovorkov 

Oznaka in opis blaga 
Bruto masa Dokument Število in številke tovorkov Opombe 

I
Z

V
O

D
 Z

A
 C

A
R

I
N

S
K

I
 O

R
G

A
N
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DOPOLNILNA SKUPNA PRIJAVA 

2 

DSP

1. Odgovorna oseba:                         Št. 

2. Obrazci  

E. Carinski organ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvezek 
List 

9. 
                              PREVZEM 

B.  

                       RAZDOLŽITEV 
Zap. 
štev. 

Predhodni dokument 
Vrsta in število tovorkov 

Oznaka in opis blaga 
Bruto masa Dokument Število in številke tovorkov Opombe 

I
Z

V
O

D
 Z

A
 K

O
N

T
R

O
L

O
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DOPOLNILNA SKUPNA PRIJAVA 

3 

DSP

1. Odgovorna oseba:                         Št. 

2. Obrazci  

F. Carinski organ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvezek 
List 

9. 
                              PREVZEM 

B.  

                       RAZDOLŽITEV 

Zap. 
štev. Predhodni dokument 

Vrsta in število tovorkov 
Oznaka in opis blaga Bruto masa Dokument Število in številke tovorkov Opombe 

I
Z

V
O

D
 Z

A
 O

D
G

O
V

O
R

N
O

 O
S

E
B

O
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PRILOGA 16 
PRIPONKA OZIROMA NALEPKA ZA ODDANO PRTLJAGO NA DOMAČEM LETALIŠČU 

 
1. Značilnosti 
 
Priponka oziroma nalepka iz 113. člena te uredbe mora biti narejena tako, da onemogoča 
ponovno uporabo. 
 
2. Vzorec 
 
Ne glede na izgled tega vzorca, mora biti na priponki ali nalepki na mestu, na katerem je na tej 
konkretni nalepki narisan znak Aerodroma Ljubljana, d.d., in napis Aerodrom Ljubljana, ki na 
letališču Brnik prevzema oddano prtljago v prevoz, navedena firma, ki je na določenem letališču 
prevzela oddano prtljago v prevoz v svojem imenu ali v imenu prevoznika. 
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PRILOGA 21 
LISTI ECL IZ PRILOGE 17 IN 18, 

NA KATERE SE SAMOKOPIRNO IZPISUJEJO POSAMEZNA POLJA 
_________________________________________________________________ 
Št. polja             List                                                           Št. polja          List 
_________________________________________________________________ 
 

I. ŠTEVILČNA POLJA 
 
1/1,3 I - 8 27 1 - 5 
1/2 1 - 3 28 1 - 3 
2 1 - 5 29 1 - 3 
3 1 - 8 30 1 - 3 
4 1 - 8 31 1 - 8 
5 1 - 8 32 1 - 8 
6 1 - 8 33/1 1 - 8 
7 1 - 3 33/2,3,4,5 1 - 3 
8 1 - 5 34a 1 - 3 
9 1 - 3 34b 1 - 3 
10 1 - 3 35 1 - 8 
11 1 - 3 36    - 
12    -  37 1 - 3 
13 1 - 3 38 1 - 8 
14 1 - 4 39 1 - 3 
15 1 - 8 40 1 - 5 
15a 1 - 3 41 1 - 3 
15b 1 - 3 42    - 
16 1,2,3,6,7,8 43    - 
17 1 - 8 44 1 - 5 
17a 1 - 3 45    - 
17b 1 - 3 46 1 - 3 
18 1 - 5 47 1 - 3 
19 1 - 5 48 1 - 3 
20 1 - 3 49 1 - 3 
21 1 - 5 50 1 - 8 
22 1 - 3 51 1 - 8 
23 1 - 3 52 1 - 8 
24 1 - 3 53 1 - 8 
25 1 - 5 54 1 - 4 
26 1 - 3 55    - 
  56    - 
_________________________________________________________________ 
 

II. ČRKOVNA POLJA 
 
_________________________________________________________________ 
A 1 - 4 C 1 - 8 
B 1 - 3 D 1 - 4 
_________________________________________________________________ 
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PRILOGA 22 
LISTI ECL IZ PRILOGE 19 IN 20, 

NA KATERE SE SAMOKOPIRNO IZPISUJEJO POSAMEZNA POLJA 
_________________________________________________________________ 
Št. polja             List                                                           Št. polja          List 
_________________________________________________________________ 
 

I. ŠTEVILČNA POLJA 
 
1/1,3 1 - 4 27 1 - 4 
1/2 1 - 3 28 1 - 3 
2 1 - 4 29 1 - 3 
3 1 - 4 30 1 - 3 
4 1 - 4 31 1 - 4 
5 1 - 4 32 1 - 4 
6 1 - 4 33/1 1 - 4 
7 1 - 3 33/2,3,4,5 1 - 3 
8 1 - 4 34a 1 - 3 
9 1 - 3 34b 1 - 3 
10 1 - 3 35 1 - 4 
11 1 - 3 36 1 - 3 
12 1 - 3 37 1 - 3 
13 1 - 3 38 1 - 4 
14 1 - 4 39 1 - 3 
15 1 - 4 40 1 - 4 
15a 1 - 3 41 1 - 3 
15b 1 - 3 42 1 - 3 
16 1 - 3 43 1 - 3 
17 1 - 4 44 1 - 4 
17a 1 - 3 45 1 - 3 
17b 1 - 3 46 1 - 3 
18 1 - 4 47 1 - 3 
19 1 - 4 48 1 - 3 
20 1 - 3 49 1 - 3 
21 1 - 4 50 1 - 4 
22 1 - 3 51 1 - 4 
23 1 - 3 52 1 - 4 
24 1 - 3 53 1 - 4 
25 1 - 4 54 1 - 4 
26 1 - 3 55    - 
  56    - 
_________________________________________________________________ 
 

II. ČRKOVNA POLJA 
 
_________________________________________________________________ 
A 1 - 4 C 1 - 4 
B 1 - 3 D/J 1 - 4 
_________________________________________________________________ 
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PRILOGA 23 
(135. člen te uredbe) 

 
Tabela elektronskih sporočil CIS v uporabi iz področij carinskih postopkov dovoljene rabe oziroma 
uporabe blaga, elektronskega vlaganja seznama KV, najave knjigovodskih vpisov, tranzitnega 
postopka ter obračuna, zaračunavanja in plačevanja carinskih dajatev. 
 

smer vrsta opisno ime sestava Namen 
 400 ECL - carinjenje vodilni stavek 

glava dokumenta 
r40 (v1) ali r40 (v2) 
r44 
r47 

 401 Odgovor na ECL - carinjenje - formalne napake stavek zavrnitve paketa 
 402 Odgovor na ECL sporočilo - vsebinske napake vodilni stavek 

definicija napake 
 403 Zaključek carinskega postopka vodilni stavek 

dodeljene evidenčne številke 

vse vrste carinskih 
postopkov dovoljene 
rabe oziroma 
uporabe blaga 

 404 Spisek KV vodilni stavek 
seznam 

 405 Potrditev prejema seznama KV ter seznam 
napak 

vodilni stavek 
potrditev/zavrnitev seznama 

 406 Sklic plačila KV po seznamu vodilni stavek 
seznam sklicev 

elektronsko vlaganje 
seznama KV 

 411 Obvestilo o prehodu meje vodilni stavek 
obvestitev stranke o tranzitnem 
postopku (meja) 
obvestitev stranke o sprostitvi blaga 
obvestitev stranke o pregledu blaga 
potrditev sprejema vrste stavka 002 
potrditev sprejema vrste stavka 005 

 412 Obvestilo o prehodu meje vodilni stavek 
obvestilo carinske izpostave o prispetju 
blaga na destinacijo 
obvestitev carinske izpostave o KV 
(tranzitni dokument) 
knjigovodski vpis 
višek/manjko ob sprejemu blaga pri 
stranki 

najave knjigovodskih 
vpisov 

 420 ECL – tranzitni postopek vodilni stavek 
glava dispozicije 
pošiljke blaga 

 421 Odgovor na ECL – tranzitni postopek – potrditev 
prejema paketa 

vodilni stavek 
odgovor 

 422 Odgovor na ECL – tranzitni postopek – 
posredovanje evidenčne številke 

vodilni stavek 
dovoljenje 

 423 Obvestilo deklarantu o zaključku oz. razdolžitvi  
tranzitnega postopka 

vodilni stavek 
glava 

vse vrste tranzitnih 
postopkov 

 600 Specifikacija plačila stavek zbirnega plačila 
stavek specifikacije zbirnega plačila 

 601 Potrditev sprejema specifikacije plačil stavek potrditve prejema zbirnega 
plačila 

 700 Specifikacija zbirne fakture stavek zbirnega obračuna 
stavek specifikacije zbirnega obračuna 

 710 Obvestilo imetniku garancije tekstovno sporočilo 

obračun, 
zaračunavanje,  
plačevanje 

Legenda:  sporočilo se posreduje iz CIS (CIS pošlje sporočilo stranki) 
  sporočilo se posreduje v CIS (stranka pošlje sporočilo v CIS) 
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PRILOGA 24 
POTRDILO O PLAČILU UVOZNIH DAJATEV 

 
Obrazec za ročni izpis je širok 148 mm in visok 210 mm. Natisnjen je na samokopirnem papirju v blokih po 
100 listov, po dva lista imata isto zaporedno številko, pri čemer je prvi list natisnjen v zeleni barvi,drugi list 
pa v črni barvi. Potrdilo se izpolnjuje v dveh izvodih. 
 
Obrazec za ročni izpis 
 
Carinski urad _________________ ___ 0000000  

 
Izpostava _________________  

 
POTRDILO O PLAČILU UVOZNIH DAJATEV 

 
Priimek in ime ______________________________ 
Stalno prebivališče ______________________________ 
Vrsta in št. potne listine ______________________________ 
Davčna številka ______________________________ 

 
Opis blaga Carinska vrednost 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Carina _________________________ 
Davek _________________________ 
Trošarina _________________________ 
Taksa _________________________ 
  
SKUPAJ DAJATVE _________________________ 

 
Z besedo _____________________________________________ 

 
žig 

 
Datum  Carinik  

______________________________________________________ 
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Obrazec za računalniški izpis (A4 format 210 x 297 mm) 
 

   
R E P U B L I K A          S L O V E N I J A 
M I N I S T R S T V O  Z A  F I N A N C E 
GENERALNI CARINSKI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
Carinski urad 
Izpostava 

 
POTRDILO O PLAČILU UVOZNIH DAJATEV ŠT.:  
Status Davčna številka 
Priimek in ime ali naziv 
Naslov 
Vrsta in številka potne listine 

 
Postavka Tarifna oznaka Carinska vrednost 
 Opis blaga 

 
 Carinska stopnja SIT 
 Davčna stopnja SIT 
 Trošarina SIT 

 
Carinik 1 Skupaj uvozne 

dajatve 
SIT 

Carinik 2 Skupaj davek SIT 
 Skupaj trošarina SIT 
Datum: Taksa SIT 
  

Skupaj dajatve: 
 

SIT 
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Posamezna polja se izpolnijo na naslednji način: 
 
1. v polje Carinski urad se vpiše naziv carinskega urada, pri kateri je obrazec izdan, 
2. v polje Izpostava se vpiše šifra in naziv carinske izpostave, pri kateri je obrazec izdan, 
3. v polje Potrdilo o plačilu uvoznih dajatev št. se vpiše številka potrdila, 
4. v polje Status se vpiše ali je stranka fizična oseba, samostojni podjetnik ali ena od statusnih oblik 

podjetja, 
5. v polje Davčna številka se vpiše davčna številka za podjetje ali samostojnega podjetnika, ki je 

davčni zavezanec po zakonu o davku na dodano vrednost,  
6. v polje Priimek in ime ali naziv se vpiše priimek in ime oziroma naziv (firma) podjetja ali 

samostojnega podjetnika, 
7. v polje Naslov se vpiše naslov fizične osebe ali sedež podjetja 
8.  v polje Vrsta in številka potne listine se vpiše vrsta potne listine s katero fizična oseba prestopi 

mejo in njena številka, 
9. v polje Postavka se vpiše zaporedna številka postavke/skupno število postavk, 
10. v polje Tarifna oznaka se vpiše tarifna oznaka carinske tarife, 
11. v polje Carinska vrednost se vpiše carinska vrednost blaga, 
12. v polje Opis blaga se vpiše opis blaga, ki omogoča uvrščanje v carinsko in druge tarife, 
13. v polje Carinska stopnja se vpiše enotna, splošna ali stopnja iz carinske tarife, desno se navede 

znesek uvoznih dajatev,  
14. v polje Davčna stopnja se vpiše stopnja davka na dodano vrednost, desno se navede znesek 

davka, 
15. v polje Trošarina se vpiše znesek trošarine po enoti, desno se navede znesek trošarine, 
16. v polje Carinik 1 se vpiše carinik, ki je imel stranko v postopku, 
17. v polje Carinik 2 se vpiše carinik, ki obračuna dajatve, 
18. v polje Datum se vpiše datum izdajanja obračuna 
19. v polje Skupaj uvozne dajatve se vpiše skupni znesek uvoznih dajatev, 
20. v polje Skupaj davek se vpiše skupni znesek davka na dodano vrednost, 
21. v polje Skupaj trošarina se vpiše skupni znesek trošarine, 
22. v polje Taksa se vpiše znesek takse, 
23. v polje Skupaj dajatve se vpiše skupni znesek vseh dajatev, 
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PRILOGA 25 
CARINSKA DEKLARACIJA ZA REGISTRIRANO PRTLJAGO 

 
 
1. SPODAJ PODPISANI IZJAVLJAM 
 
a) da prijavljena prtljaga vsebuje samo predmete za osebne potrebe na potovanju, kot so obleke, perilo, 

toaletne potrebščine, knjige in športne rekvizite ter da teh predmetov ne uvažam v komercialne 
namene; 

 
b) da prtljaga ne vsebuje : 
 

- hrane, tobaka, alkoholnih pijač, anethola, strelnega ali hladnega orožja, eksplozivnih snovi, mamil, 
živih živali, rastlin, radijskih sprejemnikov ali oddajnikov, denarja, stvari (ali iz le-teh pridobljenih), 
ki so zaščitene z Washingtonsko konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami z dne 3. marca 1973; predmetov, ki so prepovedani s predpisi namembne 
države iz moralnih razlogov, 

 
- blaga, ki je namenjeno za (ne)odplačno razdelitev ali za komercialne oziroma strokovne namene, 

 
- carinskega blaga, ki ni bilo prijavljeno carinskim organom države mojega stalnega prebivališča (ta 

omejitev je pomembna samo v primeru, ko se bo potnik vrnil v državo stalnega prebivališča). 
 
2. SPODAJ PODPISANI POOBLAŠČAM ODGOVORNE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU ZA 

IZVEDBO VSEH CARINSKIH FORMALNOSTI. 
 
3. SPODAJ PODPISANI SE ZAVEDAM, DA JE NAVAJANJE NERESNIČNIH PODATKOV 

KAZNIVO IN DA BO SPORNO BLAGO ZASEŽENO. 
 
 
Namembna država : __________________           Namembni kraj : ___________________________ 
 
Število kosov prtljage : _________________          Število spremljevalcev : _____________________ 
 
S TISKANIMI ČRKAMI 
 
PRIIMEK :                                                       DRUGA IMENA : 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Stalno prebivališče :  Ulica : ______________________       Številka : ______________ 
 
                                  Kraj : _______________________       Država : ______________ 
 
 
 
Žig z datumom odhodne postaje                                             Podpis potnika 
_________________________                                              _____________________ 
 
                                                       Številka zapisa prtljage  
                                                        __________________ 
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PRILOGA 26 
 

 
GENERALNI CARINSKI URAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

 
 

 
CARINSKI URAD, Izpostava …………………… 

 
 

 
Številka :  

 
 

 
Datum : 

 
 

 
 

 
ZA LABORATORIJ* 

 

ZAPISNIK  
o jemanju  vzorcev 

 
 

1. 
 
Carinski deklarant 

 
2. 

 
Uporabnik postopka 

 
3. 

 
Uporabnik blaga 

 
4. 

 
Številka ECL in vrsta carinskega postopka 

 
5. 

 
Trgovski naziv blaga iz fakture** 

 
6. 

 
Tarifna številka 

 
7. 

 
Vzorci, vzeti iz: *** soda, vreče, steklenice, koluta, bale, škatle, zvitka, vagona, kamiona, ladje, ... 

 
8. 

 
Carinske oznake: *** 
Številka zalivke:                                                  
                                                                                      
                                                                                   Žig carinskega organa: 

 
9. 

 
Količina vzeta za posamezen vzorec:                  
                                                                            

 
Vzorci vzeti v originalni embalaži*** 
 

DA                     NE 
 
10. 

 
Opombe in opozorila 
 

 
11. 

 
Priloge: *** faktura, ECL, certifikat, tehnični podatki, varnostni list, ... 
 

 
*     na izvodu za carinski organ je namesto "ZA LABORATORIJ" navedeno "ZA CARINSKI ORGAN", na izvodu za deklaranta 
      pa "ZA CARINSKEGA DEKLARANTA" 
**   če je blaga več vrst, jih označi na fakturi. V tej rubriki pa je treba vpisati G. F. 
***  ustrezno podčrtaj 
 
 
Ta zapisnik je bil sestavljen v _______________________ , dne _______________ v treh izvodih. 
 
Bil(a) sem navzoč(a) pri jemanju 
vzorcev in sem prejel(a) izvod                                                                                                Carinski organ: 
zapisnika: 
 
_________________________                                                                      M. P. _______________ 
           (žig in podpis) 
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PRILOGA 27 
POSEBNI ŽIG 

(206. člen oz. 257. člen te uredbe) 
 
 
Velikost žiga : 55 mm x 25 mm 
                                                                                                                                 
 

SI 
 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 

(5) 

 
(1) carinski organ 
 
(2) številka dokumenta 
 
(3) datum 
 
(4) priznani izvoznik (206. člen UICZ) oz. pooblaščen pošiljatelj (257. člen UICZ) 
 
(5) številka in datum izdaje dovoljenja priznanega izvoznika oz. pooblaščenega pošiljatelja 
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PRILOGA 28 
NAKLADNICA 

(224.člen te uredbe) 
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PRILOGA 29 

POJASNJEVALNE OPOMBE O NAKLADNICI  
 

I. DEL 
 

Splošno 
 
1. Opredelitev  
 
Nakladnica pomeni listino z lastnostmi, ki so navedene v tej prilogi.  
 
2. Obrazec nakladnice  
 
2.1 Za nakladnico se lahko uporabi samo sprednja stran obrazca.  
 
2.2  Nakladnica mora vsebovati: 
 

(a) naslov "Nakladnica"; 
 

(b) 70 x 55 mm veliko polje, ki je razdeljeno na zgornji del v velikosti 70 x 15 mm in 
spodnji del v velikosti 70 x 40 mm;  

 
(c) stolpce z naslednjimi poimenovanji in v naslednjem vrstnem redu:  

 
− zaporedna številka, 

− oznake, številke, število in vrsta tovorkov, opis blaga, 

− država odpreme/izvoza, 

− bruto masa v kilogramih,  

− prostor za uradne zaznamke. 

Širino stolpcev lahko uporabniki poljubno določijo, le stolpec za uradne zaznamke mora biti 
širok najmanj 30 mm. Uporabniki lahko za svoje namene uporabijo tudi prazen prostor zunaj 
razdelkov iz prejšnjih točk (a), (b) in (c). 

 
2.3 Tik za zadnjim vpisom je potrebno potegniti vodoravno črto, vsa prazna polja pa se prečrtajo, 
da se tako preprečijo naknadni vpisi.  
 

II. DEL 

Podatki, ki se vpišejo v posamezne razdelke  

1. Polje  

1.1 Zgornji del 
 
 Če je nakladnica priložena tranzitni deklaraciji, mora glavni zavezanec v zgornji del polja 
vpisati oznako "TSI". 
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1.2 Spodnji del 
 
 V ta del polja se vpišejo podatki, navedeni v četrtem odstavku III. dela te priloge.  
 
2. Stolpci  
 
2.1 Zaporedna številka  
  

Vsaka postavka v nakladnici mora imeti zaporedno številko.  
 

2.2 Oznake, številke, število in vrsta tovorkov, opis blaga 
 
Če je nakladnica priložena tranzitni deklaraciji, je potrebno navesti podatke iz polja 31 

(Tovorki in opis blaga), polja 44 (Posebni zaznamki, predložene listine, potrdila in dovoljenja) ter po 
potrebi tudi polja 33 (Tarifna oznaka) in polja 38 (Neto masa) tranzitne deklaracije. 

 
2.3 Država odpreme/izvoza  
 
 Vpiše se ime države, iz katere se blago pošilja ali izvaža.  
 
2.4 Bruto masa v kg 
 
 Vpišejo se podatki, navedeni v polju 35 ECL 
 

III. DEL 

Uporaba nakladnic 

 
1. Tranzitni deklaraciji se priloži ali samo nakladnica ali samo eden ali več dopolnilnih listov.  
 
2. Če se priloži nakladnica, je potrebno polje 15 (Država odpreme/izvoza), polje 32 (Zaporedna 
številka postavke), polje 33 (Tarifna oznaka), in po potrebi tudi polje 44 (Posebni zaznamki, 
predložene listine, potrdila in dovoljenja) tranzitne deklaracije prečrtati, v polje 31 (Tovorki in opis 
blaga) pa se ne vpišejo oznake, številke, število in vrsta tovorkov ali opis blaga. V polje 31 (Tovorki in 
opis blaga) obrazca tranzitne deklaracije se vpišejo zaporedne številke in oznake posameznih 
nakladnic. 
 

3. Nakladnica se predloži v istem številu izvodov kot obrazec, ki mu je priložena. 

 Če urad odhoda uporablja za tranzitne deklaracije postopek obdelave podatkov in enak 
postopek tudi za vnos podatkov nakladnic, se pri tem organu vloži en sam izvod nakladnice. V vseh 
drugih primerih je potrebno vložiti najmanj tri izvode nakladnice. 
 
4. Ob evidentiranju tranzitne deklaracije dobi nakladnica isto evidenčno številko kot deklaracija. 
Ta številka se vnese s štampiljko, ki vsebuje tudi naziv urada odhoda, ali ročno. Ročni vpis je potrebno 
potrditi z žigom urada odhoda.  
 
 Podpis delavca urada odhoda na teh obrazcih ni obvezen.  
 
5. Če je enemu obrazcu za postopek tranzita priloženih več nakladnic, mora imeti nakladnica 
zaporedno številko, ki jo dodeli glavni zavezanec, število priloženih nakladnic pa se vpiše v polje 4 
(Nakladnice) tega obrazca.  
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PRILOGA 30 
BLAGO Z VEČJIM TVEGANJEM ZA GOLJUFIJE 

 
1 2 3 4 5 
 

Oznaka HS 
Poimenovanje blaga Največja 

količina 
Oznaka1 

občutljivega 
blaga 

 

Najnižji   
znesek/enoto 
posameznega 
zavarovanja 

ex 0102.90 Druge žive živali, govedo domačih pasem  4 000 kg 1 322.000 SIT/t 

0201.10 

0201.20 

0201.30 

Goveje meso, sveže ali ohlajeno   3 000 kg 
 

580.000 SIT/t 

    623.000 SIT/t 

1.118.000 SIT/t 

0202.10 

0202.20 

0202.30 

Goveje meso, zamrznjeno  3 000 kg 
 

580.000 SIT/t 

623.000 SIT/t 

838.000 SIT/t 

0402.10 

0402.21 

0402.29 

0402.91 

0402.99 

 
2 500 kg 

 
344.000 SIT/t 

408.000 SIT/t 

537.000 SIT/t 

301.000 SIT/t 

344.000 SIT/t 

0405.10 

0405.90 

Maslo in druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka  3 000 kg 
 

559.000 SIT/t 

602.000 SIT/t 

ex 0803.00 Sveže banane, razen rajskih smokev   8 000 kg 1 172.000 SIT/t 

1701.11 

1701.12 

1701.91 

1701.99 

Sladkor iz sladkornega trsa in sladkorne pese ter kemično čista 

saharoza v trdnem stanju  

7 000 kg 
 

-- 

-- 

-- 

-- 

2207.10 

 

Nedenaturiran etanol,  z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več  

 

3 hl 
 

537.000 SIT/hl 

čisti alkohol 

2208.20 

2208.30 

2208.40 

2208.50 

2208.60 

2208.70 

ex 2208.90 

Žganja, likerji in druge alkoholne pijače  5 hl 
 

 

 

 

 

 

1 

  

 

537.000 

SIT/hl 

čisti 

alkohol  

2402.20 

 

Cigarete, ki vsebujejo tobak 35.000 

kosov  

 
26.800 SIT/1000 

kosov 

 

                                                 
1  Če se uporabijo določbe 6. oddelka 3. podpoglavja 4. poglavja II. dela te uredbe in oznaka HS ne zadostuje 

za nedvoumno prepoznavanje blaga, navedenega v stolpcu 2, je potrebno uporabiti poleg oznake HS iz 
stolpca 1 tudi oznako za občutljivo blago iz stolpca 4. 
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PRILOGA 31 
OBRAZCI POLEG ENOTNE CARINSKE LISTINE 

 
1. Nakladnica  
 
1.1 Obrazec se natisne na pisalnem papirju z najmanjšo maso 40 g/m2, ki mora biti dovolj 
trden, da se pri običajni uporabi ne raztrga ali zmečka.  
Format obrazca je 210 x 297 mm, lahko pa je do 5 mm krajši ali do 8 mm daljši. 
 
2. Potrdilo o prejemu 
 
2.1 Obrazec se natisne na pisalnem papirju z najmanjšo maso 40 g/m2, ki mora biti dovolj 
trden, da se pri običajni uporabi ne raztrga ali zmečka. Papir je bele barve.  
2.2 Format obrazcev je 148 x 105 mm.  
 
3. Posamezno zavarovanje 
 
3.1 Obrazec se natisne na brezlesnem pisalnem papirju z najmanjšo maso 55 g/m². Papir 
se z obeh strani pretiska z giljošo v rdeči barvi, da se razkrije vsako mehansko ali kemično 
ponarejanje. Barva papirja je bela.  
3.2 Format obrazca je 148 x 105 mm.  
3.3 Na obrazcu morajo biti natisnjeni ime in naslov tiskarja ali njegov razpoznavni znak 

ter zaporedna identifikacijska številka. 
 
4. Potrdilo o skupnem zavarovanju in potrdilo o opustitvi zavarovanja 
 
4.1 Potrdilo se natisne na brezlesnem pisalnem papirju z najmanjšo maso 100 g/m². Papir 
se z obeh strani pretiska z giljošo, da se razkrije vsako mehansko ali kemično ponarejanje.  
Pretisk je:  
- zelene barve za potrdilo o zavarovanju,  
- svetlo modre barve za potrdilo o opustitvi zavarovanja.  
4.2 Format obrazcev je 210 x 148 mm.  
4.3 Vsako potrdilo mora imeti zaporedno identifikacijsko številko. 
 
Skupne določbe 
 
Obrazci se izpolnijo s pisalnim strojem ali drugim mehanografskim oziroma podobnim 
postopkom. Obrazci nakladnice in potrdila o prejemu se lahko izpolnijo tudi s čitljivim 
rokopisom, in sicer s črnilom in s tiskanimi črkami. 
Obrazcev ni dovoljeno popravljati z izbrisovanjem ali prekrivanjem. Popravki se vnesejo s 
prečrtanjem nepravilnih podatkov, poleg katerih se, če je potrebno, vpišejo pravilni. Vsako 
takšno spremembo potrdi s svojim začetnicami oseba, ki jo je opravila, izrecno pa jo morajo 
potrditi carinski organi.  
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PRILOGA 32 
LASTNOSTI CARINSKIH OZNAK 

 
Carinske oznake iz 227. člena te uredbe morajo imeti najmanj naslednje lastnosti in ustrezati 
naslednjemu tehničnemu opisu: 

(a) Bistvene lastnosti: 

Oznake morajo:  

1) biti zanesljive pri običajni uporabi;  

2) biti lahko preverljive in prepoznavne; 

3) biti take izdelave, da je vsaka poškodba ali odstranitev opazna s prostim očesom;  

4) biti namenjene enkratni uporabi ali če so namenjene večkratni uporabi, take izdelave, 
da jim je mogoče pri vsaki ponovni uporabi dodati specifično identifikacijsko oznako;  

5) imeti identifikacijsko oznako.  

(b) Tehnični opis: 

1) Oblika in velikost oznake sta odvisni od vrste uporabljene oznake, vendar mora biti 
takšne velikosti, da je identifikacijska oznaka čitljiva.  

2) Identifikacijska oznaka mora biti takšne izdelave, da jo je nemogoče ponarediti in 
težko posnemati.  

3) Material mora biti odporen na nenamerne poškodbe in onemogočati neopazno 
ponarejanje ali ponovno uporabo.  
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PRILOGA 33 
POSAMEZNO ZAVAROVANJE 

I. Izjava garanta  

1. Garant1.................................................................................................................................…. 

naslov2...........................................................................................................................................…… 

solidarni jamči pri uradu zavarovanja ...........................................................……………………… 

do najvišjega zneska ............................................................................................................................ 

za vse zneske glavnega zavezanca, nadaljnje obveznosti, stroške in izdatke – razen denarnih kazni – ki bi jih glavni 
zavezanec3 ....………………..............................………………………………………………………………………….. 

lahko dolgoval ali jih bo dolgoval za carinske in druge dajatve v zvezi s spodaj navedenim blagom, predloženim v 
tranzitni postopek  

od urada odhoda: ……..........................................................................................………………......... 

do namembnega urada:  ….........................................................................................………………......... 

Opis blaga:………………………………………………………………………………………………… 

2. Garant se obvezuje plačati zahtevane zneske brez odloga in ugovora, na prvi pisni poziv carinskih organov, 
najpozneje v 30 dneh od dneva predloženega naloga, razen če pred iztekom tega roka sam ali druga zainteresirana oseba 
ne dokaže pristojnim organom, da je bil postopek končan. 

Carinski organi lahko, na zahtevo garanta, v upravičenih primerih podaljšajo 30-dnevni rok, v katerem je garant dolžan 
plačati zahtevane zneske. Stroški podaljšanja roka, zlasti obresti, se obračunajo v skladu z veljavnimi predpisi.  

3. Ta izjava velja od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja. Garant se obvezuje za plačilo vsakega dolga, nastalega 
med prevozom v tranzitu, ki ima kritje v tej izjavi in se je začel pred dnevom začetka veljavnosti morebitnega preklica 
ali odpovedi zavarovanja, tudi če se nalog za plačilo predloži po tem datumu.  

4. Garant se obvezuje, da bo o morebitni spremembi naslova vnaprej obvestil urad zavarovanja.  

Sestavljeno v/na ................................................ dne ................................................. 

..............................................................................................................……………... 

(podpis)4 

II. Sprejem pri uradu zavarovanja  

Urad zavarovanja......................................................................................................................................  

Izjava garanta sprejeta dne...................................................................................................…….......…zakritje prevoza v 
tranzitu na podlagi tranzitne deklaracije  

št. ................... z dne ……………….5 

    ……………………………………………. 
(žig in podpis) 

                                                 
 
1 Priimek in ime oz. firma. 
2  Točen  naslov. 
3  Priimek in ime oz. firma in točen naslov glavnega zavezanca. 
 
 
4  Podpisnik listine mora pred podpisom lastnoročno napisati: »Zavarovanje v znesku ……«. Znesek se izpiše z 

besedami. 
5  Izpolni urad odhoda. 
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PRILOGA 34 
POSAMEZNO ZAVAROVANJE V OBLIKI KUPONOV 

 

I.  Izjava garanta  

1. Garant1.................................................................................................................................……….. 

naslov2........................................................................................................................................................ 

solidarno jamči pri uradu zavarovanja...........................................................……………………………….. 

za vse zneske glavnega zavezanca, nadaljnje obveznosti, stroške in izdatke – razen denarnih kazni – ki bi jih lahko 
dolgoval ali jih bo glavni zavezanec dolgoval za carinske in druge dajatve v zvezi s spodaj navedenim blagom, 
predloženim v tranzitni postopek, in se je zanj garant obvezal izdati kupone za posamezno zavarovanje do višine 
1.500.000 SIT po kuponu.  

2. Garant se obvezuje plačati zahtevane zneske do višine 1.500.000 SIT po kuponu za posamezno zavarovanje 
brez odloga in ugovora, na prvi pisni poziv carinskih organov, navedenih v 1. točki, najpozneje v 30 dneh od dneva 
predloženega naloga, razen če pred iztekom tega roka sam ali ena od zainteresiranih oseb ne dokaže carinskim organom, 
da je bil postopek za prevoz v tranzitu končan. 

Carinski organi lahko, na zahtevo garanta, v upravičenih primerih podaljšajo 30-dnevni rok, v katerem je garant dolžan 
plačati zahtevane zneske. Stroški podaljšanja roka, zlasti obresti, se obračunajo v skladu z veljavnimi predpisi.  

3.          Ta izjava velja od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja. Garant se obvezuje za plačilo vsakega dolga, nastalega 
med prevozom v tranzitnem postopku, ki ima kritje v tej izjavi in se je začel pred dnevom začetka veljavnosti 
morebitnega preklica ali odpovedi zavarovanja, tudi če se nalog za plačilo predloži po tem datumu.  

4. Garant se obvezuje, da bo o morebitni spremembi  naslova vnaprej obvestil urad zavarovanja.   

Sestavljeno v/na ................................................ dne ............................. 

................................................................................................................. 

(podpis) 3 

II. Sprejem pri uradu zavarovanja  

Urad zavarovanja......................................................................................................................................  

 

Izjava garanta sprejeta dne...................................................................................................…….........  

……………………………………………. 
(žig in podpis) 

 

 

 

                                                 
 
1 Priimek in ime oziroma firma.  
 
2  Točen naslov.  
 

3  Podpisnik listine mora pred podpisom lastnoročno napisati: "Velja kot kupon za zavarovanje".  
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PRILOGA 35 
SKUPNO ZAVAROVANJE 

I.      Izjava garanta  

1. Garant1................................................................................................................................... 

naslov2........................................................................................................................................................ 

solidarno jamči pri uradu zavarovanja ..........................................................…………………………… 

do najvišjega zneska ...........................................................................................................................…… 

ki znaša 100 % / 50 % / 30 %3 referenčnega zneska,  

za vse zneske glavnega zavezanca, nadaljnje obveznosti, stroške in izdatke – razen denarnih kazni – ki bi jih glavni 
zavezanec4  

....………………..............................………………………………………………………………………………… 

lahko dolgoval ali jih bo dolgoval za carinske in druge dajatve v zvezi z blagom, predloženim v tranzitni postopek . 

2. Garant se obvezuje plačati zahtevane zneske do višine navedenega najvišjega zneska brez odloga in ugovora, na 
prvi pisni poziv carinskih organov, najpozneje v 30 dneh od dneva predloženega naloga, razen če pred iztekom tega 
roka sam ali ena izmed zainteresiranih oseb ne dokaže carinskim organom, da je bil prevoz v tranzitu končan. 

Carinski organi lahko, na zahtevo garanta, v upravičenih primerih podaljšajo 30-dnevni rok, v katerem je garant dolžan 
plačati zahtevani znesek. Stroški podaljšanja roka, zlasti obresti, se obračunajo v skladu z veljavnimi predpisi.  

Ta znesek se lahko zniža za zneske, ki so bili na podlagi te izjave že poravnani, le v primeru, če se novi poziv za plačilo 
nanaša na prevoz v tranzitu, ki se je začel pred dnevom prejema ali v roku 30 dni po prejemu predhodnega poziva za 
plačilo.   

3. Ta izjava velja od dne, ko jo sprejme urad zavarovanja. Garant se obvezuje za plačilo vsakega dolga, nastalega 
med prevozom v tranzitu, ki ima kritje v tej izjavi in se je začel pred dnevom začetka veljavnosti preklica ali odpovedi 
zavarovanja, tudi če se nalog za plačilo predloži po tem datumu.  

 4. Garant se obvezuje, da bo o morebitni spremembi naslova vnaprej obvestil urad zavarovanja.   

Sestavljeno v/na ........................................... dne .................................... 

................................................................................................................. 

(podpis) 5 

II. Sprejem pri uradu zavarovanja  

Urad zavarovanja......................................................................................................................................  

Izjava garanta sprejeta dne...................................................................................................……......… 

…..……………………………………… 
                   (žig in podpis) 

 

                                                 
1 Priimek in ime oz. firma.  
 
2  Točen naslov. 
 
3  Neustrezno prečrtati.  
4  Priimek in ime (na) oz. firma in naslov glavnega zavezanca. 
 

5  Podpisnik listine mora pred podpisom lastnoročno napisati: "Zavarovanje v znesku….………". Znesek izpiše z besedami. 
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PRILOGA 36 
KUPON ZA POSAMEZNO ZAVAROVANJE 

(221. člen te uredbe) 
(Prednja stran) 

 
KUPON ZA POSAMEZNO ZAVAROVANJE................................................. A 000 000 
 
 
Izdajatelj: ................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................................... 

(ime, priimek oz. firma in naslov) 
 
(Instrument zavarovanja sprejet: dne ........................................................................................................................................................................ 

 
pri uradu zavarovanja ..............................................................................................................................................................................................) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ta kupon velja za znesek do višine 1,500.000 SIT za prevoz v tranzitu, ki se začne najkasneje ........................................................................... 
 
 
in v zvezi s katerim je glavni zavezanec ..................................................................................................................................................................... 

(ime, priimek oz. firma in naslov) 
 

 
 
.....................................................................................                                                 .............................................................................................. 
                (podpis glavnega zavezanca)(1)                                                                                      (podpis in žig garanta) 
 
 
____________________________ 
(1) Podpis ni obvezen 
 

 
 
 

        (zadnja stran) 
 

Izpolni urad odhoda 
 
 
 
 
Tranzitni postopek izpeljan na podlagi tranzitnega dokumenta, ki je 
 
 
evidentiran dne  ..................................................................................         pod št. ................................................................................................... 
 
 
pri uradu v/na  .......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................................................                                         .................................................................................................. 
                                   (žig urada)                                                                                                               (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
(1) neustrezno prečrtati 
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PRILOGA 37 
 

                                                                                                                 
                                                           
    POTRDILO O PREJEMU                                        
                                                           
                                                          
                                                           
                                                           
                                                                                                           
                                                           
      Namembni urad v/na …………………………………………………………….         
      potrjuje,da je bil 

dokument 
                                                    

 
          

                                                           
      evidentiran dne ………………………………… pod št. …………………………      
      pri uradu v/na ………………………………………………………………………      
                                                           
      predložen.                                               
                                                           
                             V/na ………………………………. dne …………………       
                                                             
          Uradni žig      …………………………………………………………. ...         
                                (podpis)                        
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PRILOGA 38 

Merila iz 247. in 248. člena 

 

Merilo Opombe 

1) zadostne izkušnje  Zadostne izkušnje se izkažejo s pravilno uporabo tranzitnega 
postopka v funkciji glavnega zavezanca v enem izmed naslednjih 
obdobij pred zahtevo za  skrajšanje:  

– eno leto za uporabo 247/3/a in 248/1člena;  

– dve leti za uporabo 247/3/b in 248/2/a člena;  

– tri leta za uporabo 247/4 in 248/2/b člena;  

Ta obdobja se skrajšajo za eno leto, če vložnik zahtevka 
uporablja za vlaganje tranzitnih deklaracij postopke računalniške 
izmenjave podatkov. 

2) visoka stopnja 
sodelovanja s carinskimi 
organi 

 

Glavni zavezanec doseže visoko stopnjo sodelovanja s carinskimi 
organi tako, da uvede v upravljanje svojih dejavnosti posebne 
ukrepe, ki tem organom omogočajo lažje opravljanje kontrol in 
boljšo zaščito vpletenih interesov.  
  
Zadostni posebni ukrepi so za pristojne organe med drugim 
ukrepi, ki se nanašajo na:  
 
– posebne postopke izpolnjevanja tranzitnih deklaracij 
(zlasti postopke za obdelavo podatkov);  
 
ali 
 
– vsebino tranzitnih deklaracij, če glavni zavezanec navede 
dodatne podatke v primerih, ko to ni obvezno;  
 
ali 

– način izpolnjevanja formalnosti za predložitev blaga v 
postopek  (npr.: glavni zavezanec vlaga svoje deklaracije vedno 
pri istem carinskem organu).  

3) nadzor nad prevozi  Glavni zavezanec izkaže svoj nadzor nad prevozi med drugim:  

(a) s samostojnim opravljanjem prevozov in uporabo visokih 
varnostnih standardov;  

ali 

b) s prevoznikom, s katerim ima dolgotrajen pogodbeni 
odnos in ki zagotavlja storitve z visokimi varnostnimi standardi;  

ali 

c) s posrednim pogodbenim odnosom s prevoznikom, ki 
zagotavlja storitve z visokimi varnostnimi standardi.    
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4) zadostna finančna 
sredstva za izpolnjevanje 
obveznosti 

Glavni zavezanec izkaže zadostnost svojih finančnih sredstev za 
kritje svojih obveznosti s tem, da Generalnemu carinskemu uradu 
predloži dokaz o razpoložljivih sredstvih za plačilo carinsekga 
dolga, ki bi lahko nastal v zvezi z blagom.  
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PRILOGA 39 
POTRDILO O SKUPNEM ZAVAROVANJU - TRANZIT 

(250. člen te uredbe) 

                                                           
(Prednja stran) 

 
1. Velja do 
 

 
dan         mesec       leto 

 
2. Številka 

 
3. Glavni zavezanec  
(priimek, ime in naslov oz. ime 
in sedež družbe in država) 
 

 
 

 
4. Garant  
(priimek, ime in naslov oz. ime 
in sedež družbe in država) 
 

 
 

 
5. Urad zavarovanja 
(naziv in naslov in država) 
 

 
 

 
6. Referenčni znesek 
 

 
s številko: 

 
z besedami: 

 
7. Urad zavarovanja potrjuje, da je zgoraj navedeni glavni zavezanec pooblaščen za izvedbo tranzitnega postopka na carinskem območju REPUBLIKE 
SLOVENIJE.  

 
 
8. Veljavnost podaljšana do  
 
     dan     mesec      leto          vklju_no 
 
V/na ..................................., ......................................... 
           (Kraj podpisa)                   (Datum) 
 
 

(Podpis in žig) 

 
V/na........................, .............................. 
            (Kraj podpisa)                             (Datum) 
 
 
 
 

 
(Podpis in žig) 

To potrdilo je potrebno nemudoma vrniti uradu zavarovanja ob odpovedi ali razveljavitvi zavarovanja 
 
9. Pooblaščene osebe za podpisovanje deklaracije za tranzitni postopek po nalogu glavnega zavezanca    (Zadnja stran) 

 
10. Priimek, ime in vzorčni podpis 
pooblaščene osebe 

 
11. Podpis glavnega zavezanca (*)  

 
10. Priimek, ime in vzorčni podpis 
pooblaščene osebe 

 
11. Podpis glavnega zavezanca (*) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Če je glavni zavezanec gospodarska družba, mora oseba, ki podpisuje v polju 11 (enajst), navesti svoj priimek, ime in položaj v gospodarski družbi 
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PRILOGA 39a 
POTRDILO O OPUSTITVI ZAVAROVANJA 

(250. člen te uredbe) 
(Prednja stran) 

 
1. Velja do 
 

 
dan         mesec       leto 

 
2. Številka 

 
3. Glavni zavezanec  
(priimek, ime in naslov oz. ime 
in sedež družbe in država) 

 
 

 
4. Pristojni organ, ki odloči o 
opustitvi instrumenta 
zavarovanja (naziv in naslov in 
država) 

 
 

 
5. Potrjuje se, da je zgoraj navedeni glavni zavezanec pooblaščen za izvedbo tranzitnega postopka, ki ga kateri koli udeleženec izvaja od carinskega urada 
odhoda. 
 
Opustitev predložitve instrumenta zavarovanja za tranzitni postopek ne velja za naslednje blago: 
 
(a) katerega skupna vrednost presega 6,500.000 SIT na pošiljko;  
 
(b) ki je navedeno v seznamu blaga  pri katerem obstaja povečano tveganje  

 
6. Obdobje veljavnosti podaljšano do 
 
    Dan        Mesec       Leto        vključno 
 
 
    Kraj in datum:................................................................................  
 

 (Podpis in žig pristojnega organa) 

 
Kraj in datum:........................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Podpis in žig pristojnega organa) 
  

To potrdilo je potrebno nemudoma vrniti uradu zavarovanja ob razveljavitvi oprostitve predložitve instrumentov zavarovanja 
 
7. Pooblaščene osebe za podpisovanje deklaracije za tranzitni postopek po nalogu glavnega zavezanca     (Zadnja stran) 
 
8. Priimek, ime in vzorčni podpis 
pooblaščene osebe 

 
9. Podpis glavnega zavezance (*)  

 
8. Priimek, ime in vzorčni podpis 
pooblaščene osebe 

 
9. podpis glavnega zavezanca (*) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

(*) Če je glavni zavezanec gospodarska družba, mora oseba, ki podpisuje v polju 9 (devet), navesti svoj priimek, ime in položaj v gospodarski družbi 
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PRILOGA 40 
POJASNJEVALNE OPOMBE ZA POTRDILO O SKUPNEM ZAVAROVANJU IN POTRDILO O 

OPUSTITVI ZAVAROVANJA 
 

1. Podatki, ki se navedejo na sprednji strani potrdila  
 
Po izdaji potrdila niso v poljih 1–8 potrdila o skupnem zavarovanju in v poljih 1–7 potrdila o opustitvi 
zavarovanja dovoljeni nobeni popravki, naknadni vpisi ali izbrisi opomb. 
 
1.1 Zaznamki  
 
1.1.1 Če se skupno zavarovanje ne sme uporabiti, ker je blago navedeno v prilogi 30 k tej uredbi, se 
v polje 8 potrdila vnese zaznamek:  

 Omejena veljavnost 

1.1.2 Če se je glavni zavezanec zavezal, da bo vse svoje tranzitne deklaracije vlagal pri določenem 
uradu odhoda, je potrebno v polje 8 potrdila o skupnem zavarovanju oziroma v polje 7 potrdila o 
opustitvi zavarovanja z velikimi črkami vpisati naziv tega urada.  
 
1.2 Potrjevanje potrdil v primeru podaljšanja njihove veljavnosti  
 
 Če se rok veljavnosti potrdila podaljša, mora urad zavarovanja to potrditi v polju 9 potrdila o 
skupnem zavarovanju oziroma v polju 8 potrdila o opustitvi zavarovanja. 
 
2. Podatki, ki se navedejo na zadnji strani potrdila – pooblaščene osebe za podpisovanje 

tranzitnih deklaracij 
 
2.1 Ob izdaji potrdila ali kadar koli v času njegove veljavnosti mora glavni zavezanec na zadnjo 
stran vpisati imena oseb, ki jih pooblašča za podpisovanje tranzitnih deklaracij. Vsak vpis mora 
vsebovati priimek, ime in vzorčni podpis pooblaščene osebe, poleg tega pa še podpis glavnega 
zavezanca. Glavni zavezanec lahko vsa polja, ki jih ne želi izpolniti, prečrta.  
 
2.2 Glavni zavezanec lahko pooblastila kadar koli prekliče.  
 
2.3 Vsaka oseba, katere ime je vpisano na zadnjo stran potrdila, ki se predloži uradu odhoda, je 
pooblaščeni zastopnik glavnega zavezanca. 
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          PRILOGA 41                
                          
                          
       NALEPKA           
     (tranzit po železnici)         
     

  

                     

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
    Barve: črna na zeleni podlagi.    
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PRILOGA 42 
RUMENA NALEPKA 
(296. člen te uredbe) 

 
 
 

 
 

 
 

 
CARINSKO BLAGO 

 
 
 
23 mm 
 
 

 
49 mm 

 
 

 
 
Barve: črne črke na rumeni podlagi 
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PRILOGA 43 
OBRAZCI ZA ZAHTEVEK IN DOVOLJENJE 

(300. člen in 502. člen uredbe) 
 
SPLOŠNE OPOMBE 
 
1. Zgradba vzorcev ni zavezujoča; na primer, namesto polj se lahko predpišejo vrstično 
zgrajeni obrazci ali pa se polja lahko po potrebi povečajo.  
 
Številčno zaporedje in ustrezna besedila pa so obvezni.  
 
2. V dovoljenju se lahko, če je to potrebno zaradi okoliščin posameznega primera predvidijo 
dodatna polja ali vrstice. Ta polja ali vrstice morajo biti označeni z zaporedno številko in 
veliko črko (na primer 5A). 
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Zahtevek

za izdajo dovoljenja za uporabo postopka z ekonomskim učinkom

1. Vložnik zahtevka Izpolni carinski organ

2. Carinski postopek 4. Dodatni obrazci

5.  Kraj in način vodenja knjigovodstva oz. evidenc

6.  Veljavnost dovoljenja (od - do)

a b

8.  Pridobljeni proizvodi:

9.  Podatki o predvidenih aktivnostnih:

10. Gospodarski pogoji:

a.

b.

c.

13.  Rok za zaključek postopka:

14.  Uporaba poenostavljenih postopkov (št. dovoljenja):

15.   Premeščanje blaga:

16. Dodatni podatki:

17.

Datum: Podpis: Ime:

Opis

nadzora

11.   Carinski organ:

12.  Zagotavljanje istovetnosti blaga:

zaključka postopka

3. Vrsta zahtevka:

7.  Blago, ki se daje v carinski postopek:

vnosa v postopek

Ocena vrednosti

Oznaka KN

Oznaka KN Opis Ocena količine

Normativ porabe
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Zahtevek za dovoljenje za upravljanje s carinskim skladiščem
(dodatni obrazec)

18. Vrsta carinskega skladišča:

A          B                    C                         D                              E

19. Prostori za skladiščenje:

20. Rok za predložitev popisa blaga:

21. Delež izgube/kalo

22. Hramba blaga, ki ni v postopku carinskega skladiščenja:

23. Običajni ravnanja z blagom:

24. Začasna odstranitev blaga (namen):

25. Dodatni podatki:

26.

Datum Podpis Ime

Oznaka KN Opis blaga Kategorija / carinski postopek
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Zahtevek za dovoljenje za uporabo postopka aktivnega oplemenitenja 
(dodatni obrazec) 
Dovoljuje se uporaba enakovrednega blaga: 

brez predhodnega izvoza 
 s predhodnim izvozom  

18. Enakovredno blago 

19. Rok za uvoz blaga v primeru predhodnega izvoza 

20. Sprostitev v prost promet brez carinske deklaracije: 
glavn pridobljeni proizvodi 
blago v nespremenjenem stanju 

21. Dodatn podatki: 

22. 
Datum: Podpis: Ime: 

Oznaka v KN ( 8 mestna ) Opis blaga 
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Zahtevek za dovoljenje za uporabo postopka pasivnega oplemenitenja
(dodatni obrazec)

18. Sistem zamenjave:

 brez predhodnega uvoza

 s predhodnim uvozom

19. Nadomestni proizvodi:

20. Uporaba drugega odstavka 113. člena Carinskega zakona:

da

ne

21. Uporaba drugega odstavka 390. člena uredbe:

22. Dodatni podatki:

23.

Datum: Podpis: Ime:

Oznaka v KN ( 8 mestna) Opis blaga
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Dovoljenje za uporabo carinskega postopka z ekonomskim učinkom

1. Imetnik dovoljenja Št. dovoljenja:

Dovoljenje izdal:

1a. Dovoljenje je bilo izdano na podlagi vašega zahtevka (št., datum)

2. Carinski postopek: 4. Št. dodatnih obrazcev:

5.  Kraj ii način vodenja knjigovodstva oz. evidenc

6.  Veljavnost dovoljenja (od - do)

a b

8.  Pridobljeni ali predelani proizvodi:

9.  Podatki o planiranih aktivnostih:

10. Gospodarski pogoji:

a.

b.

c.

13.  Rok za zaključek postopka:

14.  Uporaba poenostavljenih postopkov (št. dovoljenja):

15.   Premeščanje blaga:

16. Dodatni podatki:

17.

Datum: Podpis: Pečat:

Ime:

3. Vrsta dovoljenja:

7.  Blago, ki je lahko dano v carinski postopek:

vnosa v postopek

Vrednost

Oznaka KN

Oznaka KN Opis Količina

11.   Carinski organ:

12.  Zagotavljanje istovetnosti:

zaključka postopka

Normativ porabe

nadzora

Opis
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Dovoljenje za upravljanje s carinskim skladiščem
(dodatni obrazec)

št. dovoljenja:
18. Tip carinskega skladišča:

A          B                    C                         D                              E

19. Prostori za skladiščenje:

20. Rok za predložitev popisa blaga:

21. Delež izgube/kalo:

22. Hramba blaga, ki ni v postopku carinskega skladiščenja:

23. Običajna ravnanja z blagom:

24. Začasna odstranitev blaga:

25. Dodatni podatki:

Datum Podpis: Pečat:

Ime:

Oznaka KN Opis blaga Kategorija / carinski postopek
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Dovoljenje za uporabo postopka aktivnega oplemenitenja
(dodatni obrazec)

št. dovoljenja:
Dovoljuje se uporaba enakovrednega blaga:

brez predhodnega izvoza

 s predhodnim izvozom 

18. Enakovredno blago

19. Rok za uvoz blaga v primeru predhodnega izvoza

20. Sprostitev v prost promet brez carinske deklaracije:

glavni pridobljeni proizvodi

blago v nespremenjenem stanju

21. Dodatni podatki:

22.

Datum Podpis: Pečat:

Ime:

Oznaka v KN Opis blaga
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Dovoljenje za uporabo postopka pasivnega oplemenitenja
(dodatni obrazec)

št. dovoljenja:
18. Dovoli se uporaba sistema zamenjave:

 brez predhodnega uvoza

 s predhodnim uvozom 

19. Nadomestni proizvodi:

20. Uporaba drugega odstavka 113. člena Carinskega zakona:

da 

ne

21. Uporaba drugega odstavka 390. člena uredbe:

22. Dodatni podatki:

23.

Datum Podpis: Pečat:

Ime:

Oznaka KN Opis blaga
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POJASNJEVALNE OPOMBE 
 
I. del 
Podatki, ki se vpišejo v posamezna polja obrazca zahtevka 
 
Splošna opomba: Če ni drugače navedeno, se vse navedbe nanašajo na izvedbene predpise carinskega zakona.  
 
1. Vložnik zahtevka 

Vneseta se popolno ime in naslov vložnika. Vložnik je oseba, ki naj se ji izda dovoljenje.  
 
2. Carinski postopek 

Vpiše se carinski postopek oz. postopki, v katere bo dano blago, navedeno v polju 7. Ustrezni carinski postopki 
so:  
– carinsko skladiščenje 
– aktivno oplemenitenje – odložni sistem  
– aktivno oplemenitenje – sistem povračila 
– predelava pod carinskim nadzorom 
– začasni uvoz 
– pasivno oplemenitenje 
Opomba: Če želi vložnik zahtevka dovoljenje za uporabo več carinskih postopkov (skupno dovoljenje) in obrazec 
temu ne ustreza (npr. blago, ki naj bi se uvedlo v carinske postopke, ni isto za vsak postopek), se uporabijo 
ločeni obrazci.  
 
3. Vrsta zahtevka 

V to polje se vpiše vrsta zahtevka z najmanj eno naslednjih šifer:  

1 = prvi zahtevek 
2 = zahtevek za spremenjeno ali obnovljeno dovoljenje (navesti tudi številko ustreznega dovoljenja) 
3 =  zahtevek za enotno dovoljenje 
4 =  zahtevek za ponovno dovoljenje (aktivno oplemenitenje) 
 
4. Dodatni obrazci 

Vpiše se število priloženih dodatnih obrazcev.  
Opomba: Dodatni obrazci so na voljo za naslednje carinske postopke: carinsko skladiščenje, aktivno 
oplemenitenje (če je potrebno), in pasivno oplemenitenje (če je potrebno).   
 
5. Kraj in vrsta knjigovodstva/evidenc 

Vpiše se kraj knjigovodstva. To je kraj, kjer se vodijo vložnikovi trgovski, davčni ali drugi knjigovodski podatki 
oziroma se ti podatki vodijo v njegovem imenu. S podatki o uporabljenem sistemu se opiše tudi vrsta 
knjigovodstva.  
Navede se tudi vrsta evidenc (evidence zalog), ki se bodo uporabljale v carinskem postopku. Evidence pomenijo 
podatke z vsemi potrebnimi informacijami in tehničnimi podrobnostmi, ki carinskim organom omogočajo 
nadzor in kontrolo carinskega postopka.  
Opomba: Če se namerava uporabiti carinsko skladišče tipa B, se polje 5 ne izpolni.  
V primeru začasnega uvoza se polje 5 izpolni le, če to zahtevajo carinski organi. 
V primeru zahtevka za enotno dovoljenje, se navedeta kraj in vrsta glavnega knjigovodstva.  
 
 

6. Veljavnost dovoljenja 
 

a  b  

V polju 6 se navede datum želenega začetka veljavnosti (dan/mesec/leto). Načeloma je prvi možni datum 
veljavnosti dan izdaje dovoljenja. V tem primeru se vpiše "datum izdaje". V polju 6 b se lahko predlaga datum 
izteka veljavnosti dovoljenja.  
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7. Blago, ki se daje v carinski postopek 
 

Oznaka KN Opis Količina Vrednost 

    

– Oznaka KN 
Izpolni se v skladu s kombinirano nomenklaturo (osemmestna oznaka KN). 
– Opis 
Opis blaga pomeni trgovski in/ali tehnični opis. 
– Količina 
Vpiše se ocenjena količina blaga, ki se namerava uvesti v carinski postopek.  
– Vrednost 
Vpiše se ocenjena vrednost (v evrih ali drugi valuti) blaga, ki se namerava uvesti v carinski postopek. 
Opomba:  
Carinsko skladiščenje 
Če zahtevek vsebuje več različnega blaga, se lahko v podpolje "Oznaka KN" vpiše beseda "različno". V tem 
primeru se v podpolju "Opis" opiše narava blaga za skladiščenje. Podatkov o oznaki KN, količini in vrednosti 
blaga ni treba navesti.     
 

Aktivno in pasivno oplemenitenje  
Oznaka KN: Lahko se vpiše štirimestna oznaka KN, osemmestna oznaka pa se obvezno vpiše:  
– če se namerava uporabiti enakovredno blago ali običajni sistem zamenjave, 
– pri uporabi člena 586/2, 
– če so gospodarski pogoji izraženi s šiframi 10, 11 ali 99, 
– če gre za mleko ali mlečne izdelke iz 1. člena Uredbe Sveta ES, št. 1255/1999, in se šifra 30 uporablja v 

povezavi z običajnimi ravnanji, minimalno vrednostjo ali uravnavanjem ponudbe skladno z 11. členom 
Uredbe sveta ES, št. 3448/93, ali 

– če to zahtevajo carinski organi skladno s prvim odstavkom 499. člena.  
 

Opis 
Trgovski in/ali tehnični opis mora biti dovolj razumljiv in natančen, da omogoča odločanje o zahtevku. Kadar se 
načrtuje uporaba enakovrednega blaga ali običajni sistem zamenjave, se navedejo trgovska kvaliteta in tehnične  
lastnosti blaga.  
 

Količina 
Ta podatek v zvezi z aktivnim oplemenitenjem ni potreben, če je uporabljena šifra  gospodarskih pogojev 30,  
razen če se namerava uporabiti enakovredno blago. Količino pa je treba navesti, če gre za predelavo trde 
pšenice v testenine ali v primeru, ko mora biti vpisana osemmestna oznaka za mleko in mlečne izdelke.  
 

Vrednost 
Tega podatka ni treba navesti, če se ne zahteva podatek o količini, razen če namerava vložnik zahtevka uporabiti 
šifro 30 (minimalna vrednost).    
 
 
8. Pridobljeni ali predelani proizvodi 
 

Oznaka KN Opis Normativ porabe 
   

Splošna opomba 
Vpišejo se podatki o vseh pridobljenih proizvodih, ki so rezultat operacij, z navedbo glavnega pridobljenega 
proizvoda (GNP) oziroma stranskega pridobljenega proizvoda (SNP).  

Oznaka KN in opis: (Gl. pojasnilo k polju 7) 

Normativ porabe: (navede se ocenjeni normativ porabe ali metoda, po kateri se bo ta normativ določil)  
 

9. Podatki o predvidenih aktivnostih 
Navede se narava predvidenih aktivnosti (npr. podrobnosti o operacijah po pogodbi o izvajanju poslov 
oplemenitenja ali vrsti običajnega ravnanja), ki bodo opravljena na blagu v okviru carinskega postopka. Vpiše se 
tudi kraj. 
Če je v polju 2 vpisanih več carinskih postopkov, mora biti iz opisa jasno razvidno, ali se bo blago uvajalo v 
carinske postopke izmenično ali postopno (sukcesivno). 
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Opomba  
V primeru drugih vključenih izvajalcev se vpišejo ime, naslov in funkcija.  
V primeru nameravanega prenosa pravic in obveznosti (tretji odstavek 70. člena Carinskega zakona) se v polje 9, 
če je mogoče, vpišejo podatki o prevzemniku.  
 

10. Gospodarski pogoji 
Vložnik zahtevka mora navesti razloge v zvezi z izpolnjevanjem gospodarskih pogojev, zlasti glede:  
– carinskega skladiščenja: obstaja gospodarska potreba po skladiščenju; 
– aktivnega oplemenitenja: z uporabo najmanj ene izmed dvomestnih oznak, določenih v dodatku za vsako 

oznako KN, ki je vpisana v polju 7, 
– predelave pod carinskim nazorom: uporaba virov zunaj carinskega območja omogoča, da se bo domača 

proizvodnja ustvarjala in ohranjala v Sloveniji.  
Opomba 
V primeru: 
– začasnega izvoza je treba navesti člen oz. člene, na podlagi katerih se zahteva izdaja dovoljenja, in podatke 

o lastniku blaga, opisanega v polju 7, 
– pasivnega oplemenitenja se polje 10 izpolni le, če to v skladu prvim odstavkom 389. člena uredbe)  

zahtevajo carinski organi.  
 
11. Carinski organ 

a vnosa v postopek  

b zaključka postopka 

c nadzora 
Navedejo se predlagani carinski uradi oz. izpostave. 
 
12. Istovetnost 

V polje 12 se vpišejo predvidena sredstva za zagotavljanje istovetnosti. Uporabi se najmanj ena naslednjih šifer: 
1 = zaporedna številka ali številka proizvajalca 
2 = namestitev zalivk, pečatov ali drugih razlikovalnih oznak 
3 = informativni list INF 
4 = odvzem vzorcev, ilustracije ali tehnični opisi  
5 = opravljanje analiz 
6 = informativni dokument, predpisan v prilogi 51 (primeren le za pasivno oplemenitenje) 
7 = druga sredstva za zagotavljanje istovetnosti (pojasniti v polju 16 – "dodatni podatki") 
8 = ni ukrepov za zagotavljanje istovetnosti  (primerno le za začasni uvoz) 
Opomba 
V primeru carinskega skladiščenja se to polje izpolni le, če gre za predfinancirano blago ali če to zahtevajo 
carinski organi.  
Polje 12 se ne izpolni v primeru aktivnega oplemenitenja z enakovrednim blagom, pasivnega oplemenitenja z 
običajnim sistemom zamenjave ali ob uporabi drugega odstavka 390. člena uredbe. Namesto tega se izpolni 
polje 18 dodatnega obrazca "aktivno oplemenitenje" oziroma polje 19 ali 21 dodatnega obrazca "pasivno 
oplemenitenje".  
 
13. Rok za zaključek (meseci) 

Vpiše se ocenjeni čas, potreben za izvedbo operacij ali uporabo v okviru želenega carinskega postopka oz. 
postopkov (polje 2). Rok začne teči ko je blago dano v carinski postopek. Rok se izteče ob pridobitvi nove 
dovoljene carinsko dovoljene rabe oziroma uporabe zaradi nameravane zahteve za povračilo uvoznih dajatev po 
aktivnem oplemenitenju (sistem povračila) ali da bi se ob sprostitvi v prost promet po aktivnem oplemenitenju 
priznala popolna ali delna oprostitev uvoznih dajatev.  
Opomba  
– V primeru carinskega skladiščenja je čas neomejen, zato se polje ne izpolni.  
– V primeru aktivnega oplemenitenja:  kadar se rok za zaključek na določen dan izteče za vse blago, dano v 

postopek v določenem obdobju, se lahko v dovoljenju določi, da se rok za zaključek samodejno podaljša za 
vse blago, ki je tega dne še v postopku. Če se zahteva ta poenostavitev, je treba v polje 16 vpisati "čl. 342/2" 
in navesti podrobnosti.  
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14. Poenostavljeni postopki 
 

a  b  

Polje 14 a  
Če se namerava uporabiti poenostavljen postopke uvedbe, se to navede z najmanj eno naslednjih šifer:  
2 = postopek poenostavljenega deklariranja 
3 = postopek hišnega carinjenja s predložitvijo 
4 = postopek hišnega carinjenja brez predložitve  
Polje 14 b  
Če se namerava uporabiti poenostavljen postopek zaključka, se to navede z najmanj eno izmed šifer, navedenih 
pri 14 a. 
 
15. Premeščanje blaga 

V primeru predvidene premestitve blaga ali proizvodov se predlagane formalnosti prenosa navedejo z eno 
naslednjih šifer:  
1 = brez carinskih formalnosti med posameznimi kraji, določenimi v dovoljenju, ki se zahteva 
2 = premestitev od organa vnosa do prostorov vložnika zahtevka ali izvajalca ali kraja uporabe na podlagi 
      deklaracije za vnos blaga v carinski postopek 
3 = premestitev do izstopnega urada zaradi ponovnega izvoza v okviru carinskega postopka  
4 = premestitev od enega do drugega imetnika skladno s prilogo 44 
Opomba: Premestitev ni mogoča, če je kraj odhoda ali prispetja blaga skladišče tipa B.  
 
 
16. Dodatni podatki 
Vpišejo se vsi dodatni koristni podatki.   
 
17. 
      Podpisano …………………… Datum ……………………………. 
      Ime………………………….. 
Če se uporabi dodatni obrazec, se namesto tega izpolni samo ustrezno polje (22, 23 ali 26).  
 
 
 

II. del 
Opombe o dodatnih obrazcih 

 
Dodatni obrazec "carinsko skladiščenje" 
 

17. Skladišče tipa  

Vpiše se A, B, C, D ali E.  
 
18. Prostori skladišča 

Vpiše se natančno mesto, ki se namerava uporabiti za carinsko skladišče oziroma shrambo, če se zahtevek 
nanaša na skladišče tipa E.  
 
19. Rok za  predložitev popisa blaga 

Rok za predložitev popisa blaga je mogoče predlagati. 
 
20. Delež izgube/kalo 
Kjer je primerno, se navede delež izgube/kalo.  
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21. Hramba blaga, ki ni v postopku 

Oznaka KN Opis Kategorija/carinski 
postopek 

   
Oznaka KN in opis 
Če se načrtuje uporaba splošne/skupne hrambe, se vpišejo osemmestna oznaka KN, trgovska kvaliteta in 
tehnične lastnosti blaga. V vseh drugih primerih zadošča trgovski in/ali tehnični opis oziroma če hramba blaga, 
ki ni v postopku, obsega več različnih artiklov, se lahko v podpolje "Oznaka KN" vpiše "različno". V tem 
primeru se v podpolju "Opis" navede narava blaga, namenjenega hrambi.  
Kategorija/carinski postopek 
V stolpec "Kategorija/carinski postopek" se vpiše ustrezna šifra oz. šifre:  
1 = domače kmetijsko blago  
2 = domače industrijsko blago 
3 = carinsko blago (kmetijski izdelki) 
4 = carinsko blago (industrijsko blago in izdelki) 
Navede se tudi morebitni carinski postopek za blago.  
 
22. Običajna ravnanja 

Izpolni se v primeru predvidenih običajnih ravnanj.  
 
23. Začasni iznos. Namen:  

Izpolni se v primeru predvidenega začasnega iznosa.  
 
24. Dodatni podatki 

Navedejo se vsi dodatni koristni podatki glede na polja 18 do 24. 
 
 
Dodatni obrazec "aktivno oplemenitenje" 
 
18. Enakovredno blago        
 

Oznaka KN Opis 
  
Če se načrtuje uporaba enakovrednega blaga, se vpišejo osemmestna oznaka KN, trgovska kvaliteta in tehnične 
lastnosti enakovrednega blaga, da se carinskim organom omogoči potrebna primerjava med uvoženim in 
enakovrednim blagom. Pri tem se lahko uporabijo šifre za polje 12. Če je enakovredno blago na višji stopnji 
izdelave kot uvozno blago, se  v polje 21 vpiše ustrezen podatek.  
 
19. Predhodni izvoz 

Če se načrtuje uporaba sistema predhodnega izvoza, se navede rok, v katerem se mora blago, ki ni iz Slovenije, 
deklarirati za postopke; upošteva se potrebni čas za nabavo in prevoz do carinskega območja.  
 

20. Sprostitev v prost promet brez carinske deklaracije 

Če se zahteva, da se pridobljeni proizvodi ali blago v nespremenjenem stanju sprostijo v prost promet, se vpiše 
"DA".  
 
21. Dodatni podatki 

Navedejo se vsi dodatni koristni podatki glede na polja 18 do 20.  
 
Dodatni obrazec "pasivno oplemenitenje" 
 
18. Sistem zamenjave 

Vpiše se ustrezna šifra oz. šifre za sistem, če je predviden:  
1 = običajni sistem zamenjave brez predhodnega uvoza 
2 = običajni sistem zamenjave s predhodnim uvozom 
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19. Nadomestni proizvodi 

Oznaka KN Opis 
  
Če je predvidena uporaba običajnega sistema zamenjave (možno samo v primeru popravila), se vpišejo 
osemmestna oznaka KN, trgovska kvaliteta in tehnične lastnosti nadomestnih proizvodov, da se carinskim 
organom omogoči potrebna primerjava med začasno izvoženim blagom in nadomestnimi proizvodi. Pri tem so 
lahko v pomoč šifre za polje 12.  
 
 

20. Uporaba drugega odstavka 113. člena carinskega zakona 
Kadar vložnik zahtevka ni oseba, ki poskrbi za izvedbo postopkov oplemenitenja, se lahko dovoljenje izda (samo 
za blago s poreklom iz Slovenije) v skladu z drugim odstavkom 113. člena carinskega zakona. V polje 20 se 
vpiše "DA" in navedejo ustrezni podatki. 
 

21. Uporaba drugega odstavka 383. člena te uredbe 

Kadar je narava postopkov oplemenitenja takšna, da ni mogoče ugotoviti, ali so proizvodi pridobljeni iz začasno 
uvoženega blaga, se v popolnoma upravičenih primerih dovoljenje kljub temu izda, pod pogojem, da vložnik 
zahtevka predloži zadostna jamstva, da ima blago, uporabljeno v postopkih oplemenitenja, isto osemmestno 
oznako KN, enako trgovsko kvaliteto in enake tehnične lastnosti kot začasno izvoženo blago. V ta namen se 
lahko v pomoč šifre, ki so predvidene za polje 12. Če gre za takšno dovoljenje, se v polje 21 vpiše "DA" in 
navedejo ustrezni podatki. 
 
22. Dodatni podatki 

Navedejo se vsi dodatni koristni podatki glede na polja 18 do 21.  
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PRILOGA 44 
PRENOS BLAGA ALI PROIZVODOV, KI SO V POSTOPKU, OD ENEGA IMETNIKA DO 

DRUGEGA 
 
A. Običajni postopek (trije izvodi ECL) 
 
1. Kadar se blago ali proizvodi prenesejo od enega imetnika do drugega brez zaključka 
postopka, se izpolni obrazec, ki ustreza vzorcu, sestavljenem v skladu s členi 205 do 215 na 
izvodih 1, 4 in dodatnem identičnem izvodu, ki je enak k izvodu 1.  
 
2. Pred prenosom je treba nadzorni urad, ki obravnava prvega imetnika, obvestiti o 
predlaganem prenosu na način, kot določi ta urad, da se omogoči kakršna koli preverjanja, ki 
se štejejo za potrebna.  
 
3. Dodatni izvod 1 zadrži prvi imetnik (pošiljatelj blaga ali proizvodov), izvod 1 pa se pošlje 
njegovemu nadzornemu uradu.  
 
4. Izvod 14 spremlja blago ali proizvode in ga zadrži drugi imetnik. 
 
5. Nadzorni urad prvega imetnika pošlje izvod 1 nadzornemu uradu drugega imetnika.  
 
6. Drugi imetnik izda prvemu imetniku potrdilo o prejemu prenesenega blaga ali proizvodov, 
v katerem navede datum njihovega knjiženja (datum sprejetja pisne carinske deklaracije v 
primeru začasnega uvoza), slednji pa ga zadrži.  
 
B. Poenostavljeni postopki 
 
I. Z uporabo dveh izvodov ECL: 
 
1. Kadar se blago ali proizvodi prenesejo od enega imetnika do drugega brez zaključka 
postopka, se izpolnita le izvoda 1 in 4 dokumenta iz odstavka 1 Dela A. 
 
2. Preden se blago ali proizvodi prenesejo, se nadzorne urade obvesti o nameravanem 
prenosu na način, kot ga sami določijo, da se jim omogoči izvedba kontrol, ki jih imajo za 
potrebne.  
 
3. Prvi imetnik (pošiljatelj blaga ali proizvodov) zadrži izvod 1. 
 
4. Izvod 4 lahko spremlja blago ali proizvode in ga zadrži drugi imetnik. 
 
5. Uporabi se odstavek 6 Dela A. 
 
II. Z uporabo drugih metod namesto ECL, kadar so na voljo potrebni podatki: 
 
- obdelava podatkov., 
 
- komercialni ali upravni dokumenti ali 
 
- kateri koli drug dokument.  
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Dodatek 
 
 
 
Kadar se uporabljajo izvodi ECL, morajo označena polja vsebovati naslednje podatke: 
 
2. Pošiljatelj: napišite ime in naslov prvega imetnika, ime in naslov njegovega nadzornega 
urada, nato pa sledi številka dovoljenja in carinski urad, ki ga je izdal. 
 
3. Obrazci: navedite zaporedno številko kompleta obrazcev glede na celotno število 
uporabljenih kompletov. 
 
Kadar se deklaracija nanaša na eno samo postavko (tj. kadar je treba izpolniti le eno polje 
"opis blaga"), pustite polje 3 prazno, v polje 5 pa vpišite številko 1.  
 
5. Postavke: navedite skupno število postavk, deklariranih v vseh obrazcih ali uporabljenih 
dopolnilnih obrazcih. Število postavke je enako številu polj "opis blaga", ki jih je treba 
izpolniti.  
 
8. Prejemnik: napišite ime drugega imetnika, ime in naslov njegovega nadzornega urada in 
naslov, kjer se bo skladiščilo blago ali proizvodi, uporabljeni ali predelani, nato pa številko 
dovoljenja in carinski urad, ki ga je izdal. 
 
15. Odpremno država: navedite državo članico, iz katere je blago odpremljeno.  
 
31. Pakiranje in opis blaga; oznake in številke – številka(e) zabojnika – število in vrsta: vpišite 
oznake, (identifikacijske) številke, število in vrsto pakiranj ali, če gre za nepakirano blago, 
številka blaga, zajetega v deklaraciji ali po potrebi navedbo "nepakirano", če je primerno, 
skupaj s potrebnimi identifikacijskimi podatki za ugotavljanje istovetnosti.  
 
Blago je treba opisati z uporabo običajnega komercialnega opisa dovolj podrobno, da je 
blago mogoče opredeliti. Kadar se uporablja zabojnik, je treba v tem polju navesti tudi 
identifikacijske oznake zabojnika. 
 
32. Številka postavke: navedite zaporedno številko obravnavane postavke izmed skupnega 
števila postavk, deklariranih v obrazcih ali uporabljenih dopolnilnih obrazcih, kot je to 
opredeljeno v polju 5.  
 
Kadar se deklaracija nanaša na eno samo postavko, lahko carinski organi določijo, da se v to 
polje ne vnese ničesar.  
 
33. Šifra poimenovanja: vnesite oznako KN za ustrezno postavko1. 
 
35. Bruto teža: kadar je potrebno, v kilogramih izrazite bruto težo blaga, opisanega v 
ustreznem polju 31. Bruto teža je skupna teža blaga skupaj s pakiranjem, vključno z 
zabojniki in drugo prevozno opremo. 
 
38. Neto teža: v kilogramih izrazite neto težo blaga, opisanega v ustreznem polju 31. Neto 
teža je teža blaga brez vsakega pakiranja. 
 
41. Dopolnilne enote: kadar je potrebno, navedite količino v enotah, predpisanih v 
Kombinirani nomenklaturi. 

                                                 
1 Polje ni obvezno v primeru postopka carinskega skladiščenja. 
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44. Dodatni podatki: predloženi dokumenti, potrdila in dovoljenja: vnesite datum prvega 
vnosa v postopek in z velikimi tiskanimi črkami "Prenos", čemur po potrebi sledi: 
 
- "CW" - 
 
- "IP/S" - 
 
- "PCC" - 
 
- "TI" -. 
 
Kadar za uzvozno blago veljajo posebni ukrepi trgovinske politike in kadar je treba te ukrepe 
uporabljati v tudi pri prenosu, je treba temu vpisu dodati besede "Trgovinska politika". 
 
47. Izračun dajatev: vpišite osnovo za dajatev (vrednost, težo ali drugo). 
 
54. Kraj in datum; podpis in ime deklaranta ali njegovega zastopnika: vnesite lastnoročni 
podpis osebe, navedene v polju 2, ki mu sledi izpis imena. Kadar je udeleženec pravna 
oseba, mora podpisnik obrazca za podpisom in imenom navesti svoj naziv. 
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PRILOGA 45 
OBRAZEC ZA OBRAČUN POSTOPKA AKTIVNEGA OPLEMENITENJA 

(320. člen te uredbe) 
 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OBRAČUNA POSTOPKA AKTIVNEGA 
OPLEMENITENJA (odlog plačila carine) 
 
Obračun postopka se vloži v dveh izvodih. 
 
1. V polje 1 se vpišejo firma in sedež oziroma ime, priimek in naslov imetnika dovoljenja ter šifra in 

davčna številka imetnika dovoljenja. 
  
2. V polje 2 se vpišejo izvajalci proizvodnih operacij. 
 
3. V polje 3 se vpišejo: številka dovoljenja za postopek aktivnega oplemenitenja, zadnji dve mesti 

letnice izdaje dovoljenja in šifra carinskega organa, ki je dovoljenje izdal. Na enak način se vpiše 
sprememba dovoljenja.  

 
4. V podpolje a polja 4 se vpišejo vse številke ECL, po katerih je bil začet postopek aktivnega 

oplemenitenja na osnovi tega dovoljenja. Vpis ECL se opravi tako, da se napiše njena številka z 
zadnjima dvema mestoma letnice izdaje (npr. 3060/95) in s šifro carinskega organa. 

 
V podpolje b polja 4 se zaporedoma vpiše vse uvozno blago, ki je bilo uvoženo. Vpis se opravi na 
enak način, kot je to navedeno v dovoljenju, s katerim je bil dovoljeno aktivno oplemenitenje, s 
tem da se vpišeta tudi dejanska poraba in ostanek. Če podatkov ni možno vpisati v to polje, se 
vpiše "GLEJ PRILOGO" in priloži priloga, v kateri so vpisani vsi v tem navodilu zahtevani podatki 
ter sklicevanje na obračun ter dovoljenje za postopek aktivnega oplemenitenja. 

 
5. V podpolje a polja 5 se vpišejo vse številke ECL, po katerih je bilo pridobljeno blago izvoženo, in 

ECL, po katerih so bile dovoljene druge carinsko dovoljene rabe za pridobljene proizvode, s 
katerimi se postopek zaključi. 

 
V podpolje b polja 5 se zaporedno vpišejo vsi pridobljeni proizvodi. Za vsak pridobljeni proizvod se 
zaporedno vpišejo: trgovsko ime, tehnični opis, tarifna oznaka, količina, carinska vrednost. V 
podpolje »Izvoz« se vpišejo samo tisti pridobljeni proizvodi, za katere je bila vložena ECL za 
izvoz; v podpolje »Sprostitev v prost promet« se vpišejo samo tisti pridobljeni proizvodi, za katere 
je bila vložena ECL za sprostitev v prost promet. V podpolje »Drugo« se vpiše tista količina 
pridobljenih proizvodov, za katero je bila dovoljena druga carinsko dovoljena raba ali uporaba 
blaga; sem spadajo tudi vsi carinski postopki z ekonomskim učinkom. 

 
Podpolje b polja 5 se na enak način izpolni tudi za odpadke in ostanke. 
 

6. V polje 6 se vpiše vse nespremenjeno uvozno blago, za katero je bila odobrena katera koli 
carinska dovoljena raba, s katero se zaključi postopek aktivnega oplemenitenja. 

 
Vpis se opravi tako, da se sklicuje na zaporedno številko materiala iz podpolja b polja 4 in vpišejo 
trgovsko ime, količina, številka ECL ter zadnji dve mesti letnice ECL ali drugega dokumenta, s 
katerim je bil postopek zaključen. 

 
7. V spodnji del obračuna se vpišejo kraj, datum in podpis odgovorne osebe imetnika dovoljenja ter 

odtisne žig imetnika dovoljenja. 
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PRILOGA 46 
GOSPODARSKI POGOJI 

(303. člen te uredbe) 
 
 
A) Splošno: 
 
Ta priloga na podrobneje obravnava merila za gospodarske pogoje, ki se uporabljajo za postopek aktivnega 
oplemenitenja. 
 
B) Podrobnejša merila v zvezi z gospodarskimi pogoji pri aktivnem oplemenitenju: 
 
Oznake in podrobna merila: 
 
10:  Nerazpoložljivost blaga, proizvedenega v Sloveniji, ki ima isto osemmestno tarifno oznako KN, je enake 

komercialne kakovosti in ima enake tehnične lastnosti (primerljivo blago) kot uvozno blago, navedeno v 
zahtevku. 
Nerazpoložljivost zajema stanje, ko proizvodnja primerljivega blaga v Sloveniji ne obstaja, ko tega blaga ni 
na razpolago v zadostnih količinah, da bi izvajali predvidene postopke oplemenitenja, ali dejstvo, da 
primerljivega blaga v Sloveniji ni mogoče pravočasno preskrbeti vložniku, da bi izvedel načrtovani 
komercialni posel, čeprav je pravočasno vložil zahtevek. 

 
11: Primerljivo blago je sicer razpoložljivo, vendar ga ni mogoče uporabiti, ker bi bil zaradi njegove cene 

načrtovani komercialni posel ekonomsko neupravičen. 
Pri ugotavljanju, ali je cena primerljivega blaga, proizvedenega v Sloveniji takšna, da bi bil načrtovani 
komercialni posel ekonomsko neupravičen, je potrebno upoštevati vpliv, ki bi ga imela uporaba 
primerljivega domačega blaga na lastno ceno pridobljenih proizvodov in iz tega izhajajoč vpliv na trženje 
proizvoda na tujem trgu. Pri tem se upošteva: 
− primerjava med ceno, ki jo je treba plačati za blago, uvoženo na oplemenitenje, brez plačila dajatev in 

ceno domačega primerljivega blaga, od katere se odštejejo vse notranje dajatve, ki so se ali bi se 
morale povrniti ob izvozu, vključno z vsemi povračili, izplačanimi v okviru ukrepov kmetijske 
politike; 

− cena, ki jo lahko dosežejo pridobljeni proizvodi na tujem trgu, ugotovljena na podlagi trgovske 
korespondence ali drugih podatkov. 

  
12:  Primerljivo blago ne ustreza izrecno postavljenim zahtevam tujega kupca pridobljenih proizvodov ali 

pridobljeni proizvodi morajo biti pridobljeni iz uvoznega blaga, da se zagotovi spoštovanje določb o 
varstvu pravic industrijske oz. komercialne lastnine (pogodbene obveznosti). 

 
30:  Oznaka se nanaša na naslednje primere: 

1. če gre za opravljanje proizvodnih operacij v zvezi z blagom, ki nima komercialnega namena; 
2. če gre za uvoz na oplemenitenje iz tretjega odstavka 92. člena carinskega zakona;  
3. če gre za običajna ravnanja iz 332.člena uredbe;  
4. popravilo;  
5. če gre za oplemenitenje pridobljenih proizvodov, ki so bili pridobljeni na podlagi prejšnjega dovoljenja 

za aktivno oplemenitenje, za odobritev katerega je bilo treba preverjati gospodarske pogoje,  
6. če gre za postopke, v katerih vrednost uvoznega blaga po osemmestni oznaki KN ne presega na 

posameznega vložnika ali koledarsko leto 1.000.000 SIT ne glede na število izvajalcev;  
7. če gre za gradnjo, spremembo ali preureditev civilnih zrakoplovov ali satelitov ali njihovih delov. 

 
99: Vložnik zahtevka je lahko mnenja, da so izpolnjeni gospodarski pogoji, zaradi drugih razlogov, ki niso 

navedeni v prejšnjih oznakah. Razlogi morajo biti navedeni v njegovem zahtevku.  
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PRILOGA 47 
OBRAZEC INF 8 

(321. člen uredbe) 
 
 
1. Deklarant : 

 
                                                                           INFORMATIVNI OBRAZEC 
                                                   

                                                                           Številka : 
 

                                                                           CARINSKO SKLADIŠČENJE 
                                                                           PROSTA CARINSKA CONA 
 

                                                                           OBIČAJNA RAVNANJA 

 
2. Carinski organ vložitve zahtevka : 

 
4. Carinski organ uporabe informacije : 

 
5. Imetnik dovoljenja: 

 
3. ZAHTEVEK 
 
V polju 9 navedene zahteve glede vrste, carinske vrednosti in količine blaga se 
upoštevajo le, če se na blagu ne izvedejo postopki iz polja 8. 
 
 
Kraj : 
 
 
Datum : 
 
 
Podpis : 
 

 
6. Identifikacijska številka : 

 
7. Dokument s katerim je blago zapustilo carinsko skladišče oz. prosto carinsko cono: 
            

 
8.  Vrsta običajnih ravnanj z blagom : 
 
 
 
 
Datum izvedbe : 

 
Vrsta : 
 
Številka : 
 
Datum : 
 
Carinski organ : 

 
9. Oznake in številke, število in vrsta tovorkov; opis blaga : 

 
10. Neto količina : 

 
Podatki, ki se uporabijo pri izračunu carinskega dolga za blago iz polja 9 v primerih, ko na blagu niso bili izvedeni postopki iz polja 8 : 

 
11. Vrsta : 

 
12. Carinska vrednost : 

 
13. Količina : 

 
14. Žig carinskega organa, pri katerem je vložena carinska deklaracija za sprostitev v 
      prost  promet ( glej polje 4 ) 
 
 
Kraj in datum :                                               Podpis in žig:   

 
15. Žig carinskega organa, ki je priskrbel informacijo ( glej polje 2 ) 
 
 
 
Kraj in datum :                                               Podpis in žig:   
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HRBTNA STRAN OBRAZCA INF 8 
 

 
Obrazec je potrebno izpolniti berljivo in neizbrisno (po možnosti s pisalnim strojem ali računalnikom). Ne 
sme vsebovati izbrisov ali besed, napisanih preko drugih. Popravki se opravijo s prečrtanjem napačnih 
besed in vpisom novih podatkov. Popravke morata overiti oseba, ki jih je vnesla v list, in carinski organ. 
 
Polja od 1 do 10 tega lista izpolni deklarant blaga, ki je bilo predmet običajnih ravnanj, za sprostitev v prost 
promet ali drug postopek, na osnovi katerega bi lahko nastal carinski dolg, ali za drug carinski postopek, 
kadar se list izpolnjuje pri iznosu blaga iz carinskega skladišča ali proste carinske cone.   
 
Posebne opombe k posameznim poljem: 
 
Polje 1:  
Vpišejo se ime in priimek oz. firma ter naslov oz. sedež. 
 
Polji 2 in 4:  
V polji 2 in 4 se vpiše se naziv in naslov carinskega organa. Polje 4 ostane prazno, v primeru, ko se 
obrazec izpolnjuje pri iznosu blaga iz carinskega skladišča ali proste carinske cone. 
 
Polje 5: 
Vpišejo se ime in priimek oz. firma ter naslov oz. sedež: 

- imetnika dovoljenja za upravljanje carinskega sklaišča ali 
- imetnika odločbe o vodenju evidenc v prosti carinski coni, kjer so bili izvedeni običajna ravnanja. 

 
Polje 6: 
Vpiše se identifikacijska številka carinskega skladišča oziroma sklicna oznaka odločbe o vodenju evidenc 
v prosti carinski coni.       
 
Polje 7: 
Polje se ne izpolni, če je obrazec izdelan pred iznosom blaga iz carinskega skladišča ali prosto carinske 
cone. 
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1. Imetnik dovoljenja: 
 
 
 
Kontaktna oseba: 

 
                                                                            INFORMATIVNI OBRAZEC 
 

                      Številka : 
 

                                                      AKTIVNO OPLEMENITENJE 
 

 
2. Deklarant: 

 
3. Carinski organ: 
 
 
 

 
4. Zveza z dovoljenjem za aktivno oplemenitenje (št.): 
 

 

 
5. Številka in datum predhodnega dovoljenja: 
 
 

 
Opombe: 

 
6. PRIDOBLJENI PROIZVODI: 
 

 
7. Opis: 
 

 
8. Neto teža (1): 

 
9. Odobrena carinsko dovoljena raba ali uporaba - zveza z dokumentom: 
 
 

 

 
10. UVOZNO BLAGO: 

 
11. Opis: 
 

 
12. Neto teža¹: 

 
11. Opis: 
 

 
12. Neto teža¹: 

 
11. Opis: 
 

 
12. Neto teža¹: 

 
PEČAT CARINSKEGA ORGANA 
 
 
Informacije so preverjeno pravilne 
 
 
Kraj in datum :                                      Podpis in pečat : 

 
13. Kraj in datum: 
 
Deklarantov podpis: 

(1) Kilogrami, litri, število kosov. 
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INF 7 - druga stran 
 

 
14. ZAHTEVA ZA NAKNADNO PREVERJANJE 
 
Spodaj navedeni carinski organ zahteva, da se preveri verodostojnost tega informativnega obrazca in informacij v njem. 
 
 

 
Kraj in datum:  
 
 
Podpis in pečat 

 
Ime in naslov carinskega organa: 

 
REZULTAT NAKNADNEGA PREVERJANJA 
 
Spodaj navedeni carinski organ je pri preverjanju ugotovil, da je ta informativni obrazec¹ : 
 
 --  izdal isti carinski organ kot je navedeno 
 
 --  verodostojen, vendar z upoštevanjem opomb spodaj 

 
 
Kraj in datum  
 
 
Podpis in pečat 

 
Ime in naslov carinskega organa 

 
OPOMBE: 

1 --  Obkroži ustrezno 
 
 

Druge zahteve glede obrazca INF 7: 
 

1. Obrazec mora biti tiskan na belem papirju brez mehanskih delcev in na katerem je mogoče pisati. Teža papirja mora 
biti med 40 in 65 g m2. 

2. Obrazec mora biti velikosti 210 x 297 mm. 
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1. Imetnik dovoljenja: 

 
                                    INFORMATIVNI OBRAZEC    
                                                     
                                                                 Štev. : 
 
                                                                 AKTIVNO OPLEMENITENJE 

 
2. Zahtevek je vložen za : 

 
4. Informacijo prejme : 

 
3. ZAHTEVEK¹ 

 
Spodaj podpisani imetnik dovoljenja za postopek aktivnega oplemenitenja 
zahtevam: 
            prenos blaga v postopku 
 

(Carinski organ iz 4. polja zahteva : 
 

            da se navede in preveri  znesek uvoznih dajatev in kompenzacijskih obresti 
            za blago iz 5. polja, ki je bilo v postopku  in se sedaj z dovoljenjem sprošča v 
            prost promet 
            da se ugotovi ali se za zadevno blago uporabljajo ukrepi trgovinske politike 
            da je naveden znesek zavarovanja 
 
Datum :                                                 Uradni žig : 
 
 
 
Podpis : 

 
5 Oznake in številke - Število in vrsta paketov - Opis blaga / proizvodov 

 
6. Neto količina:                                          7. Tarifna oznaka KN: 

 
IZPOLNJUJE CARINSKI ORGAN 

 
8. Podatki, ki so potrebni za uporabo ukrepov trgovinske politike : 

 
9. Obveznost plačila : 
 
(a) uvoznih dajatev                               (b) dajatev z enakovrednim učinkom                                       (c) drugih dajatev²                                              (d) valuta SIT 

 
10. Opombe: 
 
 

 
11. Datum¹: 
 

            datum prvega vnosa v postopek ali 

            povračila oz. odpusta uvoznih dajatev v skladu z 99. členom  

            Carinskega zakona 
      

 

                  dan         mesec        leto 

 
 
 
1 - Ustrezno označi z    x 
2 - Vpisati v polje 10 (npr. kmetijske dajatve) 

 
12. Kraj : 
 
Datum :                                                 Uradni pečat : 
 
 
Podpis : 
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DRUGA STRAN 
 

 
13. Zahteva za naknadno preverjanje 
 
      Spodaj navedeni carinski organ zahteva, da se preveri avtenti_nost tega informacijskega obrazca 
 

 
     Kraj : 
 
     Datum :                                                         Žig: 
 
 
 
     Podpis : 

 
Carinski organ (ime in naslov): 

 
14. Rezultati preverjanja 
 
Carinski organ, ki je izvedel preverjanje, je ugotovil, da je ta informativni obrazec(1) izdal carinski organ in so informacije v obrazcu¹ : 
 

          --  točne 
 

          --  točne, vendar z upoštevanjem pripomb iz priloge obrazca 

 

 
Kraj : 
 
Datum : 
 
Podpis : 

 
Carinski organ 

(1) Ustrezno obkroži. 
 
 

A. Splošne opombe: 
 
1. Polja od 1 do 7 izpolnjuje imetnik dovoljenja ali organ, ki je zahteval informacijo. 

2. Obrazec mora biti izpolnjen čitljivo (po možnosti z pisalnim strojem) in tako, da ni možno nič izbrisati. 
Na obrazcu ne sme biti nič izbrisano ali napisano eno čez drugo. Popravek se naredi tako, da se na 
pobudo osebe, ki izpolnjuje obrazec prečrta stara beseda in zraven napiše nova, kar mora potrditi 
carinski organ na obrazcu. 
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1. Imetnik:                                                

                                                        INFORMATIVNI OBRAZEC 

                                                        Številka: 

                                                        ZAČASNI UVOZ  
 

2. Carinski organ vložitve zahtevka: 
 
 
 
 
4. Carinski organ uporabe informacije: 
 
 
 
 
5. Datum vnosa blaga v postopek: 
 
 
 

3. Zahtevek: 
 
Podpisani, 

      imetnik 

      pooblaščenec imetnika 
 
želi izdajo tega informativnega lista (zaradi) 
 
      tranzit 

      prenos 

Podpis: 

 
6. Zadnji datum za ponovni izvoz: 
 
 
 
 

7. Na podlagi člena uredbe: 

9. Oznaka KN: 

 
10. Neto količina: 

 A 

8. Oznake in številke;število in vrsta pakiranj. Opis blaga: 

11. Carinska vrednost: 

 
9. Oznaka KN: 

 
10. Neto količina: 

 B 

8. Oznake in številke;število in vrsta pakiranj. Opis blaga: 

11. Carinska vrednost: 

 

PODATKI CARINSKEGA ORGANA 

12. Sprejeti ukrepi za zagotovitev istovetnosti: 
 
 
 
13. Znesek zbranih dajatev: 
 
 
 
14. Čas, ki se upošteva za zbiranje: 
 
                    _____________  mesec(-cev) 
 
15. Opombe: 
 
Organ potrditve: 

Kraj: 

Datum: 

Podpis:                 

                                           uradni pečat: 
 

15. Carinski organ zaključka: 
 
 
Kraj: 

Datum: 

 

Podpis: 

      ponovni izvoz (¹) 

      sprostitev v prost promet (¹) 

      drugi dovoljeni carinski postopki (¹) 

 
(¹) Označite z (x) v ustreznem polju 
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16. Zahteva za naknadno preverjanje: 
 
Spodaj naveden carinski organ želijo preveriti verodostojnost informativnega lista in točnost v njem navedenih podatkov. 
 
 
Kraj: 
 
Datum: 
 
 
Podpis:                                                Uradni pečat: 
 

Ime in naslov carinskega organa: 

17. Rezultati preverjanja: 
 
Po preverjanju spodaj navedeni carinski organ potrjuje, da je ta informativni list (¹): 
 

      potrdil navedeni carinski organ in da so podatki v njem točni 

      podlaga za spodaj podane opombe 
 
Kraj: 
 
Datum: 
 
 
Podpis:                                               Uradni pečat: 
 

Ime in naslov carinskega organa: 

18. Opombe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Označite z (x) v ustreznem polju 

 
OPOMBE 

A. Splošne opombe 
 

1. Vlogo (polja 1 do 11) izpolni imetnik ali njegov pooblaščenec. 
2. Obrazec je treba izpolniti čitljivo in neizbrisno, po možnosti s pisalnim strojem ali računalnikom. V njem ne 
sme biti nobenih izbrisov ali popravljanja besed. Popravki se vnašajo tako, da se napačne besede prečrtajo in 
dodajo vse potrebne podrobnosti. Popravke mora parafirati oseba, ki izpolnjuje list, potrditi pa jih mora tudi 
carinski urad. 
 
B. Posebne opombe, ki se nanašajo na naslednja polja   
 
1 - Vpišite ime in naslov imetnik dovoljenja.  
2 - Vpišite ime, naslov carinskega organa, kamor se pošlje zahtevek.  
4 - Vpišite ime, naslov carinskega organa, kateremu bodo posredovani podatki (uporabnik informacije) 
8 - Vpišite oznake in številke. število in vrsta pakiranj. Če gre za nepakirano blago, vpišite število predmetov 
ali,  če je primerno, vnesite "v razsutem stanju". 

Vpišite običajni trgovski opis blaga ali njegov tarifni opis. 

10 - Neto količina mora biti izražena v enotah metrskega sistema: kg, l, m2, itd.  
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DODATEK 
 
1. SPLOŠNE OPOMBE 
 
1.1. Informativni listi morajo ustrezati vzorcem iz te priloge in biti natisnjeni na brezlesnem pisalnem 

papirju s težo med 40 in 65 g/m2. 
1.2. Obrazec je formata 210 mm × 297 mm. 
 
 
2. UPORABA INFORMATIVNIH LISTOV 
 
2.1.  Skupne določbe 
 
(a) Kadar carinski organ, ki izdaja informativni list, meni, da so poleg obstoječih podatkov na 

informativnem listu potrebni še dodatni podatki, to navede na informativnem listu. Če na njem ni 
dovolj prostora, se priloži dodatni list. To se navede na originalu. 

(b) Carinski organ, ki je potrdil informativni list, se lahko zaprosi, da naknadno preveri verodostojnost 
lista in točnost vsebovanih podatkov. 

(c) Če gre za zaporedne pošiljke, se lahko izpolni potrebno število informativnih listov za količino 
blaga ali proizvodov, danih v postopek. Prvotni informativni list se lahko nadomesti z novimi 
informativnimi listi ali pa, kadar se uporabi samo en informativni list, lahko carinski organ, ki je 
potrdil list, vnese količine blaga ali proizvodov na original. Kadar na listu ni dovolj prostora, se 
priloži dodatni list, kar mora biti navedeno na originalu. 

(d) V izjemnih okoliščinah se informativni list lahko izda naknadno, vendar ne po preteku roka, do 
katerega je treba hraniti dokumente. 

(e) V primeru tatvine, izgube ali uničenja informativnega lista, lahko uporabnik informacije zaprosi 
carinski organ, ki je list potrdil, za izdajo dvojnika. 

Original in izvodi tako izdanega informativnega lista so označeni z naslednjo oznako: 

»DVOJNIK« 
»DUPLICATE« 

 
 
 
 
2.2.  Posebne določbe 
 
2.2.1. Informativni list INF 8 (carinsko skladiščenje) 
 
(a) Informativni list INF 8 (v nadaljevanju: INF 8) se lahko uporabi, ko se blago deklarira za novo 

carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, da bi določili elemente potrebne za ugotovitev carinskega 
dolga, pred izvedbo običajnih oblik ravnanj. 

(b) INF 8 se izpiše v originalu in kopiji. 

(c) Nadzorni organ priskrbi podatke za polja 11, 12 in 13, potrdi polje 15 ter vrne original INF 8 
deklarantu. 

 
2.2.2. Informativni list INF 1 (aktivno oplemenitenje) 
 
(a) Informativni list INF 1 (v nadaljevanju: INF 1) se lahko uporablja za posredovanje podatkov o: 

- zneskih dajatev in kompenzacijskih obresti, 
- uporabi ukrepov trgovinske politike, 
- znesku zavarovanja. 

(b) INF 1 se izpiše v originalu in dveh izvodih. 
Original in en izvod INF 1 se pošlje nadzornemu organu, en izvod pa obdrži carinski organ, ki je 
potrdil INF 1. 

Nadzorni organ vpiše zahtevane podatke v polja 8, 9 in 11 INF 1, ga potrdi, obdrži en izvod in 
vrne original. 
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(c) Kadar se zahteva sprostitev pridobljenih proizvodov ali blaga v nespremenjenem stanju v prost 
promet pri drugem carinskem organu, ki v dovoljenju ni naveden kot organ vnosa v postopek, 
mora carinski urad, ki potrdi INF 1, zahtevati, da nadzorni organ navede: 

− v polju 9(a) znesek uvoznih dajatev, dolgovanih v skladu s prvim odstavkom 97. člena ali 
sedmim odstavkom 99. člena carinskega zakona, 

− v polju 9(b) znesek kompenzacijskih obresti v skladu s 318. členom te uredbe, 
− količina, oznaka KN in poreklo uvoznega blaga, uporabljenega v proizvodnji pridobljenih 

proizvodov, sproščenih v prosti promet. 
(d) Kadar so pridobljeni proizvodi, pridobljeni z aktivnim oplemenitenjem (sistem povračila), prijavljeni 

za drugo carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, ki omogoča povrnitev ali odpustitev uvoznih 
dajatev, in je zanje treba ponovno zahtevati dovoljenje za postopek aktivnega oplemenitenja, 
lahko carinski organi, ki izdajajo dovoljenje, uporabijo INF 1, da določijo znesek uvoznih dajatev, 
ki jih je treba  obračunati, ali znesek carinskega dolga, ki utegne nastati. 

(e) Kadar se deklaracija za sprostitev v prosti promet nanaša na pridobljene proizvode, pridobljene iz 
uvoznega blaga ali blaga v nespremenjenem stanju ob upoštevanju posebnih ukrepov trgovinske 
politike v trenutku vnosa v postopek (sistem odloga) in se taki ukrepi uporabljajo še naprej, potem 
carinski organ, ki sprejme deklaracijo in potrdi INF 1 zaprosi nadzorni organ, da navede podatke, 
ki so potrebni za uporabo ukrepov trgovinske politike. 

(f) Kadar se sprostitev v prosti promet zahteva v primeru INF 1, ki je izpolnjen zaradi določitve 
zneska zavarovanja, se lahko uporabi isti INF 1, če vsebuje: 
− v polju 9(a) znesek uvoznih dajatev za uvozno blago v skladu s prvim odstavkom 97. člena ali 

sedmim odstavkom 99. člena carinskega zakona, in 
− v polju 11 dan, ko je bilo zadevno uvozno blago prvič vneseno v postopek ali dan, ko so bile 

uvozne dajatve povrnjene ali odpuščene v skladu s sedmim odstavkom 99. člena carinskega 
zakona. 

 
2.3.3 Informativni list INF 7 (aktivno oplemenitenje) 
 
(a) Informativni list INF 7 (v nadaljevanju INF 7) se lahko uporablja, kadar se pridobljenim 

proizvodom ali blagu v nespremenjenem stanju v okviru sistema povračila določi ena od carinsko 
dovoljenih rab ali uporab, ki v skladu s petim odstavkom 99. člena carinskega zakona omogočajo 
povrnitev ali odpustitev, ne da bi bil vložen zahtevek za povrnitev. 
Kadar se imetniku v skladu s tretjim odstavkom 70. člena carinskega zakona odobri prenos 
pravice do zahtevka za povrnitev na drugo osebo, se ta podatek vnese v INF 7. 

(b) INF 7 se izdela v izvirniku in dveh izvodih. 
(c) Carinski organ, ki sprejme deklaracijo o zaključku, potrdi INF 7, vrne izvirnik in en izvod 

deklarantu ter zadrži drug izvod. 

(d) Kadar se vloži zahtevek za povrnitev, se mu priloži ustrezno potrjen izvirnik INF 7. 
 
2.2.6. Informativni list INF 6 (začasni uvoz) 
 
(a) Informativni list INF 6 (v nadaljevanju: INF 6) se lahko uporablja za sporočanje elementov za 

ugotavljanje carinskega dolga ali zneskov že obračunanih dajatev, kadar se uvozno blago giba 
znotraj carinskega območja. 

(b) V INF 6 mora za carinskega organa vsebovati vse potrebne podatke, ki so: 
− dan, ko je bilo uvozno blago dano v postopek začasnega uvoza. 
− elemente za določitev carinskega dolga, ugotovljenega na ta dan, 
− znesek katerih koli uvoznih dajatev, že obračunanih z delno oprostitvijo dajatev, in čas, ki se 

upošteva v ta namen. 
(c)  INF 6 se izdela v izvirniku in dveh izvodih. 

(d) INF 6 se potrdi, ko je blago dano v postopek tranzita, na začetku postopka prenosa ali prej. 
(e) Eno izvod zadrži carinski organ, ki ga je potrdil. Izvirnik in drug izvod se vrneta uporabniku, ki ta 

izvod izroči organu zaključka postopka. Po potrditvi uporabnik vrne izvod carinskemu organu, ki 
ga je prvotno potrdil. 
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PRILOGA 48 
SEZNAM OBIČAJNIH RAVNANJ, KI SE LAHKO DOVOLIJO V  

CARINSKEM SKLADIŠČU (328. člen uredbe)  
 

 

Razen, če je to izrecno navedeno, noben od postopkov in ravnanj, navedenih v tem seznamu ne sme 
povzročiti, da se spremeni osemmestna tarifna oznaka nomenklature carinske tarife, v katero se uvršča 
določeno blago. 
 
I. preproste operacije, ki zagotavljajo, da se blago med skladiščenjem ohrani v dobrem stanju: 
 

1. zračenje, razprostiranje, sušenje, odstranjevanje prahu, enostavno čiščenje, popravljanje 
embalaže, osnovno popravljenje škode, ki je nastala med prevozom ali skladiščenjem, če gre za 
preproste operacije, nameščanje in odstranjevanje zaščitnih prevlek za prevoz; 

2. popis zalog, jemanje vzorcev in tehtanje blaga, 
3. odstranjevanje pokvarjenih ali poškodovanih delov; 
4. ščitenje blaga s sredstvi iradijacije ali dodajanje konzervansov; 
5. postopki proti zajedalcem; 
6. postopki z zniževanjem temperature, tudi če se zaradi teh postopkov spremeni osemmestna 

tarifna oznaka nomenklature carinske tarife. 
 
II. naslednje operacije za izboljšanje izgleda ali tržne vrednosti uvoznega blaga: 
  

1. pecljanje in razkoščičenje sadja; 
2. sestavljanje in montiranje blaga, vendar le, če gre za vgradnjo dodatkov v kompleten proizvod, če 

to ne predstavlja bistvenega dela v proizvodnem postopku, tudi če se zaradi te vgradnje spremeni 
osemmestna tarifna oznaka nomenklature carinske tarife za proizvod ali dodatek (npr. vgradnja 
radia ali vetrobranskega brisalca v motorno vozilo); 

3. razsolitev, čiščenje, pranje; 
4. dodajanje blagu ene ali več vrst blaga, dokler je to dodajanje sorazmerno majhno in ne spremeni 

nrave osnovnega blaga, tudi če se zaradi takšnega dodajanja spremeni osemmestna tarifna 
oznaka nomenklature carinske tarife za dodano blago; dodano blago je lahko tudi proizvod, za 
katerega je bil začet postopek carinskega skladiščenja ali proizvod, ki je bil vnešen v prosto 
carinsko cono (npr. dodajanje aditivov, butana ali svinca bencinu, dodajanje pomaračne kaše, olja 
ali arome pomarančnemu soku ipd.); 

5. redčenje tekočin, tudi če se zaradi tega spremeni osemmestna tarifna oznaka nomenklature 
carinske tarife; 

6. medsebojno mešanje enakovrstnega blaga različne kvalitete, zato, da bi pridobili konstantno 
kvaliteto oz. kvaliteto blaga, ki jo zahteva potrošnik, vendar se pri tem ne spremeni narava blaga; 

7. delitev blaga, če gre le za preproste operacije. 
 
III. postopki za pripravo blaga za distribucijo ali nadaljnjo prodajo: 
 

1. sortiranje, mehanično filtriranje, klasificiranje in premeščanje; 
2. urejanje in uravnavanje; 
3. pakiranje, razpakiranje, zamenjavanje embalaže, pretakanje in preprosti prenos v zabojnike, tudi 

če zaradi tega pride do spremembe osemmestne postavke nomenklature carinske tarife; 
4. nameščanje in zamenjava znamk, pečatov, nalepk, cenovnih etiket in drugih znakov razlikovanja, 

zaradi česar pa ne sme blago izgledati, kot da ima poreklo, drugačno od njegovega dejanskega 
porekla; 

5. testiranje, urejanje in pripravljanje strojev, aparatov in vozil za delo, vendar le, če gre za preproste 
operacije; 

6. testiranje v zvezi s preverjanjem, ali blago ustreza tehničnih standardom; 
7. odrezovanje in odstranjevanje posušenega sadja ali zelenjave; 
8. postopki, ki preprečujejo rjavenje; 
9. rekonstrukcija blaga po transportu; 
10. zviševanje temperature, zato da bi bilo blago lahko transportirano; 
11. likanje tekstila; 
12. obdelava tekstila proti elektrostatiki. 
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PRILOGA 49 
Vrste blaga in proizvodnih postopkov, za katere se lahko odobri postopek predelave pod 

carinskim nadzorom 
(349. člen te uredbe) 

 
 

 
zap. 

 
Stolpec 1 

 
Stolpec 2 

 
št. 

 
vrste blaga 

 
postopek predelave, ki se lahko odobri 

 
1.  

 
vse vrste blaga 

 
predelava v vzorce, ki se predstavijo kot taki ali pakirajo v 
garniture 

 
2.  

 
vse vrste blaga 

 
predelava v odpadke ali uničenje blaga 

 
3.  

 
vse vrste blaga 

 
denaturiranje 

 
4.  

 
vse vrste blaga 

 
ponovno pridobivanje delov ali komponent 

 
5.  

 
vse vrste blaga 

 
razstavljanje ali/in uničevanje poškodovanih delov 

 
6.  

 
vse vrste blaga 

 
odpravljanje posledic, nastalih zaradi poškodovanja blaga 

 
7.  

 
vse vrste blaga 

 
običajni postopki in ravnanja, ki se sicer dovoljujejo v 
carinskih skladiščih in prostih carinskih conah 
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PRILOGA 50 
(378. člen te uredbe) 

 
 
Primeri, ko za vnos blaga v postopek začasnega uvoza na podlagi pisne deklaracije ni treba preskrbeti 
zavarovanja:  

 
1. material, ki pripada letalskim, ladijskim ali železniškim podjetjem ali poštnim službam in ga le-te 

uporabljajo v mednarodnem prometu, pod pogojem, da je jasno označen; 
2. embalaža, ki se uvaža prazna, z neizbrisnimi in neodstranljivimi oznakami; 
3. material za pomoč v nesrečah, namenjen državnim ali pooblaščenim organom; 
4. medicinska, kirurška in laboratorijska oprema, namenjena bolnišnici ali medicinski ustanovi, ki tako 

opremo nujno potrebuje; 
5. vnos blaga v postopek začasnega uvoza, ki se premešča v smislu 312. člena uredbe, če je prejšnji 

imetnik vnesel to blago v postopek začasnega uvoza v skladu s 142. ali 145. členom uredbe. 
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PRILOGA 51 
INFORMATIVNI DOKUMENT ZA OLAJŠANJE ZAČASNEGA IZVOZA BLAGA, POSLANEGA IZ 

ENE DRŽAVE V DRUGO NA DODELAVO, PREDELAVO ALI POPRAVILO 
 
 
 
I 

IZPOLNITI OB IZVOZU 

 
(*)Neuporabljene vrstice ali okna je treba prečrtati ali označiti z besedo «Nič«. 
(**) Nepotrebno prečrtati 
 
Generalni carinski urad  
 
........................................………….. 
 
Carinski urad  ...................…….….. 
 
..................................…………........ 

 
A. Spodaj opisano blago, namenjeno dodelavi - predelavi - popravilu (**) v ........................................................... 
 

                                              {sam 
          je predložil za izvoz                                      (**) ..................................................................................................                               

                                              {v imenu                                                  (Naziv izvoznika s tiskanimi črkami) 
                                                                                       
                ......................................................................................................................................................................... 
                                                                              (Naslov s tiskanimi črkami) 

 
B 

 
 

 
                                                           Specifikacija  

 
blaga 

 
 

 
 

 
 

 
Število, vrsta 

 
 

 
 

 
 

 
Količina  

 
 

 
 

 
oznake in 

 
 številke embalaže 

 
Tarifna 
številka 

 
 

Trgovski opis 

 
Bruto teža 

 
Neto teža, število, 
volumen, mere, itd. 

 
Vrednost 

 
Opombe 

 

 
 

- 1 -  
 

- 2 -  
 

- 3 -  
 

- 4 -  
 

- 5 - 
 

- 6 - 
 

- 7  
  
C   Narava predvidenih operacij : 
 
        .......................................................................................................................................................................................……………………………………………………................. 
        ...................................................................................................................................................……………………………………………………..................................................... 

 
 
D   Podrobnosti o opravljenem pregledu:                                                                         F 
     ................................................................................................................................................................…………………………….  
     ...........................................................................................................................................................……………………………......  
     ................................................................................................................................................……………………………................ 
 
E   Uporabljena metoda za zagotovitev istovetnosti: 

 
     ...............................................................................................................................................……………………………................. 
     ..........................................................................................................................................................……………………………......  
     ............................................................................................................................................…………………………….................... 

 
Potrditev skladnosti z navedbami v  

.................................................................

.......................................………………....

. 
         (Carinski dokument) 
 
Št.............................datum.......………..... 
 
....................,   .....................……….…..... 
      (Kraj)                 (Datum) 

 
............................ 
      (Podpis)                    

                            (žig carinskega 
organa) 
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II                           

                                                           IZPOLNITI OB UVOZU 
 
 
 
(*)Neuporabljene vrstice ali okna je treba prečrtati ali označiti z besedo«Nič«. 
(**) Nepotrebno prečrtati 

 
Generalni carinski urad 
 
....................................…………....... 
 
Carinski urad   …….......................... 
 
.............................………….............. 

 
A. Opisano blago {v I.delu 
                              {spodaj  (**) namenjeno dodelavi - predelavi - popravilu (**)   
 
                                           {sam 
  
    je predložil za izvoz                       (**) ………………......................................................................................................                          
  
                                                                                          (Naziv izvoznika s tiskanimi črkami) 
                                          {v imenu          
                                          
                                                                                       
                                 ............................................................................................................................................................ 
                                                                           (Naslov s tiskanimi črkami)                                 

 
B 

 
 

 
                                              Specifikacija  

 
blaga 

 
 

 
 

 
 

 
Število, vrsta 

 
 

 
 

 
 

 
Količina  

 
 

 
 

 
oznake in 

 
 številke embalaže 

 
Tarifna 
številka 

 
 

Trgovski opis 

 
Bruto teža 

 
Neto teža, število, 
volumen, mere, itd. 

 
Vrednost 

 
Opombe 

 

 
 

- 1 -  
 

- 2 -  
 

- 3 -  
 

- 4 -  
 

- 5 - 
 

- 6 - 
 

- 7  
 
C   Narava predvidenih operacij 
        .....................................................................................................................................................................................................................……………………………......... 
        ......................................................................................................................................................................................................................……………………………........ 

 
 
D   Podrobnosti o opravljenem pregledu:                                                                                 F 
     ..........................................................................................................................................................……………………………....... 
     .........................................................................................................................................................……………………………........    
     ........................................................................................................................................................……………………………......... 
 
E Uporabljena metoda za zagotovitev istovetnosti: 
     .................................................................................................................................................……………………………................ 
     ..............................................................................................................................................……………………………...................    
     ...................................................................................................................................................…………………………….............. 

 
Potrditev skladnosti z navedbami v  

............................................................

..................................………………..... 
         (Carinski dokument) 
 
Št..............      datum ...………………. 
 
..................,          ...............………..... 
     (Kraj)                         (Datum) 
.......................... 
       (Podpis)               

                       (žig carinskega 
organa) 
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III                    

IZPOLNITI OB PONOVNEM  IZVOZU 
 

(*)Neuporabljene vrstice ali okna je treba prečrtati ali označiti z besedo«Nič«. 
(**) Nepotrebno prečrtati 

 
 
Generalni carinski urad 
 
........................................………...... 
 
Carinski urad   …...…...................... 
 
.......................................…………... 

 
A. Spodaj opisano blago {spodaj 
                                        {v II.delu (**) 
 
     { je rezultat izdelave ali predelave blaga, opisanega v II.delu (**) 
     { ki je bilo popravljeno 
 
                                                         {sam                   (**) .......................................................................................………..... 
                                                                                                         (Naziv izvoznika s tiskanimi črkami) 
      je predložil v ponovni izvoz  
 
                                     {v imenu         
                            
 
            ..…………....................................................................................................................................................................... 
                                                                                     (Naslov s tiskanimi črkami) 

 
B 

 
 

 
                                              Specifikacija  

 
blaga 

 
 

 
 

 
 

 
Število, vrsta 

 
 

 
 

 
 

 
Količina  

 
 

 
 

 
oznake in 

 
 številke embalaže 

 
Tarifna 
številka 

 
 

Trgovski opis 

 
Bruto teža 

 
Neto teža, število, 
volumen, mere, itd. 

 
Vrednost 

 
Opombe 

 

 
 

- 1 -  
 

- 2 -  
 

- 3 -  
 

- 4 -  
 

- 5 - 
 

- 6 - 
 

- 7  
 
C   Narava  predvidenih operacij: 
         
………………………………………………………………………………………………………… ...……………………………………………………………………………………..………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...….. 
 
 
D   Podrobnosti o opravljenem pregledu:                                                                                     F 
 
....................................................................................................................…………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..   
  

E   Uporabljena  metoda za zagotovitev istovetnosti: 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Potrditev skladnosti z navedbami v  

......................................................................................

..........................................................……………………... 
                       (Carinski dokument)      
 
Št.............................      datum    .................... 
 
 
................................,     ................................... 
         (Kraj)                               (Datum) 
 
............................ 
     (Podpis)                                 (žig carinskega organa) 
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PRILOGA 52 
POTRDILO O CARINSKEM STATUSU BLAGA 

 
 
1 

 
1. Imetnik ( polno ime/firma in naslov/sedež ) : 

 
Potrdilo o carinskem statusu blaga v PROSTI CARINSKI CONI   

 
 

 
 

 
 
 
Številka :                                                   Datum : 

 
 

 
2. Carinski organ izdaje : 
    ( naziv  in naslov ) 

 
3. Blago opisano v polju 4, je (1) : 
 
( ) domače blago 
 
( ) carinsko blago 

 
I 

M 
E 
T 
N 
I 
K 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
(1) Neustrezno prečrtati, da se preprečijo kasnejše 
spremembe 

 
 

 
 

 
 

 
4. Zaporedna številka - Oznake, identifikacijske številke, število in vrsta tovorkov - Količina in opis blaga 

 
 

 
5. Kraj : 

 
 

 
Datum :                                                                 Podpis : 

 
Žig carinskega organa izdaje 
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2 

 
1. Imetnik ( polno ime/firma in naslov/sedež ) : 

 
Potrdilo o carinskem statusu blaga v PROSTI CARINSKI CONI  

 
 

 
 

 
 
 
Številka :                                                   Datum : 

 
 

 
2. Carinski organizdaje : 
    ( naziv in naslov ) 

 
3. Blago opisano v polju 4 je (1) : 
 
( ) domače blago 
 
( ) carinsko blago 

 
C 
A 
R 
I 
N 
A 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

 
(1) Neustrezno prečrtati, da se preprečijo kasnejše 
spremembe 

 
 

 
 

 
 

 
4. Zaporedna številka - Oznake, identifikacijske številke, število in vrsta tovorkov - Količina in opis blaga 

 
 

 
5. Kraj : 

 
 

 
Datum :                                                                 Podpis : 

 
Žig carinskega organa izdaje 
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DOLOČBE GLEDE OBRAZCA POTRDILA O CARINSKEM STATUSU BLAGA V 
PROSTI CARINSKI CONI 
 
1. Obrazec mora biti tiskan na belem papirju brez mehanskih delcev in na katerem je mogoče pisati. 
Teža papirja mora biti med 40 in 65 g/m2. 
 
2. Obrazec mora biti velikosti 210 x 297 mm. 
 
3. Obrazec ne sme vsebovati izbrisov ali dopisanih besed. Vsaka sprememba se opravi s prečrtanjem 
napačnih podatkov in vpisom pravilnih, kadar je to potrebno. Vsako tako spremembo morata overiti 
oseba, ki je potrdilo izpolnila, in carinski organ. 
 
4. Proizvode, na katere se nanaša potrdilo, je potrebno navesti v ločene vrstice in prednje napisati 
zaporedno številko. Takoj za zadnjim proizvodom se potegne vodoravna črta. Neuporabljen prostor se v 
celoti prečno prečrta, da se tako preprečijo naknadni vpisi.  
 
5. Izvirnik in ena kopija pravilno izpolnjenega potrdila se oddata pristojnemu carinskemu organu pri 
vnosu blaga v prosto carinsko cono oziroma pri vložitvi carinske deklaracije.  
 
Carinski organ obrazec overi in obdrži kopijo potrdila.  
 
6. Kadar uporabnik izpolni obrazec zaradi sprostitve v prost promet v PCC, se lahko polje 5: 

- žigosa in podpiše s strani carinskega organa vnaprej, ali 
- žigosa s strani uporabnika s posebnim žigom, ki ga odobri carinski organ              
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PRILOGA 53 
 

A) POTRDILO O ISTOVETNOSTI BLAGA (435. člen te uredbe) 
 
 
1. Izvoznik 

 

POTRDILO O ISTOVETNOSTI BLAGA 
 

štev. 

 
2. Prejemnik v času izvoza 

 
 
 
 

ORIGINAL 

 
P O M E M B N O  

 
3. Namembna država v času izvoza 
 

 
Pri izpolnjevanju je potrebno upoštevati predpise, ki se nanašajo na vrnjeno blago, in opombe na hrbtni strani obrazca. 
 
Polji 1 do 11 se izpolni ali s pisalnim strojem ali rokopisno z velikimi tiskanimi črkami. 
 
Kadar se potrdilo izpolni za blago, ki je predmet posebnih ukrepov trgovinske ali kmetijske politike, je veljavno samo v primeru, če vsebuje v polju B in, kadar je to potrebno, v 
polju A zaznamek pristojnih organov. 
 
Potrdilo se predloži carinskemu organu ponovnega uvoza. 
 
 

 
4. Število, vrsta, oznake in številke tovorkov ter opis blaga, ki se izvaža 

 
5. Bruto masa 
 

 
 

 
 

 
 

 
6. Neto masa 
 

 
7. Izvozna vrednost 

 
8. Količina, za katero se zahteva potrdilo 

 
9. Oznaka NCT 

 
a)  s številkami 

 
b)  z besedami 

 
 

 
A) ZAZNAMEK ORGANOV, PRISTOJNIH ZA IZVOZNA 
DOVOLJENJA ALI VNAPREJŠNJA  POTRDILA 
 
 
- Upoštevani predpisi v zvezi z dovoljenji ali potrdili 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj :                                Datum : 
 
Podpis :                            žig : 

 
B) ZAZNAMEK ORGANOV, PRISTOJNIH ZA ODOBRITEV 
POVRAČIL ALI DRUGIH ZNESKOV, ODOBRENIH PRI 
IZVOZU 
 
 
- Ni povračil ali drugih zneskov, odobrenih pri izvozu (1) 
- Povračila ali drugi zneski pri izvozu vrnjeni za 
.................................... (količina) (1). 
- Upravičenost do izplačila povračil ali drugih zneskov pri 
izvozu razveljavljena za .................... (količina) (1). 
 
 
 
Kraj :                                Datum : 
 
Podpis :                            žig : 

 
10. Drugi podatki o blagu 
 
 
a) Izvozna listina 
 
vrsta 
štev. 
datum 
 
b) Blago, izvoženo zaradi zaključka postopka uvoza 
zaradi izvoza (1). 
 
c) Blago, ki je bilo sproščeno v prost promet za 
specifično uporabo (1). 
 
d) Stanje blaga: - tovorki (1) 
                          - kosi (1) 
                          - razsuto (1) 
 

 
ZAZNAMEK CARINSKEGA ORGANA, KI BLAGO IZVOZNO OCARINI  

( ZAKLJUČI IZVOZNI POSTOPEK ) 
 
 
Podatki v poljih 1 do 10 so točni. 
Istovetnost je zagotovljena. 
 
 
Kraj :                                                             Datum : 
 
Podpis :                                                         Žig : 

 
11. ZAHTEVEK IZVOZNIKA 
 
Podpisani : 
- izvoznik (1) 
- po nalogu izvoznika (1) 
prosim za izdajo potrdila zaradi ponovnega uvoza nevedenega blaga. 
 
Kraj :                                             Datum : 
 
Podpis :                             

 
(1) Neustrezno prečrtati. 
 
 
 

INF 3 
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NAZIV IN NASLOV IZVOZNEGA CARINSKEGA ORGANA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
OPOMBE 

 
Polje 1 : Navedite ime in priimek in naslov / firmo in sedež 
 
Polje 4 : Navedite natančne podatke o blagu v skladu z njegovim običajnim trgovskim imenom ali s poimenovanjem v Carinski tarifi. Opis blaga mora ustrezati opisu v izvozni 
listini. 
 
Polje 7 : Navedite izvozno vrednost v času izvoza v tuji valuti. 
 
Polje 8 : Navedite podatke o količini blaga, ki ga želite ponovno uvoziti. 
 
Polje 10c : Točka c polja 10 se nanaša na blago, ki je bilo sproščeno v prost promet z ugodnostjo popolne ali delne oprostitve uvoznih dajatev, ker je namenjeno specifični 
uporabi. 
 
Polje 10d : Točka d polja 10 se nanaša na stanje blaga v času njegovega izvoza. 
 

 
 

 
ZAHTEVEK CARINSKEGA ORGANA PONOVNEGA UVOZA 

 
Carinski organ ponovnega uvoza zahteva : 
 
- overitev pristnosti potrdila in pravilnosti podatkov (1) 
 
- dopolnitev potrdila z naslednjimi podatki (1) : 
 

 
Naziv in naslov carinskega organa ponovnega uvoza 

 
Kraj :                                                 Datum : 
 
Podpis :                                             Žig : 

 
ODGOVOR PRISTOJNEGA ORGANA 

 
- Potrdilo je pristno in podatki so točni (1). 
 
Pripombe na potrdilo (1) : 
 
- Drugi zahtevani podatki (1): 

 
Naziv in naslov pristojnega organa 

 
Kraj :                                                 Datum : 
 
Podpis :                                             Žig : 

 
 

 
PONOVNI UVOZ 

 
Količina ponovno uvoženega blaga 

 
Številka, datum in vrsta listine ponovnega uvoza 
Podpis in žig carinskega organa ponovnega uvoza 

 
 

 
 

 
(1) Neustrezno prečrtati. 
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1. Izvoznik 

 

POTRDILO O ISTOVETNOSTI BLAGA 
 

štev. 

 
2. Prejemnik v času izvoza 

 
 
 
 

KOPIJA 

 
P O M E M B N O  

 
3. Namembna država v času izvoza 
 

 
Pri izpolnjevanju je potrebno upoštevati predpise, ki se nanašajo na vrnjeno blago, in opombe na hrbtni strani obrazca. 
 
Polji 1 do 11 se izpolni ali s pisalnim strojem ali rokopisno z velikimi tiskanimi črkami. 
 
Kadar se potrdilo izpolni za blago, ki je predmet posebnih ukrepov trgovinske ali kmetijske politike, je veljavno samo v primeru, če vsebuje v polju B in, kadar je to potrebno, v 
polju A zaznamek pristojnih organov. 
 
Potrdilo se predloži carinskemu organu ponovnega uvoza. 
 
 

 
4. Število, vrsta, oznake in številke tovorkov ter opis blaga, ki se izvaža 

 
5. Bruto masa 
 

 
 

 
 

 
 

 
6. Neto masa 
 

 
7. Izvozna vrednost 

 
8. Količina, za katero se zahteva potrdilo 

 
9. Oznaka NCT 

 
a)  s številkami 

 
b)  z besedami 

 
 

 
A) ZAZNAMEK ORGANOV, PRISTOJNIH ZA IZVOZNA 
DOVOLJENJA ALI VNAPREJŠNJA  POTRDILA 
 
 
- Upoštevani predpisi v zvezi z dovoljenji ali potrdili 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj :                                Datum : 
 
Podpis :                            Žig : 

 
B) ZAZNAMEK ORGANOV, PRISTOJNIH ZA ODOBRITEV 
POVRAČIL ALI DRUGIH ZNESKOV, ODOBRENIH PRI 
IZVOZU 
 
 
- Ni povračil ali drugih zneskov, odobrenih pri izvozu (1) 
- Povračila ali drugi zneski pri izvozu vrnjeni za 
.................................... (količina) (1). 
- Upravičenost do izplačila povračil ali drugih zneskov pri 
izvozu razveljavljena za .................... (količina) (1). 
 
 
 
Kraj :                                Datum : 
 
Podpis :                            Žig : 

 
10. Drugi podatki o blagu 
 
 
a) Izvozna listina 
 
vrsta 
štev. 
datum 
 
b) Blago, izvoženo zaradi zaključka postopka uvoza 
zaradi izvoza (1). 
 
c) Blago, ki je bilo sproščeno v prost promet za 
specifično uporabo (1). 
 
d) Stanje blaga: - tovorki (1) 
                          - kosi (1) 
                          - razsuto (1) 
 

 
ZAZNAMEK CARINSKEGA ORGANA, KI BLAGO IZVOZNO OCARINI  

( ZAKLJUČI IZVOZNI POSTOPEK ) 
 
 
Podatki v poljih 1 do 10 so točni. 
Istovetnost je zagotovljena. 
 
 
Kraj :                                                             Datum : 
 
Podpis :                                                         Žig : 

 
11. ZAHTEVEK IZVOZNIKA 
 
Podpisani : 
- izvoznik (1) 
- po nalogu izvoznika (1) 
prosim za izdajo potrdila zaradi ponovnega uvoza nevedenega blaga. 
 
Kraj :                                             Datum : 
 
Podpis :                             

 
(1) Neustrezno prečrtati. 
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NAZIV IN NASLOV IZVOZNEGA CARINSKEGA ORGANA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
OPOMBE 

 
Polje 1 : Navedite ime in priimek in naslov / firmo in sedež 
 
Polje 4 : Navedite natančne podatke o blagu v skladu z njegovim običajnim trgovskim imenom ali s poimenovanjem v Carinski tarifi. Opis blaga mora ustrezati opisu v izvozni 
listini. 
 
Polje 7 : Navedite izvozno vrednost v času izvoza v tuji valuti. 
 
Polje 8 : Navedite podatke o količini blaga, ki ga želite ponovno uvoziti. 
 
Polje 10c : Točka c polja 10 se nanaša na blago, ki je bilo sproščeno v prost promet z ugodnostjo popolne ali delne oprostitve uvoznih dajatev, ker je namenjeno specifični 
uporabi. 
 
Polje 10d : Točka d polja 10 se nanaša na stanje blaga v času njegovega izvoza. 
 

 
 

 
ZAHTEVEK CARINSKEGA ORGANA PONOVNEGA UVOZA 

 
Carinski organ ponovnega uvoza zahteva : 
 
- overitev pristnosti potrdila in pravilnosti podatkov (1) 
 
- dopolnitev potrdila z naslednjimi podatki (1) : 
 

 
Naziv in naslov carinskega organa ponovnega uvoza 

 
Kraj :                                                 Datum : 
 
Podpis :                                             Žig : 

 
ODGOVOR PRISTOJNEGA ORGANA 

 
- Potrdilo je pristno in podatki so točni (1). 
 
Pripombe na potrdilo (1) : 
 
- Drugi zahtevani podatki (1): 

 
Naziv in naslov pristojnega organa 

 
Kraj :                                                 Datum : 
 
Podpis :                                             Žig : 

 
 

 
PONOVNI UVOZ 

 
Količina ponovno uvoženega blaga 

 
Številka, datum in vrsta listine ponovnega uvoza 
Podpis in žig carinskega organa ponovnega uvoza 

 
 

 
 

 
(1) Neustrezno prečrtati. 
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B) 
 

POTRDILO O ISTOVETNOSTI BLAGA V POTNIŠKEM PROMETU 
 
 
 
Štev. : 
 

 
 
 
Priimek in ime : _____________________________________________________________________________________________________  
 
 
Številka potne listine : ________________________________________________________________________________________________ 
  
 

 
 
 

PODATKI O BLAGU, KI GA POTNIK IZNAŠA 

 
 
 
1. ________________________________________________________________________________________________________________  
 
2. ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
7. ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
8. ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
9. ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
10. _______________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 

               Podpis deklaranta : 
 

_______________________ 
 

 
 
Stvari, navedene v seznamu do vštete zaporedne številke _________, je potnik prijavil ob odhodu iz Republike Slovenije. 
 
V skladu s 410. členom te uredbe potrjujemo, da je bilo blago, navedeno od zaporedne številke _____ do zaporedne številke _____ , izvoženo iz Republike Slovenije. 
 
 
Kraj : _____________________________________                            Carinski delavec : _________________________________________ 
 
 
Datum : ___________________________________                            MP 
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PRILOGA 54 
OBRAZEC GARANCIJE ZA ZAVAROVANJE PLAČILA CARINSKEGA DOLGA 

 
 
Banka - garant : 
............................................................................ 
............................................................................ 
 
Za upravičenca iz garancije : 
............................................................................ 
............................................................................ 
 
Po naročilu :  
........................................................................... 
...........................................................................  
 
za zavarovanje plačila carinskega dolga v skladu z uredbo o izvajanju carinskega 
 
zakona izdaja banka 
 
 
GARANCIJO Štev: ......................... 
 
za zavarovanje plačila carinskega dolga 
 
 
Ta garancija v znesku ................................ SIT velja za plačilo carinskega dolga za 
 
blago, za katerega je carinski postopek začet od .......... do ............ 
 
Končni rok za vnovčitev garancije je ................................................ 
 
 
PODATKI O BANKI - GARANTU 
 
Matična številka : ............................................................................. 
 
Davčna številka : ............................................................................. 
 
Naziv banke - garanta : ................................................................... 
 
Sedež : ............................................................................................ 
 
Poštna številka :    .......................... Kraj : ...................................... 
 
Transakcijski račun : ...................................................................................... 
 
ki se vodi pri : .................................................................................. 
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PODATKI O CARINSKEM DOLŽNIKU - NAROČNIKU 
 
Matična številka : ............................................................................ 
 
Davčna številka : ............................................................................. 
 
Firma : ............................................................................................. 
 
Sedež : ............................................................................................ 
 
Poštna številka :    ................. Kraj : ................................................ 
 
 
Garant se zavezuje da bo na prvi poziv in brez ugovora plačal carinske dolgove iz . člena uredbe 
za izvajanje carinskega zakona carinskega dolga, ki dospejo v plačilo med veljavnostjo te 
garancije in so nastale iz naslednjih carinskih operacij: 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji plačan znesek do skupnega zneska garancije. 
 
Garancija je izdana v ................................... enakih izvodih. 
 
.........................................      M.P. 
 
Kraj in datum 
 
.......................................... 
 
podpis pooblaščene osebe 
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PRILOGA 55 
OBRAZEC POTRDILA O GOTOVINSKEM POLOGU 

 
Na podlagi 461. člena uredbe za izvajanje carinskega zakona izdaja Generalni carinski urad 
Republike Slovenije 
 
POTRDILO O GOTOVINSKEM POLOGU Štev.:  ........ 
 
1. Carinski dolžnik ........................................................................................................ 
iz .................................................................................................................................. je pri 
Generalnem carinskem uradu položil gotovinski polog za zavarovanje plačila carinskega 
dolga v znesku .................................................. SIT. 
 
2. Gotovinski polog velja za zavarovanje plačila carinskega dolga za blago, za katerega je 
carinski postopek začet od .......... do ............ 
 
3. Podatki o carinskem dolžniku 
 
Matična številka : .................................................................................... 
 
Firma : .................................................................................................... 
 
Naslov / sedež : ..................................................................................... 
 
Poštna številka : .................. Kraj : ....................................................... 
 
4. Carinski dolžnik lahko uporablja gotovinski polog za zavarovanje plačila obveznosti iz 
447. člena uredbe za izvajanje carinskega zakona, ki so nastale ali bi lahko nastale iz 
naslednjih carinskih operacij : 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
 
5. Carinski dolžnik lahko uporablja to potrdilo za zavarovanje plačila carinskega dolga pri 
naslednjih carinskih organih : 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
 
6. Gotovinski polog se znižuje za vsak po tem zavarovanju plačan znesek do skupnega 
zneska gotovinskega pologa. 
 
7. To potrdilo je izdano v ............. enakih izvodih. 
 
 
...................................              M.P.                   .......................................... 
Kraj in datum                                                      Podpis pooblaščene osebe 
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PRILOGA 56 
OBRAZEC ZAHTEVKA ZA POVRAČILO ALI ODPUSTITEV CARINSKEGA DOLGA 

(483. člen te uredbe) 
 
 
1 

 
1. Vložnik zahtevka ali njegov pooblaščenec (polno ime/firma 
in naslov/sedež) 

 
2. Zahtevek za povrnitev 

 
 

 
 
Zveza s carinsko deklaracijo 

 
3. Carinski organ, ki je pristojen za carinski dolg 

 
4. Nadzorni carinski organ (poln naziv) 

 
5. Lokacija blaga 

 
6. Komentarji nadzornega carinskega organa 

  O
R
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7. Destinacija blaga ( zahteva za vnaprejšnjo povračilo ali      
 odpustitev) 

 
 

 

1 

 
 

 
 

 
9. Tarifna oznaka KN 

 
10. Neto teža 

 
11. Carinska vrednost 

 
 

 
8. Opis blaga, število in vrsta 

 
12. Znesek za povračilo ali odpustitev v SIT 
 
 
 
 
Število prilog 

 
 

 
13. Spodaj podpisani zahtevam povračilo / odpustitev¹ uvoznega / 
izvoznega¹       carinskega dolga na podlagi² Carinskega zakona (CZ): 
 

 
 
       drugega do petega odstavka 158. člena  CZ  
        
 
 
       sedmega odstavka 158. člena CZ 

 
14. Zaznamek sprejema zahtevka s strani carinskega organa, ki je pristojen  
      za carinski dolg 
 
 
Kraj in datum 
 
Podpis                                                                Žig 
 

 

 
       osmega do desetega odstavka 158. člena  CZ      
         
 
 
       enajstega odstavka 158. člena CZ 
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15. Komentarji 

 
16. Kraj in datum 
 
Podpis vložnika zahtevka 
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2 
 
1. Vložnik zahtevka ali njegov pooblaščenec (polno ime/firma 
in naslov/sedež) 

 
2. Zahtevek za povrnitev 

 
 

 
 
Zveza s carinsko deklaracijo 

 
3. Carinski organ, ki je pristojen za carinski dolg 

 
4. Nadzorni carinski organ (poln naziv) 

 
5. Lokacija blaga 

 
6. Komentarji nadzornega carinskega organa 

   
 IZ
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7. Destinacija blaga ( zahteva za vnaprejšnjo povračilo ali      
 odpustitev) 

 
 

 

2 

 
 

 
 

 
9. Tarifna oznaka KN 

 
10. Neto teža 

 
11. Carinska vrednost 

 
 

 
8. Opis blaga, število in vrsta 

 
12. Znesek za povračilo ali odpustitev v SIT 
 
 
 
 
Število prilog 

 
 

 
13. Spodaj podpisani zahtevam povračilo / odpustitev¹ uvoznega / 
izvoznega¹       carinskega dolga na podlagi² Carinskega zakona (CZ): 
 

 
 
       drugega do petega odstavka 158. člena CZ 
 
 
       sedmega odstavka 158. člena CZ 

 
14. Zaznamek sprejema zahtevka s strani carinskega organa, ki je pristojen  
      za carinski dolg 
 
 
Kraj in datum 
 
Podpis                                                                              Žig 

 
 
       osmega do desetega odstavka 158. člena CZ 
 
 
       enajstega odstavka 158. člena CZ 
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15. Komentarji 

 
16. Kraj in datum 
 
Podpis vložnika zahtevka 
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HRBTNA STRAN OBRAZCA ZAHTEVKA ZA POVRAČILO ALI ODPUST CARINSKEGA DOLGA 
 
OPOMBE 
 
A. SPLOŠNE OPOMBE: 
Izvod označen s številko 1 (original) hrani carinski organ, izvod označen s številko 2 pa vložnik zahtevka. 
Obrazec je potrebno izpolniti berljivo in neizbrisno (po možnosti s pisalnim strojem ali računalnikom). Ne 
sme vsebovati izbrisov ali besed, napisanih preko drugih. Popravki se opravijo s prečrtanjem napačnih 
besed in vpisom novih podatkov. Popravke morata overiti oseba, ki jih je vnesla v list, in carinski organ. 
 
B. POSEBNE OPOMBE K POSAMEZNIM POLJEM OBRAZCA 
1. Vpišejo se ime in priimek oz. firma ter naslov oz. sedež vložnika zahtevka ali njegovega pooblaščenca. 
Če vložnik zahtevka ni oseba, ki je plačala oz. je zavezana za plačilo carinskega dolga, je potrebno 
navesti podlago za njegovo nastopanje. 

2. Navesti je potrebno podatke o carinski deklaraciji, ki je podlaga za povračilo ali odpustitev carinskega 
dolga. 

3. Vpiše se poln naziv in naslov carinskega organa, ki je obračunal carinski dolg. 

4. To polje se izpolni, kadar je za blago pristojen drug carinski organ, kot je naveden v polju 3. 

5. Vpiše se poln naslov (vključno s poštno številko). 

6. To polje se izpolni, kadar se uporablja 500. člen te uredbe. V tem primeru se navede količina, vrsta in 
vrednost dela blaga, ki bo ostal na carinskem območju. 
Če je blago namenjeno dobrodelnim organizacijam, se navede poln naziv in naslov (vključno s poštno 
številko). 

7. Razen v primerih iz drugega do petega odstavka 158. člena carinskega zakona je potrebno navesti, 
katero carinsko dovoljeno rabo ali uporabo blaga zahteva vložnik zahtevka v skladu s carinskimi predpisi. 
Če je druga carinsko dovoljena raba ali uporaba blaga že dovoljena, se navedejo podatki o dovoljenju. 
Vpiše tudi, ali je potrebna predhodna odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga. 

8. Vpiše se običajni trgovski opis ali tarifna oznaka. Opis blaga se mora skladati z opisom iz carinske 
deklaracije iz polja 31. Poleg tega se vpiše tudi št. tovorkov oz. paketov; v primeru razsutega tovora se 
vpiše »razsuto«. 

9. Vpiše se tarifna oznaka KN. 

10. Količina se navede v standardnih merskih enotah (metri, litri, kilogrami ipd.). 

11. Vpiše se carinska vrednost blaga. 

12.  Znesek se sme navesti le v SIT. 

13. Okoliščine, ki lahko povzročijo povračilo ali odpustitev carinskega dolga (v navodilo) : 
− Drugi do peti odst. 158. čl. Carinskega zakona (CZ): Obračun je bil opravljen nad zakonsko dolgovanim zneskom 
− Sedmi odst. 158. čl. CZ: Blago je bilo po pomoti deklarirano za določen carinski postopek. 
− Osmi do deseti odst. 158. čl. CZ: Blago je bilo poškodovano oziroma ni ustrezalo določbam pogodbe. 
− Enajsti odst. 158. čl. CZ: Dolžniku ni mogoče očitati prevare ali velike malomarnosti. Posebne okoliščine je potrebno podrobno 

opisati. Za ta namen se lahko zahtevku doda priloga. 

Tudi v drugih primerih se lahko zaradi polne razlage doda priloga. Obvezna pa je navedba števila strani v 
prilogi. 
 
C. DRUGE ZAHTEVE GLEDE OBRAZCA 
1. Obrazec mora biti tiskan na belem papirju brez mehanskih delcev in na katerem je mogoče pisati. Teža 
papirja mora biti med 40 in 65 g/m2. 
 

2. Obrazec mora biti velikosti 210 x 297 mm. 
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MINISTRSTVA
5306. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev

Na podlagi prvega odstavka 101. člena zakona o soci-
alnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 - odl. US
RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) izdaja minister
za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno

varstvenih storitev

1. člen
V drugem odstavku 9. člena pravilnika o metodologiji

za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 36/02) se črta zadnji stavek.

Črta se tretji odstavek.
Sedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo

tretji, četrti, peti in šesti odstavek.

2. člen
V 36. členu se besedilo “od tretjega dneva” nadomesti

z besedilom “po tretjem dnevu”.

3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, priloga 4 z

novo prilogo 4, priloga 5 pa z novo prilogo 5.
Nove priloge 2, 4 in 5 so sestavni del tega pravilnika.

4. člen
Za naslovom VII. poglavja “PREHODNE IN KONČNE

DOLOČBE” se doda nov 43.a člen, ki se glasi:

“43.a člen
Ne glede na določbe 6. člena tega pravilnika izvajalci,

ki izvajajo socialno varstveno storitev v okviru mreže javne
službe in se delno ali v celoti financirajo s plačili uporabni-
kov, v obdobju do 1. 1. 2006 pri oblikovanju cene storitve
upoštevajo strošek amortizacije, izračunan po stopnjah, do-
ločenih v navodilu o načinu in stopnjah rednega odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 86/99).”

5. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:

“50.a člen
Ne glede na določbe 41. člena tega pravilnika se prva

uskladitev cen po elementih po tem pravilniku opravi za
obdobje, za katero z izdajo soglasja k ceni storitve uskladi-
tev še ni bila upoštevana.”

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 017-01-011/02-09
Ljubljana, dne 2. decembra 2002.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.
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5307. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah

Na podlagi 10., 18., 22., 23., 29., 35., 44., 52., 55.,
56., 59. in 67. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št.
84/98, 57/99, 33/01 in 99/01) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o izvajanju zakona o trošarinah

1. člen
V pravilniku o izvajanju zakona o trošarinah (Uradni list

RS, št. 6/99, 52/99, 35/00 in 59/01) se 45., 46. in 47.
člen spremenijo tako, da se glasijo:

“45. člen
(izdaja tobačnih znamk)

(1) Naloge v zvezi z izdajo tobačnih znamk opravlja
Ministrstvo za finance – Glavni urad Uprave Republike Slo-
venije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP).

(2) Prodajo tobačnih znamk neposredno proizvajalcem
in uvoznikom tobačnih izdelkov izvaja v imenu in za račun
Republike Slovenije Urad UJP Ljubljana.

(3) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov naročajo
tobačne znamke pri Uradu UJP Ljubljana najmanj za eno
trimesečje, v skladu z načrtovanimi letnimi potrebami.

(4) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov so dolžni
do zaključka leta prevzeti celotno količino tobačnih znamk,
ki je izdelana po njihovem naročilu.

(5) Najmanjše število tobačnih znamk, ki jih proizvajalci in
uvozniki tobačnih izdelkov lahko naročijo, je 20.000 kosov.

(6) Glavni urad UJP zagotavlja tobačne znamke, ozna-
čene z zaporednimi številkami in črkovnimi oznakami.

(7) Tobačna znamka je lahko označena s posebno
oznako proizvajalca oziroma uvoznika tobačnih izdelkov.

(8) Tobačne znamke se tiskajo na belem papirju teže
70 gr/m2, ki vsebuje ultra-vijolično zaščito. Tobačne znam-
ke so izdelane, skupaj z belim robom, v naslednjih veliko-
stih: 18 x 44 mm, 20 x 44 mm in 23 x 45 mm.

(9) Glavna znamenja tobačne znamke so:
– tonsko podlago predstavlja računalniško izvedena vi-

njeta,
– v sredini je odtisnjen napis v treh vrsticah: REPUBLI-

KA / SLOVENIJA / TOBAČNA ZNAMKA
– desno od napisa REPUBLIKA / SLOVENIJA je odtis-

njen grb Republike Slovenije,
– v spodnjem levem kotu je oznaka, sestavljena iz dveh

črk in lahko predstavlja oznako proizvajalca oziroma uvozni-
ka tobačnih izdelkov, v sredini je sedem mestna številčna
oznaka, v desnem spodnjem kotu pa enomestna črkovna
oznaka,

– celotna podoba je okvirjena z vzorčnim robom v tem-
nejšem odtenku barve tonske podlage,

– celotno podobo tobačne znamke zaključuje milimetr-
ski rob.

(10) Barvo tobačnih znamk določi Glavni urad UJP.
(11) Ministrstvo za finance pri izbiri tiskarja in dobavite-

lja tobačnih znamk v postopku javnega naročanja in izvajanja
nadzora nad izdelavo papirja ter tiskanjem tobačnih znamk
sodeluje z Banko Slovenije.

(12) Podrobnejši način izvajanja nalog iz prejšnjega
odstavka se določi s pogodbo, ki jo z Banko Slovenije
sklene minister, pristojen za finance.

46. člen
(vračanje ali uničenje tobačnih znamk)

(1) Če so tobačne znamke poškodovane in neupora-
bne in zato namenjene uničenju, mora proizvajalec oziroma
uvoznik tobačnih izdelkov o tem obvestiti Glavni urad UJP in
mu sporočiti količino tobačnih znamk, ki jih namerava uničiti
ter navesti vzrok neuporabnosti.

(2) Za organizacijo in izvedbo uničenja tobačnih znamk
je pristojen proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov.
Uničenje se opravi ob navzočnosti komisije v sestavi pred-
stavnikov Ministrstva za finance, Carinske uprave Republike
Slovenije in UJP (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
Glavni urad UJP.

(3) Tobačne znamke, namenjene uničenju, morajo biti
komisiji predložene na način, ki omogoča kontrolo.

(4) Če je poškodovana tobačna znamka sestavljena iz
več delov, se uničenje prizna samo tedaj, če ni dvomov o
tem, da posamezni deli sestavljajo celoto.

(5) O uničenju tobačnih znamk komisija sestavi zapi-
snik, ki ga podpišejo člani komisije in pooblaščena oseba
proizvajalca oziroma uvoznika tobačnih izdelkov.

(6) Če proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov
preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je zavezan obra-
čunavanju in plačevanju trošarine, mora sestaviti spisek ne-
uporabljenih tobačnih znamk po zaporednih številkah in čr-
kovnih oznakah ter v roku 30 dni od prenehanja opravljanja
dejavnosti zagotoviti njihovo uničenje. Uničenje se opravi ob
navzočnosti komisije.

(7) Proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov lah-
ko Uradu UJP Ljubljana vrne tobačne znamke, če ugotovi
nepravilnosti, nastale pri izdaji ali tiskanju. Reklamacije lah-
ko proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov uveljavlja
le za cel sveženj 20.000 kosov tobačnih znamk. Priznane
reklamacije Urad UJP Ljubljana uveljavlja pri izdelovalcu ozi-
roma povzročitelju napake.

47. člen
(evidenca in kontrola)

(1) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov morajo
voditi evidenco nabavljenih, vrnjenih, porabljenih in uničenih
tobačnih znamk po zaporednih številkah in črkovnih ozna-
kah. Evidenco in dokumente na podlagi katerih so bili oprav-
ljeni zapisi v evidenco morajo hraniti deset let od konca
koledarskega leta, v katerem so bili izdani.

(2) Carinski organ lahko pri vsakem proizvajalcu oziro-
ma uvozniku tobačnih izdelkov opravi kontrolo evidence in
popis tobačnih znamk.

(3) Glavni urad UJP pisno obvešča Ministrstvo za finan-
ce in Carinsko upravo RS o količini izdanih tobačnih znamk
posameznemu proizvajalcu oziroma uvozniku tobačnih iz-
delkov.”

2. člen
(1) V prvem odstavku 48. člena se drugi stavek spre-

meni tako, da se glasi: “Plinsko olje, označeno s sredstvom
za označevanje, mora vsebovati najmanj 6,0 g markirnega
indikatorja “C. I. Solvent Yellow 124” s kemijsko oznako N –
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etil – N – [2 – (1 – izobutoksietoksi)etil] – 4 – (fenilazo)
anilin, na 1000 litrov plinskega olja pri 15 °C.”

(2) V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako,
da se glasi: “Kerozin, označen s sredstvom za označevanje,
mora vsebovati najmanj 6,0 g markirnega indikatorja
“C.I.Solvent Yellow 124” s kemijsko oznako N – etil – N –
[2 – (1 – izobutoksietoksi)etil] – 4 – (fenilazo) anilin, na
1000 litrov kerozina pri 15 °C.”

(3) V četrtem odstavku se za besedo “Doziranje” doda
besedilo: “sredstva za označevanje”.

3. člen
Plinsko olje in kerozin, ki se uporabljata kot gorivo za

ogrevanje in sta bila označena s sredstvom za označevanje
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko uporabljata do
porabe zalog, vendar najdalj do 1. aprila 2003.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 32270/02
Ljubljana, dne 26. novembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

5308. Navodilo za elektronsko poslovanje centralnega
registra prebivalstva

Na podlagi 37. člena uredbe o vodenju in vzdrževanju
centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobiva-
nje in posredovanje podatkov (Uradni list RS, št. 70/00 in
28/02) izdaja minister za notranje zadeve

N A V O D I L O
za elektronsko poslovanje centralnega registra

prebivalstva

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen navodila)

To navodilo ureja način elektronskega poslovanja Cen-
tralnega registra prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: e-CRP),
ki obsega register uporabnikov e-CRP, način vodenja evi-
dence o uporabi podatkov Centralnega registra prebivalstva
(v nadaljnjem besedilu: CRP) ter postopek registracije upo-
rabnikov e-CRP, kar je urejeno z Varnostno shemo, ter
načini dostopa do servisov za izvajanje storitev.

2. člen
(uporabniki e-CRP in odgovorne osebe)

(1) Uporabnik e-CRP je upravljavec zbirke podatkov ali
druga pravna ali fizična oseba, ki nastopa kot:

– podatkovni vir, ki z uporabo elektronskega poslova-
nja ažurira posamezne podatke v podatkovni bazi CRP, za

katere je odgovoren v skladu s pooblastili upravljavca CRP
za vodenje in vzdrževanje kooperativne podatkovne baze
CRP v skladu z 19. členom zakona o centralnem registru
prebivalstva in

– uporabnik podatkov CRP, ki dostopa do podatkov ali
drugače pridobiva podatke v skladu s katalogom storitev
e-CRP preko Varnostne sheme.

(2) Uporabnik e-CRP določi odgovorno osebo, ki je
zadolžena za organizacijo elektronskega poslovanja zapo-
slenih oziroma drugih oseb, ki imajo dostop do podatkov
CRP s pomočjo servisov za izvajanje storitev v okviru Varno-
stne sheme e-CRP in opravljajo transakcije za potrebe upo-
rabnika iz prejšnjega odstavka (v nadaljevanju: referenti).
Transakcije servisov lahko opravlja odgovorna oseba sama
ali referenti, ki jih je ta pooblastila. V Varnostni shemi se
registrira samo odgovorna oseba, medtem ko se ob izvaja-
nju transakcij v dnevnik dela zabeleži vsak dostop ali poskus
dostopa tistega, ki je transakcijo izvajal.

(3) Uporabnik e-CRP je dolžan zagotoviti varstvo in
zavarovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu
osebnih podatkov.

3. člen
(katalog storitev e-CRP)

Katalog storitev je splošni pregled storitev, ki jih omo-
goča e-CRP in so dostopne uporabnikom e-CRP preko
Varnostne sheme za opravljanje določenih funkcij. Vsaka od
teh funkcij je razdeljena na več standardnih storitev. Vsaka
storitev je povezana s podatkovno bazo CRP ali s podatkov-
no bazo Varnostne sheme in z repozitorijem podatkovnih
baz iz okolja CRP. Katalog storitev obsega:

– postopek za podatkovni vir iz prve alinee prvega od-
stavka 2. člena tega navodila,

– postopek za uporabnika e-CRP, ki iz podatkovne
baze CRP v izbrani ali vnaprej določeni periodiki pridobiva
podatke in spremembe za vodenje in vzdrževanje svoje zbir-
ke podatkov, v kateri hrani podatke o posameznikih po
vnaprej določljivih kriterijih,

– vodenje in vzdrževanje evidence oznak pripadnosti
uporabniku, katerega zbirka podatkov obsega enote po ne-
določljivih kriterijih,

– postopek za uporabnika e-CRP, ki iz podatkovne
baze CRP v poljubni ali vnaprej določeni periodiki pridobiva
podatke in spremembe za vodenje in vzdrževanje svoje zbir-
ke podatkov, ki obsega enote po nedoločljivih kriterijih, vodi
pa oznake pripadnosti iz prejšnje alinee,

– vpogled v osebne podatke za eno osebo z namenom
preverjanja identitete posameznika,

– pridobitev podatkov za izdelavo različnih seznamov
prebivalcev po zakonsko določenih filtrih (teritorialna opre-
delitev, starost, spol in drugi avtomatsko določljivi kriteriji),

– izdelava seznamov iz prejšnje alinee, oblikovanih za
tisk,

– pridobitev podatkov za vodenje zbirke podatkov na
podlagi kontingenta enotnih matičnih številk občana,

– vpogled posameznika v osebne podatke, ki se zbira-
jo o njem, ali v njegove podatke iz dnevnika dela,

– izdelava tabel, ki niso zajete v programih statističnih
raziskovanj in

– drugo, kar bo upravljavec CRP vzpostavil kot stan-
darde znotraj Varnostne sheme.
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II. VARNOSTNA SHEMA E-CRP

4. člen
(Varnostna shema)

Varnostna shema je razvid uporabnikov in evidenca
uporabe e-CRP, ki v pogojih elektronske izmenjave podat-
kov, dokumentov in sporočil omogoča voden in strogo nad-
zorovan dostop do podatkovne baze CRP. Varnostna she-
ma je podatkovna baza, ki jo sestavljajo:

– razvid uporabnikov e-CRP in njihovih vlog, ki služi za
kontrolo pravic,

– servisi, ki izvajajo storitve in
– dnevniki dela, namenjeni za sledenje dostopov, sprem-

ljanje uporabe podatkov, analize in zaračunavanje storitev.

5. člen
(razvid uporabnikov)

Razvid uporabnikov e-CRP zajema podatke o:
– uporabnikih,
– zakonskih podlagah, na katerih temelji njihova pravi-

ca za pridobivanje osebnih podatkov iz CRP,
– namenih, za katere bodo pridobivali podatke iz

e-CRP,
– odgovornih osebah, njihovih vlogah in
– aplikacijah.

6. člen
(servis)

Servis je računalniški vmesnik za dostop do storitev
e-CRP. Servis izvaja vnaprej pripravljene standardne po-
stopke in storitve, tako da uporabnik e-CRP v okviru svojih
pravic transakcijo požene sam, vendar le v obsegu, ki mu ga
omogoča Varnostna shema. Servis ima vgrajene iz zakon-
skih podlag izvirajoče filtre, lahko pa tudi parametre za ome-
jitev zahtevka. Za nestandardni zahtevek uporabnika e-CRP
ali za posebno obliko storitve, ki ni v katalogu storitev, ven-
dar jo je možno opraviti po podatkih CRP, se lahko na
njegov račun izdela nov servis, ki se lahko tudi standardizira.

7. člen
(dnevniki dela)

Dnevniki dela so tabele, ki upravljavcu CRP omogoča-
jo poznejše ugotavljanje, kdo, kdaj in od kod je dostopil do
podatkov CRP ter spremljanje delovanja e-CRP. Poleg sle-
denja dostopov omogočajo podatki iz dnevnikov dela tudi
izvajanje kontrol pravilnosti delovanja Varnostne sheme, iz-
delavo analiz, poročil in pregledov o uporabi CRP ter zara-
čunavanje storitev.

III. RAZVID UPORABNIKOV

8. člen
(zahtevek za registracijo)

(1) Uporabnikova pravica do dostopa do e-CRP mora
temeljiti na ustrezni zakonski podlagi. Če želi uporabnik
pridobivati osebne podatke iz CRP samostojno, neposre-
dno in na način elektronskega poslovanja, vloži pri upravljav-
cu CRP zahtevek za registracijo. Na zahtevku izpolni vse
zahtevane podatke in s podpisom in žigom jamči za njihovo
resničnost. Zahtevek vsebuje podatke in informacije o:

– uporabniku,
– zakonskih podlagah in iz njih izhajajočih namenih, na

podlagi katerih ima uporabnik pravico do osebnih podatkov
in na katerih temelji ta njegova pravica,

– odgovorni osebi in njeni vlogi,
– aplikacijah, ki jih bodo uporabljali odgovorna oseba

in referenti, ki jih bo odgovorna oseba pooblastila za delo z
aplikacijo ter

– varnostnih ukrepih, skladnih z zahtevami zakona o
varstvu osebnih podatkov.

Zahtevek se poda na obrazcu upravljavca CRP, obraz-
cu pa se priložijo druge specifikacije, opisi posebnosti po-
sameznega zahtevka, komentarji in podobno. V primeru iz-
polnitve obrazca v elektronski obliki, se lahko opisi iz prilog
prenesejo v prirejena polja, če s tem ni poslabšana pregle-
dnost in razumljivost zahtevka.

(2) Podatki o uporabniku so:
– polni naziv uporabnika in odgovorna oseba uporabni-

ka, ki podaja zahtevek za vključitev v e-CRP,
– naslov in vrsta naslova,
– davčna številka.
(3) Podatki o zakonski podlagi uporabnika za pridobi-

vanje podatkov iz CRP:
– polno ime zakona in njegova kratica,
– datum objave in številka Uradnega lista Republike

Slovenije,
– datum uveljavitve,
– zadevni členi,
– informativni opis morebitnih podzakonskih aktov,
– po potrebi tudi druge specifikacije.
V primeru spremembe, dopolnitve ali popravka zako-

na, ki vpliva na pridobivanje podatkov po e-CRP, je upora-
bnik dolžan sporočiti upravljavcu datum objave in številko
Uradnega lista Republike Slovenije, v katerem je spremem-
ba, dopolnitev ali popravek, objavljen z datumom uveljavitve.

(4) Podatki o namenih uporabe podatkov:
Na obrazcu se označi eden od namenov, ki so že

izpisani na obrazcu, poleg tega pa lahko uporabnik namene
tudi podrobneje opiše v prilogi, kjer lahko podrobneje obraz-
loži svoje zahteve.

(5) Podatki o odgovorni osebi za postopke dela z
e-CRP:

– EMŠO,
– osebno ime,
– naslov, na katerem je odgovorna oseba dosegljiva,
– številka telefona, faksa oziroma mobilnega telefona,
– naslov elektronske pošte,
– uporabniško ime uporabnika e-CRP ali druga oznaka

uporabnika, ki služi za avtentikacijo uporabnika, (npr. serij-
ska številka kvalificiranega digitalnega potrdila),

– podatki o vlogi odgovorne osebe pri uporabniku,
Če je pri posameznem uporabniku več odgovornih

oseb, se podatki izpolnijo za vsako posebej. Uporabnik
e-CRP je dolžan upravljavcu CRP sporočiti spremembe po-
datkov o odgovorni osebi.

(6) Podatki o aplikacijah:
– oznaka in ime aplikacije,
– opis delovanja aplikacije.
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(7) Zagotovilo o varnostnih ukrepih, skladnih z zahteva-
mi zakona o varstvu osebnih podatkov:

– ureditev pooblastil,
– ureditev sledenja in arhiviranja vpogledov,
– sprejetje internih aktov za varstvo in zavarovanje ose-

bnih podatkov.
(8) Poleg navedenih podatkov se v Varnostni shemi

vodijo tudi drugi podatki, potrebni za vzdrževanje e-CRP, na
primer datumi, statusi in različne interne oznake.

9. člen
(opis storitve v zahtevku)

(1) V zahtevku za registracijo poda uporabnik e-CRP
opis želenih storitev, razvidnih iz kataloga storitev iz 3. člena
tega navodila.

(2) Uporabnik navede:
– opis vsebine do podatkovne ravni in vrsto podatkov,
– zakonske omejitve,
– podroben opis vseh predvidljivih parametrov znotraj

zakonske omejitve,
– predviden obseg pridobljenih podatkov,
– sortiranje,
– oblika zapisa ali izpisa,
– predvidena pogostnost,
– medij, na katerem bo uporabnik podatke pridobival,
– druge posebnosti pri zahtevah posameznega upora-

bnika.
(3) Možnosti iz prejšnjega odstavka so:
– vsebina: podatki, določeni v 11. členu zakona o cen-

tralnem registru prebivalstva, ki se vodijo v skladu z uredbo o
vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter
postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov,

– vrsta podatkov: večinoma gre za osebne in individu-
alne podatke, lahko pa tudi za agregirane podatke, če gre
za vrsto statističnih prikazov, ki niso načrtovani v srednjeroč-
nem ali letnem programu statističnih raziskovanj,

– zakonske omejitve: opis nalog glede na določbe za-
kona, na podlagi katerega ima uporabnik pravico do pridobi-
vanja podatkov iz CRP, na primer po teritoriju, starosti,
spolu ali časovnem preseku,

– parametri znotraj zakonske omejitve: opis nalog, ki
jih bo uporabnik izvajal v skladu s prejšnjo alineo, pri tem pa
bo potreboval ožji nabor podatkov ali omejil nalogo na pri-
mer po teritoriju, starosti, spolu ali časovnem preseku,

– obseg: približno število podatkov iz enkratne tran-
sakcije (na primer posamično ali število zapisov pri sezna-
mih in prepisih), pri čemer mora uporabnik navesti vsaj
oceno predvidenega obsega,

– sortiranje: na primer teritorialno, po starosti, spolu ali
drugih podatkih,

– oblika: pri vpogledovanju bo standardizirana glede
na pravico do podatkov, pri drugih vrstah uporabe upora-
bnik navede želeno shemo, lahko pa tudi oblikovane podat-
ke za neposreden izpis na papir,

– predvidena pogostnost: na primer v realnem času,
dnevno, tedensko, mesečno ali po potrebi, pri čemer mora
uporabnik navesti vsaj približno oceno pogostnosti,

– medij: na primer interaktiven vpogled, komunikacija
med aplikacijami, prepis podatkov s pomočjo informacijske
komunikacijske povezave, priprava za prepis na papir, CD,
disketo, spletni brkljalnik.

(4) Če je le mogoče, se uporabnik prilagodi standar-
dnim postopkom in storitvam. Če zahteve ni mogoče uvrstiti
k že pripravljenim standardnim servisom, jo upravljavec
e-CRP lahko izdela posebej v skladu s svojimi možnostmi.
Upravljavec e-CRP ima pravico do standardizacije novega
servisa za druge uporabnike.

IV. DNEVNIKI DELA

10. člen
(struktura dnevnikov dela)

(1) Dnevnike dela sestavljajo tabele s podatki o zahte-
vah, filtrih in parametrih servisov ter dostopih do osebnih
podatkov CRP. Podatki se v dnevnike dela zapišejo ob
vsakem dostopu ali poskusu dostopa v Varnostno shemo.
Njihova vsebina se arhivira v skladu z določbami zakona o
varstvu osebnih podatkov in zakona o centralnem registru
prebivalstva.

(2) Podatki, ki se zapisujejo v dnevnike dela, so name-
njeni za:

– vodenje evidenc o dostopih: oznaka referenta, ki je
posloval z e-CRP, na kakšen način, za kateri namen in kdaj
je opravil transakcijo,

– sledenje poslovanja z e-CRP: osebni podatki, ki jih je
referent iz prejšnje alinee vpogledal, prepisal ali kopiral, na
kakšen način in kdaj,

– kontrolo pravilnosti delovanja e-CRP: poleg podat-
kov iz prejšnjih alinei tudi uspešnost dostopa,

– analitične in statistične namene: podatki iz prejšnjih
alinei,

– zaračunavanje storitev: zveza s podatki o uporabni-
ku, števci in drugi tehnični podatki.

(3) Upravljavec CRP je dolžan zagotoviti informacije za
sledenje uporabe podatkov CRP do izhoda iz Varnostne
sheme, nadaljnje sledenje pa je odgovornost uporabnika
e-CRP. Odgovornost pri sledenju je v Varnostni shemi ureje-
na dvonivojsko. Vsak uporabnik e-CRP ima določeno in
znano odgovorno osebo, ki lahko pooblasti referente za
izvajanje transakcij s pomočjo servisov e-CRP, ki so zabele-
ženi z enolično šifro. Uporabnik e-CRP je dolžan zagotoviti
nadaljnje sledenje uporabe osebnih podatkov na strani upo-
rabnika e-CRP.

V. POSTOPEK REGISTRACIJE UPORABNIKA E-CRP

11. člen
(postopek registracije)

(1) Uporabnik e-CRP prične z elektronskim poslova-
njem na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega
za upravo.

(2) Vlagatelj zahtevka za priključitev na e-CRP, posre-
duje ustrezne podatke po tem navodilu upravljavcu CRP. Pri
tem podrobno opiše svoje delo in postopke, na podlagi
česar mu upravljavec CRP lahko pomaga pri začetnih aktiv-
nostih z namenom racionalizacije poslovanja ter izboljšanja
pretoka in kakovosti podatkov.
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12. člen
(komisija)

(1) Minister, pristojen za upravo, imenuje komisijo, ki
sprejema tehnične standarde za priključevanje uporabnikov
e-CRP, in pripravlja predloge za njihovo priključevanje. Ko-
misijo vodi pooblaščena oseba ministrstva, pristojnega za
upravo, sestoji pa se iz treh članov. Poleg vodje komisije, ki
je pristojni delavec s področja registracije prebivalstva, jo
sestavljata še član s področja upravne informatike ter član s
Centra vlade za informatiko. Vsak od članov komisije ima
namestnika. Po potrebi lahko komisija k sodelovanju povabi
tudi strokovnjake z drugih področij.

(2) Komisija iz prejšnjega odstavka pripravi predlog v
roku 30 dni od prejema zahtevka. Če v tem roku predloga ni
mogoče pripraviti, o tem obvesti vlagatelja zahtevka in dolo-
či nov rok.

(3) Tehnično rešitev uporabnika lahko komisija iz prve-
ga odstavka tega člena sprejme za standard, če oceni, da
rešitev ustreza pogojem Varnostne sheme in da bo lahko
uporabna tudi za druge uporabnike e-CRP.

(4) Če komisija iz prvega odstavka tega člena ugotovi,
da vlagatelj zahtevka ne izpolnjuje pogojev za priključitev na
Varnostno shemo, odkloni njegovo vključitev oziroma mu
določi ukrepe za odpravo nepravilnosti, predlog za priključi-
tev pa odloži, dokler ne izpolnjuje pogojev.

(5) Pogoji, ki jih mora posamezni uporabnik e-CRP
izpolnjevati, da se lahko priključi na Varnostno shemo, so:

– ustreznost njegove pravne podlage,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev,
– ureditev varstva in zavarovanja osebnih podatkov gle-

de na določbe zakona o varstvu osebnih podatkov,
– enoličen način identifikacije in zagotovitev avtentifi-

kacije referentov ter korektnost njihovega poslovanja in
– omogočeno sledenje nadaljnje uporabe osebnih po-

datkov.

(6) Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega od-
stavka se zberejo na obrazcu iz 8. člena in na pisnih izjavah,
ki se priložijo temu obrazcu.

13. člen
(usmeritve za delo in izobraževanje)

Upravljavec CRP pripravi usmeritve za delo in izvede
izobraževanje, prilagojeno posameznemu uporabniku e-CRP
ali skupini uporabnikov e-CRP, ki se opravi pred priključitvijo
na Varnostno shemo v sodelovanju z uporabnikom e-CRP.

VI. NAČINI DOSTOPA DO E-CRP

14. člen
(tehnične zadeve)

(1) Način dostopa mora biti urejen v skladu z veljavnimi
predpisi, ki urejajo področje elektronskega poslovanja v
javni upravi.

(2) Stroške za priklop uporabnikovega računalnika do
računalniške infrastrukture Centra Vlade za informatiko nosi
uporabnik, ki zaprosi za vključitev v e-CRP.

VII. KONČNA DOLOČBA

15. člen
(veljavnost)

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1331/06-009-3/2002-2
Ljubljana, dne 19. novembra 2002.

dr. Rado Bohinc l. r.
Minister

za notranje zadeve

VSEBINA

VLADA
 5305. Uredba za izvajanje carinskega zakona 12537

MINISTRSTVA
 5306. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o metodologiji za oblikovanje cen socialno var-
stvenih storitev 12860

5307. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o izvajanju zakona o trošarinah 12867

5308. Navodilo za elektronsko poslovanje centralnega
registra prebivalstva 12868



Stran 12872 / Št. 107 / 11. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

Pravkar izšlo

Dr. Miroslava Geč-Korošec:

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
prva knjiga: splošni del – druga spremenjena in dopolnjena izdaja (2001)
druga knjiga: posebni del (2002)
Spremenjena in dopolnjena izdaja splošnega dela prinaša bralcu vpogled v slovensko pravno ureditev
mednarodnega zasebnega prava in postopka po novem Zakonu o mednarodnem zasebnem pravu in
postopku iz leta 1999 (ZMZPP). Avtorica podrobno obravnava vse tiste pravne institute iz ZMZPP, ki so še posebej
pomembni za reševanje konkretnih zasebnopravnih razmerij z mednarodnim elementom. V knjigi je tudi
primerjalnopravni pregled novejših ureditev mednarodnega zasebnega prava po pomembnejših pravnih območjih
(Evrope in ZDA). V prilogi je objavljen ZMZPP v slovenščini in nemščini.

Že dolgo smo pogrešali posebni del mednarodnega zasebnega prava. V tem delu avtorica podrobno obravnava
mednarodno osebno pravo, mednarodno družinsko pravo (razdeljeno je na mednarodno zakonsko pravo,
otroško oziroma roditeljsko pravo, na obveznosti preživljanja z mednarodnim elementom ter na posvojitev in
skrbniška razmerja) in dedno pravo. Veliko strokovno pozornost je avtorica posvetila obligacijskemu pravu,
mednarodnemu stvarnemu pravu (stvarnopravni statut) in deliktnemu pravu (deliktni statut). Zadnje poglavje je
namenjeno mednarodni pristojnosti in postopku, ki je pomembno pravno področje, vendar velikokrat spregledano
in zanemarjeno v praksi sodišč in drugih pristojnih organov. Zato je avtorica prikazala tudi Uredbo Evropske unije o
mednarodni pristojnosti in izvršbi sodb v civilnih in trgovinskih zadevah iz leta 2000.

Dodane so naslednje priloge: določila o pristojnosti sodišč v sporih z mednarodnim elementom po nekaterih
slovenskih zakonih, Evropska konvencija o obvestilih o tujem pravu, Rimska konvencija o uporabi prava pri
pogodbenih obligacijskih razmerjih ter oris Uredbe Evropske unije o mednarodni pristojnosti, priznanju in
izvršbi v nemščini in angleščini.

Cena: – splošni del 6239 SIT z DDV 10569
– posebni del 7812 SIT z DDV 10579

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – splošni del – 6239 SIT Štev. izvodov

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – posebni del – 7812 SIT Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ! DA ! NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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