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Uredba o izvajanju Srednjeevropskega
sporazuma o prosti trgovini (CEFTA)

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini ter Dodatnih protokolov št. 4 in št. 5 k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list
RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/97), 3. člena Zakona o
ratifikaciji Sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s Protokoloma 17 in 21
ter prilogami (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
26/00), 3. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu
Republike Bolgarije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s prilogami in Protokoloma 26 in 31 (Uradni list
RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/01), 3. člena Zakona o
ratifikaciji Dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe, št. 23/01), 3. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe, št. 5/03) in 3. člena Uredbe o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 12 k Srednjeevropskemu sporazumu o
prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
24/03) ter za izvajanje Uredbe o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 11 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini in Dodatnega protokola št. 13 k Srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe, št. 24/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma
o prosti trgovini (CEFTA)
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
2004 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz držav
pogodbenic CEFTA (Republike Bolgarije, Češke republike,
Republike Hrvaške, Republike Madžarske, Republike Poljske, Romunije in Slovaške republike).
2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev
blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Bolgarije, Češke repu-

blike, Republike Hrvaške, Republike Madžarske, Republike
Poljske, Romunije in Slovaške republike, se uporablja carinska stopnja “prosto“.
Za industrijske izdelke v smislu prvega odstavka tega
člena se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje
kombinirane nomenklature.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Bolgarije, ki so navedeni v prilogah 4 in 5 k tej uredbi, ki sta
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se
plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Uvozna dajatev iz tretjega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu s Sporazumom o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA.
5. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke
republike, ki so navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke
republike, ki so navedeni v prilogi 7 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke
republike, ki so navedeni v prilogi 8 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.
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Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke
republike, ki so navedeni v prilogi 9 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v tej priloi. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke
republike, ki so navedeni v prilogah 10 in 11 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah.
Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane
posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z
Dodatnim protokolom št. 6 k CEFTA.
6. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Madžarske, ki so navedeni v prilogi 12 k tej uredbi, ki je
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se
ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Madžarske, ki so navedeni v prilogi 13 k tej uredbi, ki je
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Madžarske, ki so navedeni v prilogi 14 k tej uredbi, ki je
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Madžarske, ki so navedeni v prilogah 15 in 16 k tej uredbi,
ki sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru
carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna
dajatev se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Uvozna dajatev iz tretjega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z Dodatnim
protokolom št. 6 k CEFTA.
7. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Poljske, ki so navedeni v prilogi 17 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Poljske, ki so navedeni v prilogi 18 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Poljske, ki so navedeni v prilogi 19 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Poljske, ki so navedeni v prilogah 20 in 21 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru
carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna
dajatev se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Uvozna dajatev iz tretjega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z Dodatnim
protokolom št. 6 k CEFTA.
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8. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,
ki so navedeni v prilogi 22 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska
stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,
ki so navedeni v prilogi 23 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po
znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi. Posebna
uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,
ki so navedeni v prilogi 24 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,
ki so navedeni v prilogi 25 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po
znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,
ki so navedeni v prilogi 26 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, določenih v tej
prilogi.
Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane
posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z
Dodatnim protokolom št. 6 k CEFTA.
9. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške
republike, ki so navedeni v prilogi 27 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške
republike, ki so navedeni v prilogi 28 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške
republike, ki so navedeni v prilogi 29 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške
republike, ki so navedeni v prilogah 30 in 31 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru
carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna
dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške
republike, ki so navedeni v prilogah 32 in 33 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah.
Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane
posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z
Dodatnim protokolom št. 6 k CEFTA.
10. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 34 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.
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Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 35 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 36 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Hrvaške, ki so navedeni v prilogah 37 in 38 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah oziroma stopnji “prosto“ in v okviru carinskih kvot, določenih v teh
prilogah. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Uvozna dajatev iz tretjega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve, izražene v odstotku, v skladu s Sporazumom o pristopu Republike Hrvaške k CEFTA.
11. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz
prilog 4, 10, 15, 20, 30 in 32 k tej uredbi se razdelijo po
metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot,
iz prilog 5, 9, 11, 16, 21, 25, 26, 31, 33 in 37 k tej uredbi
po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu prispelih
zahtevkov, iz priloge 38 k tej uredbi pa po metodi komisijske
delitve. Te metode so določene z uredbo o načinu delitve
količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št.
115/02 in 11/03).
12. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri
uvozu blaga po 3. členu, razen iz Republike Hrvaške, ter po
4., 5., 6., 7., 8. in 9. členu te uredbe je treba carinskemu
organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o
poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza v skladu s
preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v prilogi
39 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, oziroma pravili o
poreklu blaga, določenimi v prilogi 40 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, če blago vsebuje materiale po poreklu iz Republike Hrvaške.
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri
uvozu blaga iz Republike Hrvaške po 3. in 10. členu te
uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali
dano v državi izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o
poreklu blaga, določenimi v prilogi 40.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v države pogodbenice CEFTA, razen Republiko Hrvaško, če gre za izvoz
blaga, ki v skladu z Dodatnim protokolom št. 5 k CEFTA,
Sporazumom o pristopu Romunije k CEFTA, Sporazumom
o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA, Dodatnim protokolom št. 6 k CEFTA in Dodatnim protokolom št. 12 k CEFTA
uživa preferencialno obravnavo in če so izpolnjeni pogoji,
določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz priloge
39 k tej uredbi oziroma priloge 40 k tej uredbi, če blago
vsebuje materiale po poreklu iz Republike Hrvaške.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o
poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v Republiko Hrvaško, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Sporazumom o
pristopu Republike Hrvaške k CEFTA uživa preferencialno
obravnavo in če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz drugega odstavka tega člena.
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13. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno
carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom Uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02 in
50/03) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1911 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republike Bolgarije,
– 1912 – za izdelke iz priloge 1 k tej uredbi,
– 1913 – za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi,
– 1914 – za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi,
– 1916 – za izdelke iz prilog 4 in 5 k tej uredbi,
– 1101 – za industrijske izdelke po poreklu iz Češke
republike,
– 1111 – za izdelke iz prilog 6 in 7 k tej uredbi,
– 1113 – za izdelke iz priloge 8 k tej uredbi,
– 1114 – za izdelke iz priloge 9 k tej uredbi,
– 1115 – za izdelke iz prilog 10 in 11 k tej uredbi,
– 1301 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske,
– 1311 – za izdelke iz prilog 12 in 13 k tej uredbi,
– 1313 – za izdelke iz priloge 14 k tej uredbi,
– 1316 – za izdelke iz prilog 15 in 16 k tej uredbi,
– 1401 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republike Poljske,
– 1411 – za izdelke iz prilog 17 in 18 k tej uredbi,
– 1413 – za izdelke iz priloge 19 k tej uredbi,
– 1416 – za izdelke iz prilog 20 in 21 k tej uredbi,
– 1501 – za industrijske izdelke po poreklu iz Romunije,
– 1512 – za izdelke iz priloge 22 k tej uredbi,
– 1513 – za izdelke iz priloge 23 k tej uredbi,
– 1514 – za izdelke iz priloge 24 k tej uredbi,
– 1515 – za izdelke iz priloge 25 k tej uredbi,
– 1516 – za izdelke iz priloge 26 k tej uredbi,
– 1201 – za industrijske izdelke po poreklu iz Slovaške republike,
– 1211 – za izdelke iz prilog 27 in 28 k tej uredbi,
– 1213 – za izdelke iz priloge 29 k tej uredbi,
– 1214 – za izdelke iz prilog 30 in 31 k tej uredbi,
– 1215 – za izdelke iz prilog 32 in 33 k tej uredbi
– 9202 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republike Hrvaške,
– 9203 – za izdelke iz priloge 34 k uredbi,
– 9204 – za izdelke iz priloge 35 k uredbi,
– 9205 – za izdelke iz priloge 36 k uredbi,
– 9201 – za izdelke iz prilog 37 in 38 k uredbi.
14. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2004 in velja do
30. aprila 2004.
Št. 334-01/2000-25
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0118
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Uradni list Republike Slovenije
BOLGARIJA –- PRILOGA 1

Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

0101

Živi konji, osli, mezge in mule

0102
0102 10
0102 90

0102 90 41
0102 90 49

Živo govedo
- Čistih pasem, plemensko
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - mase do vključno 80 kg
- - - mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo
- - - mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo

0103
0103 10 00

Živi prašiči
- Čistih pasem, plemenski

pr

0104

Žive ovce in koze

pr

0105

0105 92 00
iz 0105 92 00 10
0105 93 00
iz 0105 93 00 10
0105 99
0105 99 10
iz 0105 99 10 10
0105 99 20
iz 0105 99 20 10
0105 99 30
iz 0105 99 30 10
0105 99 50
iz 0105 99 50 10

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:
- - - kokoši iz matične jate (plemenske):
- - - - nesnice
- - - - druge
- - purani
- - - plemenski
- - druga:
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - race in pegatke
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - - plemenske
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g
- - - plemenske
- - druga:
- - - race
- - - - plemenske
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - purani
- - - - plemenski
- - - pegatke
- - - - plemenske

0106

Druge žive živali

pr

0204
0205 00

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr
pr

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovac, koz, konj, oslov, mul ali
mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

pr

0208

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

pr

0301
0301 10

Ribe, žive
- Okrasne ribe
- Druge ribe, žive:
- - postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in
Oncorhynchus chrysogaster ):
- - jegulje (Anguilla spp.)
- - druge

pr
pr
pr

0302

Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz
tar.št. 0304

pr

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št.
0304

pr

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29

0105 11
0105 11 11
0105 11 19
0105 12 00
iz 0105 12 00 10
0105 19
0105 19 20
iz 0105 19 20 10
0105 19 90

0301 91
0301 92 00
0301 99

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
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Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, termično obdelane
ali ne pred ali med procesom prekajevanja; ribja moka, zdrob in peleti,
primerni za človeško prehrano

pr

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni,
nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi,
ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka,
zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

pr

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
slanici, moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev razen rakov,
primerni za človeško prehrano

pr

0501 00 00

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni;
odpadki človeških las

pr

0502

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in druge
živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

pr

0503 00 00

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s
podlago ali brez podlage

pr

0504 00 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

pr

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z
odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani,
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje;
prah in odpadki perja ali delov perja

pr

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani
(toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki,
kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno,
toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

pr

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar
drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

0509 00

Spužve, naravne, živalskega izvora

pr

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali
neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo za
proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

pr

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško
prehrano

pr

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in
korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212

pr

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči;
gobji miceliji

pr

0604

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave,
mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni

pr

0701
0701 10 00

Krompir, svež ali ohlajen
- Semenski

pr

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Brstični ohrovt

pr

0306

0307

0506

0507

0508 00 00

0511

0601

0704 20 00

Stran

18814 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tarifna
oznaka
1
0706

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

0706 10 00

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in
podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene
- Korenje in repa

pr

0708
0708 20 00
0708 90 00

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- Druge stročnice

pr
pr

0709
0709 10 00
0709 30 00
0709 40 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Okrogle artičoke
- Jajčevci
- Zelena, razen gomoljne zelene
- Gobe in gomoljike:
- - gomoljike
- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

pr
pr

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici,
žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot
takšne neprimerne za takojšnjo porabo

pr

0709 52 00
0709 70 00
0711

0712

pr
pr
pr

0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali
mlete, vendar ne nadalje pripravljene
- Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella spp.):
- - gobe iz rodu Agaricus
- - bezgova uhljevka (Auricularia spp.)
- - drhtavka (Tremella spp.)
- - druge
- Druge vrtnine; mešanice vrtnin:
- - sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)
- - - hibridi za setev
- - - drugo
- - paradižnik
- - korenje
- - druge

pr
pr
pr
pr
pr

0713

Suhe stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene

pr

0714

Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne
korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali inulina, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica
sagovega drevesa

pr

0801

Kokosovi orehi, brazilski orehi in indijski orehi, sveži ali suhi, oluščeni
ali neoluščeni

pr

0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni

pr

0803 00

Banane, vključno pisang (rajske smokve), sveže ali suhe

pr

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangostin, sveži ali
suhi

pr

0805

Agrumi, sveži ali suhi

pr

0806
0806 20

Grozdje, sveže ali suho
- Suho

pr

0807

Melone, lubenice in papaja, sveže

pr

0808
0808 20

Jabolka, hruške in kutine, sveže
- Hruške in kutine

pr

0809
0809 10 00
0809 30

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive,
trnulje, sveže
- Marelice
- Breskve, vključno z nektarinami

pr
pr

0810
0810 30
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90

Drugo sadje, sveže
- Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje
- Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium:
- Kivi (Actinidia chinensis Planch.)
- Durian
- Drugo

pr
pr
pr
pr
pr

0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90

pr
pr
pr
pr
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0813

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806;
mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja

pr

0814 00 00

Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe
ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
za konzerviranje

pr

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave;
kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

pr

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

pr

0903 00 00

Mate čaj

pr

0904

Poper rodu Piper; suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu Capsicum
ali Pimenta

pr

0905 00 00

Vanilija

pr

0906

Cimet in cvetovi cimetovega drevesa

pr

0907 00 00

Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

pr

0908

Muškatni orešček, macis in kardamom

pr

0909
0909 10 00
0909 20 00
0909 50 00

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode
- Seme janeža in zvezdastega janeža
- Seme koriandra
- Seme komarčka; brinove jagode

pr
pr
pr

0910

Ingver, žafran, kurkuma, timijan, lovorjev list, curry in druge začimbe

pr

1001
1001 10 00

Pšenica in soržica
- Trda pšenica (t. durum)

pr

1003 00
1003 00 90

Ječmen
- Drug

pr

1004 00 00

Oves

pr

1005
1005 10

Koruza
- Semenska

pr

1006
1007 00

Riž
Sirek v zrnu

pr
pr

1008

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita

pr

1101 00
1101 00 11

Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
- - iz trde pšenice (Triticum durum)

pr

1102
1102 30 00

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Riževa moka

pr

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - koruzna:
- - - druga
- - iz drugih žit:
- - - riževa

1103 13
1103 13 90
1103 19
1103 19 50
1104

1104 23
1104 23 90

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali
drobljena):
- - koruzna:
- - - samo drobljena

pr
pr

pr
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1106

2
Moka, prah in zdrob iz suhih stročnic iz tar. št. 0713, iz saga ali
korenovk ali gomoljev iz tar. št. 0714; ali iz proizvodov iz 8. poglavja

1201 00

Soja, cela ali lomljena

pr

1202

Arašidi, nepraženi, ali drugače termično obdelani, vključno oluščeni ali
lomljeni

pr

1203 00 00

Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)

pr

1204 00

Laneno seme, celo ali lomljeno

pr

1205
1205 10
1205 10 10
1205 90 00
iz 1205 90 00 10

Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno
- Seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline:
- - Za setev
- Drugo
- - Za setev

pr

1206 00
1206 00 10

Sončično seme, celo ali lomljeno
- Za setev

1207
1207 10
1207 20
1207 30
1207 40
1207 50
1207 60
1207 99

Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno
- Palmovi orehi in jedrca
- Bombaževo seme
- Ricinusovo seme
- Sezamovo seme
- Gorčično seme
- Seme žafranike
- Drugo:
- - drugo

1208

Moka in zdrob iz oljnih semen in plodov, razen iz gorčice

pr

1209

Seme, plodovi in trosi namenjeni za setev

pr

1211

Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni,
rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne
namene

pr

1212

1212 10
1212 20 00
1212 30 00
1212 99

Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni trs, sveži ali
ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino
cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se
uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu
- Rožiči, vključno s semenom
- Morske alge in druge alge
- Marelične, breskove (vključno nektarinine) in slivove koščice in
jedrca
- Drugo:
- - drugo

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

1213 00 00

Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane,
mlete ali stisnjene ali v peletih

pr

1214

Rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa, krmne korenovke; seno,
lucerna, detelja, turška detelja, krmni ohrovt, volčji bob, grašice in
podobsni pridelki za krmo, tudi v peletih

pr

1301

Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer:
balzami)

pr

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

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.:
bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za
polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava),
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez
podlage iz drugih materialov

pr

1401

1402 00 00
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1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1501 00

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih
iz tar. št. 0209 ali 1503

pr

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503

pr

1503 00

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in
olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani

pr

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali
neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

pr

1505 00

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z
lanolinom

pr

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali
neprečiščene, toda kemično nemodificirane

pr

1507

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1508

Olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1509

Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1510 00

Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena ali
neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj
ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509

pr

1511

Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1512

Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in
njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano
- Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije:
- - surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne
- - drugo

pr
pr

Olje iz kokosovega oreha, palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme
"babassu" in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1512 21
1512 29
1513

1515

1518 00

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in
njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani
- Laneno olje in njegove frakcije

pr

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani,
oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s
segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali
preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih
masti ali olj iz tega poglavja, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu

pr

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

pr

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih
insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali
nebarvani

pr

1522 00

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali
živalskih ali rastlinskih voskov

pr

1603 00

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev in drugih vodnih
nevretenčarjev

pr

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec

pr
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1605

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali
konzervirani

pr

1702

1702 20

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z
naravnim medom; karamel
- Javorjev sladkor in javorjev sirup

pr

1801 00 00

Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen

pr

1802 00 00

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

pr

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

pr

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

pr

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

pr

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Kuskus

pr

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmičev,
kaše, zrnc, perl in podobno

pr

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Sladki keksi, vaflji in oblati:
- - sladki keksi
- - vaflji in oblati
- Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki
- Drugo

pr
pr
pr
pr

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu
ali v ocetni kislini
- Gomoljike

pr

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Oljke

pr

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:
- - arašidi
- - drugo, vključno mešanice
- Ananas
- Agrumi

pr
pr
pr
pr

1902 40

1905 31
1905 32
1905 40
1905 90
2003
2003 20 00
2005
2005 70
2008

2008 11
2008 19
2008 20
2008 30
2009

2009 11
2009 12 00
2009 19
2009 21 00
2009 29
2009 31
2009 39
2009 41
2009 49
2101

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali
ne dodan sladkor ali druga sladila
- Pomarančni sok:
- - zamrznjen:
- - nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Sok grenivke:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drug
- Sok iz drugih posameznih vrst agrumov:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Ananasov sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
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2101 11
2101 12
2101 20
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- Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:
- - ekstrakti, esence in koncentrati
- - pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
kave
- Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
pravega čaja ali mate čaja:

Carinska
stopnja
3 (1)
pr
pr
pr

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
- Sojina omaka

pr

2201

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne
vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg

pr

2301

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano
ljudi; ocvirki

pr

2302

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit
ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani

pr

2303

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne
pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji
sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn ali destilarn, nepeletizirani in
peletizirani

pr

2304 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje,
nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2305 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz
arašidov, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih
maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 ali 2305, nezmleti ali zmleti ali
peletizirani

pr

2307 00

Vinska usedlina; vinski kamen

pr

2308 00

Rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi in ostanki
pri predelavi rastlinskih materialov, peletizirani ali nepeletizirani, ki se
uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

pr

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

pr

2103 10 00

2309
(1)

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
BOLGARIJA –- PRILOGA 2
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

0102
0102 90
0102 90 90

Živo govedo
- Drugo:
- - drugo

0103

Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - drugi
- - mase 50 kg ali več:
- - - drugi

0103 91
0103 91 90
0103 92
0103 92 90
0105
0105 12 00
0105 19
0105 19 20

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - purani
- - druga:
- - - gosi

Carinska
stopnja
3 (1)

9

9
9

9
9
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1
0105 99
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50
0207
0207 14
0207 14 91
0207 27
0207 27 91
0207 36
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0209 00

0210

0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99
0210 99 31

0210 99 71
0210 99 79
0301
0301 93 00
0404

0404 10
0704
0704 90
0705
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- Druga:
- - druga:
- - - race
- - - gosi
- - - purani
- - - pegatke
Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od puranov:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od rac, gosi ali pegatk:
- - drugo, zamrznjeno:
- - - odpadki:
- - - - jetra:
- - - - - mastna jetra gosi
- - - - - mastna jetra rac
- - - - - drugo
Prašičja maščoba, očiščena mesa in perutninska maščoba, netopljena
ali kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena,
v slanici, sušena ali dimljena

Carinska
stopnja
3 (1)
10
10
10
5

10

9

9
9
9

10

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - od primatov
- - od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav
in dugongov (sesalcev rodu Sirenia)
- - od plazilcev (vključno kače in želve)
- - drugo:
- - - meso:
- - - - severnih jelenov
- - - odpadki:
- - - - drugo:
- - - - - perutninska jetra:
- - - - - - mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici
- - - - - - drugo

9
9

Ribe, žive
- Druge ribe, žive:
- - krap

5

9
9
9
9

Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje
dodan sladkor ali druga sladila:

10,9

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Druge

10

0705 21 00
0705 29 00

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena
- Solata:
- - druga
- Radič:
- - radič (Cichorium intybus var. foliosum)
- - drug

0709
0709 20 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Beluši

5

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi), zamrznjene
- Stročnice oluščene ali ne:
- - fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- - drugo

7
7

0705 19 00

0710 22 00
0710 29 00

10
10
10
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0710 30 00
0710 40 00
0710 90 00
0811
0811 10
0909
0909 30 00
0909 40 00
1001
1001 90
1001 90 10
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- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda
- Sladka koruza
- Mešanice vrtnin

Carinska
stopnja
3 (1)
7
7
7

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni,
ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne
- Jagode

9

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode
- Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)
- Seme navadne kumine

4
4

1001 90 91

Pšenica in soržica
- Drugo:
- - pira za setev (t. diccocum)
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - navadna pšenica in soržica, semenska

4,5

1002 00 00
iz 1002 00 00 10

Rž
- semenska

10
5

1003 00
1003 00 10

Ječmen
- Semenski

5

1102
1102 10 00
1102 20
1102 90

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Ržena moka
- Koruzna moka
- Druga

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - koruzna:
- - - z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas.%
- - iz drugih žit:
- - - ržena
- - - ječmenova
- - - ovsena
- - - druga
- Peleti:
- - rženi
- - ječmenovi
- - ovseni
- - koruzni
- - riževi
- - pšenični
- - drugi

1103 13
1103 13 10
1103 19
1103 19 10
1103 19 30
1103 19 40
1103 19 90
1103 20
1103 20 10
1103 20 20
1103 20 30
1103 20 40
1103 20 50
1103 20 60
1103 20 90
1104

1104 12
1104 19
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 91
1104 19 99
1104 22
1104 23
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 99
1104 29
1104 29 01
1104 29 03
1104 29 05
1104 29 07

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:
- - ovsena:
- - iz drugih žit:
- - - pšenična
- - - ržena
- - - koruzna
- - - ječmenova:
- - - - valjana
- - - - v obliki kosmičev
- - - druga:
- - - - riževi kosmiči
- - - - drugo
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali
drobljena):
- - ovsena
- - koruzna
- - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne
- - - perlirana
- - - drugo
- - iz drugih žit:
- - - ječmenova:
- - - - oluščena
- - - - oluščena in rezana ali drobljena
- - - - perlirana
- - - - obdelana le z drobljenjem

4,5

10
15
15

5
15
15
10
15
15
15
10
15
10
6,4
15

5
15
15
15
15
15
10
10
5
15
15
15
15
15
10
10
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Carinska
stopnja
3 (1)

1104 29 81
1104 29 85
1104 29 89
1104 30

2
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - perlirana:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - obdelana le z drobljenjem:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - druga:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

1105
1105 10 00

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči in peleti iz krompirja
- Moka, prah in zdrob

1108
1108 14 00
1108 19
1108 20 00

Škrob; inulin
- Škrob:
- - škrob iz manioke
- - drug škrob
- Inulin

3
3
3

1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ali neosušen

3

1210

Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, lupulin

5

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali
rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja,
razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516
- Margarina, razen tekoče margarine
- Drugo:
- - ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih maščob
- - drugo:
- - - pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana
- - - užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju
kalupov
- - - drugo

1104 29 11
1104 29 15
1104 29 19
1104 29 31
1104 29 35
1104 29 39
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59

1517 10
1517 90
1517 90 10
1517 90 91
1517 90 93
1517 90 99
1602
1602 10 00
1602 20
1602 31
1702

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih
odpadkov ali krvi
- Homogenizirani proizvodi
- Iz jeter katere koli živali
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - puranov:

10
15
15
10
15
15
10
15
15
10
15
10
10
5
15

20
20
20
12
20

15
15
15

1702 60 10
1702 60 80
1702 60 95

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z
naravnim medom; karamel
- Laktoza in laktozni sirup:
- - ki vsebuje 99 mas.% ali več laktoze, izraženo kot brezvodna laktoza,
računano na suho snov
- - drugo
- Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot
50 mas.% fruktoze, razen invertnega sladkorja:
- - izoglukoza
- - inulinski sirup
- - drugo

1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja

14

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

12

1806
1806 10
1806 20

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:
- Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju
ali pastoznem stanju, v prahu, granulah ali v drugih oblikah v
razsutem stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg

1702 11 00
1702 19 00
1702 60

4,5
4,5
27
5
27

12
10
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1
1902

1902 11 00
1902 19
1904

1904 20
1904 20 10
1904 30 00
1904 90
1905

1905 10 00
1905 20
2001
2001 10 00
2001 90
2001 90 93
2002
2002 10
2002 90
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
2005
2005 10 00
2005 20
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 80 00
2005 90
2005 90 75
2008
2008 40
2008 50

2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59
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Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:
- - ki vsebujejo jajca
- - druge

Carinska
stopnja
3 (1)

20
20

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v
obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali
zajeta na drugem mestu
- Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz
mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev ali
nabreklih:
- - pripravki tipa muesli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev
- Bulgur pšenica
- Drugo

6
7
7

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Hrustljavi kruh
- Medenjaki in podobni izdelki

7
7

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Kumare in kumarice
- Drugo:
- - čebula
Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali
ocetno kislino
- Paradižnik, cel ali v kosih
- Drugo:
- - z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 12 mas.%, vendar ne več kot 30
mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Homogenizirane vrtnine
- Krompir
- Grah (Pisum sativum)
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - fižol v zrnu
- - drug
- Beluši
- Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- - kislo zelje
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Hruške
- Marelice:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - - drugo:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo

15
15

10
10
11
10
11
10
11

15
20
15
7
7
5
8
17

4

6
6
6
6
6
6
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2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39

2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69

2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 70
2008 80
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 91 00
2008 92
2008 99
2009

2009 61
2009 69
2009 71
2009 79
2101

2101 30

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto
vsebino:
- - - - 5 kg ali več
- - - - 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg
- - - - manj kot 4,5 kg
- Češnje in višnje:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto
vsebino:
- - - - 4,5 kg ali več:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo
- - - - manj kot 4,5 kg:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo
- Breskve, vključno z nektarinami
- Jagode:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja
- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
- - palmovi srčki
- - mešanice
- - drugo

Carinska
stopnja
3 (1)

6
6
6
6
3
6
6

6
6
6
5

6
6
6
6

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
3
7
6
4

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali
ne dodan sladkor ali druga sladila
- Grozdni sok (vključno grozdni mošt):
- - z Brix vrednostjo do vključno 30
- - drugo
- Jabolčni sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo

12
12

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati

10

4
4
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Tarifna
oznaka
1
2102
2102 30 00

Št.
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Poimenovanje
2
Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
- Pripravljeni pecilni praški

Carinska
stopnja
3 (1)
7

2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena
živila

4

2106
2106 10

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
- Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi

7

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen
sadnih ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009
- Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan
sladkor ali druga sladila ali arome
- Drugo

2202 10 00
2202 90
(1)

19
10

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
BOLGARIJA –- PRILOGA 3
Tarifna
oznaka
1
0102
0102 90

0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0103
0103 91
0103 91 10
0103 92
0103 92 11
0103 92 19
0105

Poimenovanje
2
Živo govedo
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - z maso nad 300 kg:
- - - - telice (samice goveda, ki še niso telile):
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - krave:
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - drugo:
- - - - - za zakol
- - - - - drugo
Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - domačih pasem
- - mase 50 kg ali več:
- - - domačih pasem:
- - - - svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg
- - - - drugi

Uvozna
dajatev
3 (1)

15
15
15
15
15
15

10
15
15

0105 92 00
0105 93 00

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:
- - - druge:
- - - - nesnice
- - - - druge
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g

10
10

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

25

0202

Meso goveje, zamrznjeno

25

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

25

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - nerazrezane na kose, zamrznjene
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - kosi:
- - - - brez kosti
- - - - s kostmi:

0105 11
0105 11 91
0105 11 99

0207 12
0207 14
0207 14 10

9
9

28
28
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18826 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tarifna
oznaka
1
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 14 99
0210
0210 11
0210 12
0210 19
0210 20
0210 99
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 39
0210 99 41
0210 99 49
0210 99 51
0210 99 59
0210 99 60
0210 99 80
0210 99 90
0402
0402 10

0402 21
0402 91
0402 99
0404

0404 90
1001
1001 90
1001 90 99
1101 00
1101 00 15
1101 00 90
1602
1602 32
1602 39
1602 42
1602 49
1602 50
(1)

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
- - - - - polovice ali četrtine
- - - - - cela krila z ali brez vršičkov
- - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
- - - - - prsa in kosi prs
- - - - - noge in kosi nog
- - - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - drugo
Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Meso, prašičje:
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
- - prsi s potrebušino in njihovi kosi
- - drugo
- Meso, goveje:
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - drugo:
- - - meso:
- - - - konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno
- - - - ovčje in kozje:
- - - - - s kostmi
- - - - - brez kosti
- - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - domačih prašičev:
- - - - - jetra
- - - - - drugo
- - - - govedi:
- - - - - mišični del (stebriček) in reberni del trebušne prepone
- - - - - drugo
- - - - ovac in koz
- - - - drugo:
- - - - - drugo
- - - užitna moka in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov

Uvozna
dajatev
3 (1)
28
28
28
28
28
28
28

20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do
vključno 1,5 mas.%
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več
kot 1,5 mas.%:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil
- Drugo:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil
- - drugo

37
37

Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Drugo

14

Pšenica in soržica
- Drugo:
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - drugo
Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
- - iz navadne pšenice ali pire
- Moka iz soržice
Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus
- - drugo
- Prašičev:
- - plečeta in njihovi kosi
- - drugo, vključno mešanice
- Goved

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

37
37

15
15
15

15
15
15
15
18
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BOLGARIJA –- PRILOGA 4
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje

Količina

2

3

Carinska
stopnja
4 (1)

0406
0406 90

Sir in skuta
- Sir, drug

17 t

4,5

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

33 t

5

(1)

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
BOLGARIJA –- PRILOGA 5
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje

Količina

2

3

0603

Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže,
posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno

0707 00
0707 00 05
0707 00 90

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene
- Kumare
- Kumarice

0709
0709 60
0709 60 10

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta:
- - sladke paprike

0806
0806 10
0806 10 10
0806 10 90

Grozdje, sveže ali suho
- Sveže:
- - namizno grozdje
- - drugo

0809

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive,
trnulje, sveže
- Slive in trnulje:
- - slive
- - trnulje

0809 40
0809 40 05
0809 40 90
1108
1108 12 00
1806
1806 31 00
1806 32
1806 90
1806 90 11
1806 90 90
1901

1901 10 00
2001
2001 90
2001 90 99
iz 2001 90 99 10

Škrob; inulin
- Škrob:
- - koruzni škrob
Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Drugo, v blokih, palicah ali tablicah:
- - polnjeni
- - nepolnjeni:
- Drugo:
- - čokolada in čokoladni izdelki:
- - - čokoladni bonboni, polnjeni ali ne:
- - - - ki vsebujejo alkohol
- - drugo
Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega
ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas.%,
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne
vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas.%, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
mestu
- Proizvodi za otroško prehrano, v pakiranjih za prodajo na drobno
Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Drugo:
- - drugo
- - - drugo, razen rdeče pese (Beta vulgaris var.Conditiva) in rdečega zelja

3t

Carinska
stopnja
4 (1)
7,5

67 t
pr
pr

233 t

13,5

13 t
pr
pr

3t
pr
pr

17 t

1,5

17 t
13,5
8,5
17 t
13,5
13,5

17 t

10

7t

10
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Tarifna
oznaka
1
2003
2003 10
2003 90 00
2004
2004 90
2004 90 10
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
2005
2005 90
2005 90 10
2005 90 30
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 75
2005 90 80
2007

2007 99
2007 99 10
2007 99 20
2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39
iz 2007 99 39 10
2007 99 55
2007 99 57
2007 99 91
2007 99 93
2007 99 98
iz 2007 99 98 10
2009
2009 90
2009 90 11
2009 90 19
2009 90 21
2009 90 29
2009 90 31
2009 90 39

2009 90 41
2009 90 49

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

Količina

2
Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
v ocetni kislini
- Gobe iz rodu Agaricus
- Druge

3

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- - sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
- - kislo zelje, kapre in oljke
- - grah (Pisum sativum) in stročji fižol vrste Phaseolus spp.
- - drugo, vključno mešanice:
- - - čebula, termično obdelana, ne drugače pripravljena
- - - drugo
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- - plodovi rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta
- - kapre
- - okrogle artičoke
- - korenje
- - mešanice vrtnin
- - kislo zelje
- - drugo
Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne
paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo
dodan sladkor ali druga sladila ali ne
- Drugo:
- - drugo:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 30 mas.%:
- - - - slivova pire in pasta ter pire in pasta iz suhih sliv, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino več kot 100 kg, za industrijsko predelavo
- - - - kostanjeva pire in pasta
- - - - drugo:
- - - - - češnjevi in višnjevi
- - - - - jagodovi
- - - - - malinovi
- - - - - drugo
- - - - - - džemi
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%, vendar manj kot 30 mas.%:
- - - - jabolčni pire, vključno s kompoti
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - jabolčni pire, vključno s kompoti
- - - - tropsko sadje in tropski orehi
- - - - drugo
- - - - - džemi
Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Mešanice sokov:
- - z Brix vrednostjo več kot 67:
- - - mešanice jabolčnega in hruškovega soka:
- - - - z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase
- - - - drugo
- - z Brix vrednostjo do vključno 67:
- - - mešanice jabolčnega in hruškovega soka:
- - - - z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg neto mase, in z vsebnostjo
dodanega sladkorja več kot 30 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase:
- - - - - mešanice sokov iz agrumov in ananasovega soka:
- - - - - - ki vsebujejo dodan sladkor
- - - - - - drugo

Carinska
stopnja
4 (1)

8t
10
13,5

17 t
10
13,5
13,5
10
10

13 t
10
10
10
10
10
13,5
10

17 t
6,5
6,5
6,5
12,5
12,5
17,5
7,5
17,5
6,5
17,5
17,5
17,5
7,5

17 t
15
15
15
15

15
15

15
15
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Tarifna
oznaka
1
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Poimenovanje
2
- - - - - drugo:
- - - - - - ki vsebuje dodan sladkor
- - - - - - drugo
- - - - z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase:
- - - - - mešanice sokov iz agrumov in ananasovega soka:
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%
- - - - - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja
- - - - - drugo:
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%:
- - - - - - - mešanice sokov iz tropskega sadja
- - - - - - - drugo
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%
- - - - - - - mešanice sokov iz tropskega sadja
- - - - - - - drugo
- - - - - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja:
- - - - - - - mešanice sokov iz tropskega sadja
- - - - - - - drugo

2009 90 51
2009 90 59
2009 90 71
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 92
2009 90 94
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2103
2103 30

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
- Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

2203 00

Pivo izdelano iz slada

2208
2208 90

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol.%;
žganja, likerji in druge alkoholne pijače
- Drugo

2402
2402 20

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov
- Cigarete, ki vsebujejo tobak

(1)

Količina

Carinska
stopnja
4 (1)

3

15
15
15
15
15
15
15
15
15
pr
15

13 t

10

1667 hl

12

167 hl

20

10

22,5

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
ČEŠKA REPUBLIKA – PRILOGA 6
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

0101

Živi konji, osli, mezge in mule

0102
0102 10
0102 90

0102 90 41
0102 90 49

Živo govedo
- Čistih pasem, plemensko
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - mase do vključno 80 kg
- - - mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo
- - - mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo

pr
pr

0103
0103 10 00

Živi prašiči
- Čistih pasem, plemenski

pr

0104

Žive ovce in koze

pr

0105

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:
- - - kokoši iz matične jate (plemenske):
- - - - nesnice
- - - - druge
- - purani
- - - plemenski

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29

0105 11
0105 11 11
0105 11 19
0105 12 00
iz 0105 12 00 10

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
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0105 92 00
iz 0105 92 00 10
0105 93 00
iz 0105 93 00 10
0105 99
0105 99 10
iz 0105 99 10 10
0105 99 20
iz 0105 99 20 10
0105 99 30
iz 0105 99 30 10
0105 99 50
iz 0105 99 50 10

2
- - druga:
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - race in pegatke
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - - plemenske
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g
- - - plemenske
- - druga:
- - - race
- - - - plemenske
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - purani
- - - - plemenski
- - - pegatke
- - - - plemenske

0106

Druge žive živali

pr

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovac, koz, konj, oslov, mul ali
mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

pr

0208

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

pr

0301
0301 10

Ribe, žive
- Okrasne ribe
- Druge ribe, žive:
- - postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in
Oncorhynchus chrysogaster ):
- - jegulje (Anguilla spp.)
- - druge

pr
pr
pr

0302

Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz
tar.št. 0304

pr

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št.
0304

pr

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

pr

0305

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, termično obdelane
ali ne pred ali med procesom prekajevanja; ribja moka, zdrob in peleti,
primerni za človeško prehrano

pr

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni,
nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi,
ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka,
zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

pr

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
slanici, moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev razen rakov,
primerni za človeško prehrano

pr

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana
- Perutnine:
- - valilna:
- - - puranja ali gosja
- - - druga

pr
pr

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni;
odpadki človeških las

pr

0301 91
0301 92 00
0301 99

0306

0307

0407 00
0407 00 11
0407 00 19
0501 00 00

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
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Carinska
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0502

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in druge
živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

pr

0503 00 00

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s
podlago ali brez podlage

pr

0504 00 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

pr

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z
odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani,
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje;
prah in odpadki perja ali delov perja

pr

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani
(toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki,
kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda
nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

pr

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar
drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

0509 00

Spužve, naravne, živalskega izvora

pr

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali
neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
farmacevtskih izdelkov

pr

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško
prehrano

pr

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in
korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212

pr

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči;
gobji miceliji

pr

0604

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave,
mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni

pr

0506

0507

0508 00 00

0511

0601

0701
0701 10 00
0701 90

Krompir, svež ali ohlajen
- Semenski
- Drug:
- - drug:
- - - nov, od 1. januarja do 30. junija

pr

Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveža ali ohlajena
- Čebula in šalotka:
- - čebula:
- - - za saditev

pr

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Brstični ohrovt

pr

0706 10 00

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in
podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene
- Korenje in repa

pr

0708
0708 20 00
0708 90 00

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- Druge stročnice

pr
pr

0701 90 50
0703
0703 10
0703 10 11
0704
0704 20 00
0706

pr
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0709 40 00
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0709 59 10
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0709 70 00
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0711

0712

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Okrogle artičoke
- Jajčevci
- Zelena, razen gomoljne zelene
- Gobe in gomoljike:
- - gomoljike
- - druge:
- - - lisičke
- - - jurčki
- Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta:
- - drugi:
- - - iz rodu Capsicum, za proizvodnjo capsicina ali barvil na bazi capsicum
oljnih smol
- - - za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol
- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda
- Druge:
- - kapre
Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici,
žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne
neprimerne za takojšnjo porabo

Carinska
stopnja
3 (1)
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr

0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete,
vendar ne nadalje pripravljene
- Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella spp.):
- - gobe iz rodu Agaricus
- - bezgova uhljevka (Auricularia spp.)
- - drhtavka (Tremella spp.)
- - druge
- Druge vrtnine; mešanice vrtnin:
- - sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)
- - - hibridi za setev
- - - drugo
- - paradižnik
- - korenje
- - druge

pr
pr
pr
pr
pr

0713

Suhe stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene

pr

0714

Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne
korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali inulina, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica
sagovega drevesa

pr

0801

Kokosovi orehi, brazilski orehi in indijski orehi, sveži ali suhi, oluščeni
ali neoluščeni

pr

0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni

pr

0803 00

Banane, vključno pisang (rajske smokve), sveže ali suhe

pr

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangostin, sveži ali
suhi

pr

0805

Agrumi, sveži ali suhi

pr

0806
0806 20

Grozdje, sveže ali suho
- Suho

pr

0807

Melone, lubenice in papaja, sveže

pr

0808
0808 20

Jabolka, hruške in kutine, sveže
- Hruške in kutine

pr

0809
0809 10 00
0809 30

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive,
trnulje, sveže
- Marelice
- Breskve, vključno z nektarinami

pr
pr

0810
0810 30
0810 40

Drugo sadje, sveže
- Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje
- Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium

pr
pr

0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90

pr
pr
pr
pr
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- Kivi (Actinidia chinensis Planch.)
- Durian
- Drugo:
- - tamarinde, indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile
- - pasijonka, karambola in "pitahaya"
- - drugo
Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni,
ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne
- Drugo:
- - drugo:
- - - sadeži vrste Vaccinium myrtilloides in Vaccinium angustifolium
- - - češnje in višnje:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - tropsko sadje in tropski orehi

Carinska
stopnja
3 (1)
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

Sadje in oreški, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, v
slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar
v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano

pr

0813

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806;
mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja

pr

0814 00 00

Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe
ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
za konzerviranje

pr

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave;
kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

pr

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

pr

0903 00 00

Mate čaj

pr

0904

Poper rodu Piper; suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu Capsicum
ali Pimenta

pr

0905 00 00

Vanilija

pr

0906

Cimet in cvetovi cimetovega drevesa

pr

0907 00 00

Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

pr

0908

Muškatni orešček, macis in kardamom

pr

0909
0909 10 00
0909 20 00
0909 50 00

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode
- Seme janeža in zvezdastega janeža
- Seme koriandra
- Seme komarčka; brinove jagode

pr
pr
pr

0910

Ingver, žafran, kurkuma, timijan, lovorjev list, curry in druge začimbe

pr

1001
1001 10 00

Pšenica in soržica
- Trda pšenica (t. durum)

pr

1003 00
1003 00 90

Ječmen
- Drug

pr

1004 00 00

Oves

pr

1005

Koruza

pr

1006

Riž

pr

1007 00

Sirek v zrnu

pr

1008

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita

pr

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
- - iz trde pšenice (Triticum durum)

pr

1101 00 11
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1102
1102 30 00

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Riževa moka

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - koruzna:
- - - z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas.%
- - - druga
- - iz drugih žit:
- - - riževa

1103 13
1103 13 10
1103 13 90
1103 19
1103 19 50
1104

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

pr
pr
pr

1104 23
1104 23 90

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali
drobljena):
- - koruzna:
- - - samo drobljena

pr

1107

Slad, pražen ali nepražen

pr

1201 00

Soja, cela ali lomljena

pr

1202

Arašidi, nepraženi, ali drugače termično obdelani, vključno oluščeni ali
lomljeni

pr

1203 00 00

Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)

pr

1204 00

Laneno seme, celo ali lomljeno

pr

1205

Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno

pr

1206 00

Sončično seme, celo ali lomljeno

pr

1207
1207 10
1207 20
1207 30
1207 40
1207 50
1207 60
1207 99

Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno
- Palmovi orehi in jedrca
- Bombaževo seme
- Ricinusovo seme
- Sezamovo seme
- Gorčično seme
- Seme žafranike
- Drugo:
- - drugo

pr

1208

Moka in zdrob iz oljnih semen in plodov, razen iz gorčice

pr

1209

Seme, plodovi in trosi namenjeni za setev

pr

1211

Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni,
rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne
namene

pr

1212

1212 10
1212 20 00
1212 30 00
1212 91
1212 91 20
1212 99
1213 00 00

pr
pr
pr
pr
pr
pr

Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni trs, sveži ali
ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino cikorije,
nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo
predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Rožiči, vključno s semenom:
- Morske alge in druge alge
- Marelične, breskove (vključno nektarinine) in slivove koščice in jedrca
- Drugo:
- - sladkorna pesa:
- - - sušena, zmleta ali ne
- - drugo

pr
pr

Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, mlete
ali stisnjene ali v peletih

pr

pr
pr
pr
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Rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa, krmne korenovke; seno,
lucerna, detelja, turška detelja, krmni ohrovt, volčji bob, grašice in
podobsni pridelki za krmo, tudi v peletih

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

1301

Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer:
balzami)

pr

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

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.:
bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za
polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava),
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez podlage
iz drugih materialov

pr

1403 00 00

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel in
ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih

pr

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1501 00

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih
iz tar. št. 0209 ali 1503

pr

1502 00
1503 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503
Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in
olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali
neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

pr

1505 00

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z
lanolinom

pr

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali
neprečiščene, toda kemično nemodificirane

pr

1507

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1508

Olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1509

Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1510 00

Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena ali
neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj
ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509

pr

1511

Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1512

Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in
njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano
- Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije:
- - surovo olje:
- - drugo:
- - - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano
- Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije:
- - surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne
- - drugo

1401

1402 00 00

1512 11
1512 19
1512 19 10
1512 21
1512 29
1513

Olje iz kokosovega oreha, palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme
"babassu" in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano

pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr
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1514

1514 11
1514 91
1515

1516
1516 20
1518 00
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2
Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije, prečiščeno
ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano
- Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline in
njegove frakcije:
- - Surovo olje
- Drugo:
- - Surovo olje
Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in
njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani
Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije,
deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali
elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani
- Rastlinske masti in olja in njihove frakcije:
Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani,
oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s
segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali preparati
iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali
olj iz tega poglavja, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih
insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani
Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih
ali rastlinskih voskov

1522 00

Carinska
stopnja
3 (1)

pr
pr

pr

pr

pr
pr
pr
pr

1603 00

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev in drugih vodnih
nevretenčarjev

pr

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec

pr

1605

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali
konzervirani

pr

1702

1702 20
1702 50 00

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel
- Javorjev sladkor in javorjev sirup:
- Kemično čista fruktoza

pr
pr

1801 00 00

Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen

pr

1802 00 00

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

pr

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

pr

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

pr

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

pr

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega
ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas.%,
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne
vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas.%, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
mestu

pr

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Kuskus

pr

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmičev,
kaše, zrnc, perl in podobno

pr

1902
1902 40
1903 00 00

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
1904

1904 10
1904 20

1904 20 91
1904 20 95
1904 20 99
1905

1905 31
1905 32
1905 40
1905 90
2001
2001 90
2001 90 10
2003
2003 20 00
2005
2005 70
2006 00
2006 00 10
2007

2007 91
2007 99
2008

2008 11
2008 19
2008 20
2008 30
2009

2009 11
2009 12 00
2009 19
2009 21 00
2009 29
2009 31
2009 39

Št.
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Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v
obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali
zajeta na drugem mestu
- Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov
- Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz
mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev ali
nabreklih:
- - druga:
- - - pridobljena iz koruze
- - - pridobljena iz riža
- - - druga

Carinska
stopnja
3 (1)

pr

pr
pr
pr

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Sladki keksi, vaflji in oblati:
- - sladki keksi
- - vaflji in oblati
- Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki
- Drugo

pr
pr
pr
pr

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Drugo:
- - mangov "chutney"

pr

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
v ocetni kislini
- Gomoljike

pr

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Oljke

pr

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v
sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani)
- Ingver

pr

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne
paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo
dodan sladkor ali druga sladila ali ne
- Drugo:
- - iz agrumov
- - drugo

pr
pr

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:
- - arašidi
- - drugo, vključno mešanice
- Ananas
- Agrumi

pr
pr
pr
pr

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Pomarančni sok:
- - zamrznjen
- - nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Sok grenivke:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drug
- Sok iz drugih posameznih vrst agrumov:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Ananasov sok:

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
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2009 41
2009 49
2009 80
2009 90
2009 90 21
2009 90 29

2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 71
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 92
2009 90 94
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2101

2101 11
2101 12
2101 20

2102
2102 20
2103
2103 10 00
2103 90
2103 90 10
2103 90 30
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2
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin
- Mešanice sokov:
- - z Brix vrednostjo več kot 67:
- - - drugo:
- - - - z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase
- - - - drugo
- - z Brix vrednostjo do vključno 67:
- - - drugo:
- - - - z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase:
- - - - - mešanice sokov iz agrumov in ananasovega soka:
- - - - - - ki vsebujejo dodan sladkor
- - - - - - drugo
- - - - - drugo:
- - - - - - ki vsebuje dodan sladkor
- - - - - - drugo
- - - - z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase:
- - - - - mešanice sokov iz agrumov in ananasovega soka:
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%
- - - - - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja
- - - - - drugo:
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%:
- - - - - - - mešanice sokov iz tropskega sadja
- - - - - - - drugo
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%
- - - - - - - mešanice sokov iz tropskega sadja
- - - - - - - drugo
- - - - - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja:
- - - - - - - mešanice sokov iz tropskega sadja
- - - - - - - drugo
Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:
- - ekstrakti, esence in koncentrati
- - pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
kave
- Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
pravega čaja ali mate čaja
Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
- Neaktivni kvas; drugi enocelični mikro-organizmi, mrtvi
Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
- Sojina omaka
- Drugo:
- - mangov "chutney"
- - aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola 44,2 do 49,2 vol.%, ki
vsebujejo od 1,5 do 6 mas.% encijana, začimb in raznih sestavin ter od 4 do
10 mas.% sladkorja, v embalaži s prostornino 0,5 l ali manj

Carinska
stopnja
3 (1)
pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr

2201

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne
vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg

pr

2301

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano
ljudi; ocvirki

pr

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali
stročnic, nepeletizirani ali peletizirani

pr

2302
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Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne
pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji
sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn ali destilarn, nepeletizirani in
peletizirani

Carinska
stopnja
3 (1)

pr

2304 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje,
nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2305 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz
arašidov, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih
maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 ali 2305, nezmleti ali zmleti ali
peletizirani

pr

2307 00

Vinska usedlina; vinski kamen

pr

2308 00

Rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi in ostanki
pri predelavi rastlinskih materialov, peletizirani ali nepeletizirani, ki se
uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

pr

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

pr

2309
(1)

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
ČEŠKA REPUBLIKA – PRILOGA 7
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

0102
0102 90
0102 90 90

Živo govedo
- Drugo:
- - drugo

0103

Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - drugi
- - mase 50 kg ali več:
- - - drugi

0103 91
0103 91 90
0103 92
0103 92 90
0105
0105 12 00
0105 19
0105 19 20
0105 99
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50
0207
0207 14
0207 14 91
0207 27
0207 27 91
0207 36

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - purani
- - druga:
- - - gosi
- Druga:
- - druga:
- - - race
- - - gosi
- - - purani
- - - pegatke
Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od puranov:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od rac, gosi ali pegatk:
- - drugo, zamrznjeno:
- - - odpadki:

Carinska
stopnja
3 (1)

9

9
9

9
9
10
10
10
5

10

9
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0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0209 00

0210

0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99
0210 99 31

0210 99 71
0210 99 79
0301
0301 93 00
0404

0404 10
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- - - - jetra:
- - - - - mastna jetra gosi
- - - - - mastna jetra rac
- - - - - drugo
Prašičja maščoba, očiščena mesa in perutninska maščoba, netopljena ali
kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v
slanici, sušena ali dimljena

Carinska
stopnja
3 (1)
9
9
9

10

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - od primatov
- - od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav in
dugongov (sesalcev rodu Sirenia)
- - od plazilcev (vključno kače in želve)
- - drugo:
- - - meso:
- - - - severnih jelenov
- - - odpadki:
- - - - drugo:
- - - - - perutninska jetra:
- - - - - - mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici
- - - - - - drugo

9
9

Ribe, žive
- Druge ribe, žive:
- - krap

5

Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje
dodan sladkor ali druga sladila:

9
9
9
9

10,9

0407 00
0407 00 90

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana
- Druga

4,5

0410 00 00

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

10

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Druge

10

0704 90
0705

0705 21 00
0705 29 00

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena
- Solata:
- - druga
- Radič:
- - radič (Cichorium intybus var. foliosum)
- - drug

0709
0709 20 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Beluši

5

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi), zamrznjene
- Stročnice oluščene ali ne:
- - fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- - drugo
- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda
- Sladka koruza
- Mešanice vrtnin

7
7
7
7
7

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni,
ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne
- Jagode

9

0705 19 00

0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 40 00
0710 90 00
0811
0811 10
0909

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode

10
10
10
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0909 30 00
0909 40 00
1001
1001 90
1001 90 10
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- Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)
- Seme navadne kumine

Carinska
stopnja
3 (1)
4
4

1001 90 91

Pšenica in soržica
- Drugo:
- - pira za setev (t. diccocum)
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - navadna pšenica in soržica, semenska

4,5

1002 00 00
iz 1002 00 00 10

Rž
- semenska

10
5

1003 00
1003 00 10

Ječmen
- Semenski

5

1102
1102 10 00
1102 20
1102 90

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Ržena moka
- Koruzna moka
- Druga

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - koruzna:
- - - z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas.%
- - iz drugih žit:
- - - ržena
- - - ječmenova
- - - ovsena
- - - druga
- Peleti:
- - rženi
- - ječmenovi
- - ovseni
- - koruzni
- - riževi
- - pšenični
- - drugi

1103 13
1103 13 10
1103 19
1103 19 10
1103 19 30
1103 19 40
1103 19 90
1103 20
1103 20 10
1103 20 20
1103 20 30
1103 20 40
1103 20 50
1103 20 60
1103 20 90
1104

1104 12
1104 19
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 91
1104 19 99
1104 22
1104 23
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 99
1104 29
1104 29 01
1104 29 03
1104 29 05
1104 29 07
1104 29 09
1104 29 11
1104 29 15

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:
- - ovsena
- - iz drugih žit:
- - - pšenična
- - - ržena
- - - koruzna
- - - ječmenova:
- - - - valjana
- - - - v obliki kosmičev
- - - druga:
- - - - riževi kosmiči
- - - - drugo
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali
drobljena):
- - ovsena
- - koruzna
- - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne
- - - perlirana
- - - drugo
- - iz drugih žit:
- - - ječmenova:
- - - - oluščena
- - - - oluščena in rezana ali drobljena
- - - - perlirana
- - - - obdelana le z drobljenjem
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena

4,5

10
15
15

5
15
15
10
15
15
15
10
15
10
6,4
15

5
15
15
15
15
15
10
10
5
15
15
15
15
15
10
10
10
15
15
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Carinska
stopnja
3 (1)
10

1104 29 81
1104 29 85
1104 29 89
1104 30

2
- - - - - druga
- - - - perlirana:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - obdelana le z drobljenjem:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - druga:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

1105
1105 10 00
1105 20 00

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči in peleti iz krompirja
- Moka, prah in zdrob
- Kosmiči, granule in peleti

1108
1108 14 00
1108 19
1108 20 00

Škrob; inulin
- Škrob:
- - škrob iz manioke
- - drug škrob:
- Inulin

3
3
3

1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ali neosušen

3

1210

Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, lupulin

5

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali
rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja,
razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516
- Margarina, razen tekoče margarine
- Drugo:
- - ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih maščob
- - drugo:
- - - pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana
- - - užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju
kalupov
- - - drugo

1104 29 31
1104 29 35
1104 29 39
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59

1517 10
1517 90
1517 90 10
1517 90 91
1517 90 93
1517 90 99
1602

15
15
10
15
15
10
15
10
10
5
15
5

20
20
20
12
20

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Homogenizirani proizvodi
- Iz jeter katere koli živali
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - puranov:

15
15

4,5
4,5

1702 60 10
1702 60 80
1702 60 95

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel
- Laktoza in laktozni sirup:
- - ki vsebuje 99 mas.% ali več laktoze, izraženo kot brezvodna laktoza,
računano na suho snov
- - drugo
- Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot
50 mas.% fruktoze, razen invertnega sladkorja:
- - izoglukoza
- - inulinski sirup
- - drugo

1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja

14

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

12

1806
1806 10
1806 20

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
- Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju
ali pastoznem stanju, v prahu, granulah ali v drugih oblikah v razsutem
stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg
- Drugo, v blokih, palicah ali tablicah:

1602 10 00
1602 20
1602 31
1702

1702 11 00
1702 19 00
1702 60

15

27
5
27

12
10

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
1806 31 00
1806 32
1806 90
1902

1902 11 00
1902 19
1902 20
1902 30
1904

1904 20
1904 20 10
1904 30 00
1904 90
1905

1905 10 00
1905 20
2001
2001 10 00
2001 90
2001 90 93
2002
2002 10
2002 90
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
2004
2004 90
2004 90 10
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
2005
2005 10 00
2005 20
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 80 00

Št.
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Poimenovanje
2
- - polnjeni
- - nepolnjeni
- Drugo
Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:
- - ki vsebujejo jajca
- - druge
- Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene
- Druge testenine

Carinska
stopnja
3 (1)
10
10
10

20
20
20
20

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v
obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali
zajeta na drugem mestu
- Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz
mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev ali
nabreklih:
- - pripravki tipa muesli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev
- Bulgur pšenica
- Drugo

6
7
7

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Hrustljavi kruh
- Medenjaki in podobni izdelki

7
7

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Kumare in kumarice
- Drugo:
- - čebula
Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali
ocetno kislino
- Paradižnik, cel ali v kosih
- Drugo:
- - z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 12 mas.%, vendar ne več kot 30
mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- - sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
- - grah (Pisum sativum) in stročji fižol vrste Phaseolus spp.
- - drugo, vključno mešanice:
- - - čebula, termično obdelana, ne drugače pripravljena
- - - drugo
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Homogenizirane vrtnine
- Krompir
- Grah (Pisum sativum)
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - fižol v zrnu
- - drug
- Beluši
- Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

15
15

10
10
11
10
11
10
11

15
15
15
15

15
20
15
7
7
5
8
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Tarifna
oznaka
1
2005 90
2005 90 75
2006 00

2006 00 31
2006 00 35
2006 00 38
2006 00 91
2006 00 99
2007
2007 10
2008
2008 40
2008 50

2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59

2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39

2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje
2

- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- - kislo zelje
Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v
sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani)
- Drugo:
- - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:
- - - češnje
- - - tropsko sadje in tropski orehi
- - - drugo
- - drugo:
- - - tropsko sadje in tropski orehi
- - - drugo
Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne
paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo
dodan sladkor ali druga sladila ali ne
- Homogenizirani izdelki
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Hruške
- Marelice:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - - drugo:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - 5 kg ali več
- - - - 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg
- - - - manj kot 4,5 kg
- Češnje in višnje:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - 4,5 kg ali več:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo
- - - - manj kot 4,5 kg:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo

Carinska
stopnja
3 (1)
17

15
15
15
15
15

20

4

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
3
6
6

6
6
6
5

6
6
6
6
6
6
6
6

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
2008 70
2008 80
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 91 00
2008 92
2008 99
2009

2009 61
2009 69
2009 71
2009 79
2009 90
2009 90 11
2009 90 19
2009 90 31
2009 90 39
2101

2101 30
2102
2102 30 00
2103
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Poimenovanje
2
- Breskve, vključno z nektarinami
- Jagode:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja
- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
- - palmovi srčki
- - mešanice
- - drugo
Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Grozdni sok (vključno grozdni mošt):
- - z Brix vrednostjo do vključno 30
- - drugo
- Jabolčni sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Mešanice sokov:
- - z Brix vrednostjo več kot 67:
- - - mešanice jabolčnega in hruškovega soka:
- - - - z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase
- - - - drugo
- - z Brix vrednostjo do vključno 67:
- - - mešanice jabolčnega in hruškovega soka:
- - - - z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg neto mase, in z vsebnostjo
dodanega sladkorja več kot 30 mas.%
- - - - drugo

Carinska
stopnja
3 (1)

6

6
6
6
6
6
6
3
7
6
4

4
4
12
12

10
10

10
10

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati

10

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
- Pripravljeni pecilni praški

7

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
- Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake
- Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica
- Drugo:
- - drugo

9
5

2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena
živila

4

2106
2106 10
2106 90

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
- Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi
- Drugo

7
5

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih
ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009
- Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome
- Drugo

2103 20 00
2103 30
2103 90
2103 90 90

2202 10 00
2202 90
(1)

Št.

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

5

19
10
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ČEŠKA REPUBLIKA – PRILOGA 8

Tarifna
oznaka
1
0102
0102 90

0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0103
0103 91
0103 91 10
0103 92
0103 92 11
0103 92 19
0105

Poimenovanje
2
Živo govedo
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - z maso nad 300 kg:
- - - - telice (samice goveda, ki še niso telile):
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - krave:
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - drugo:
- - - - - za zakol
- - - - - drugo
Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - domačih pasem
- - mase 50 kg ali več:
- - - domačih pasem:
- - - - svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg
- - - - drugi

Uvozna
dajatev
3 (1)

15
15
15
15
15
15

10
15
15

0105 92 00
0105 93 00

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:
- - - druge:
- - - - nesnice
- - - - druge
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g

10
10

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

25

0202

Meso goveje, zamrznjeno

25

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

25

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - nerazrezane na kose, zamrznjene:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - kosi:
- - - - brez kosti
- - - - s kostmi:
- - - - - polovice ali četrtine
- - - - - cela krila z ali brez vršičkov
- - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
- - - - - prsa in kosi prs
- - - - - noge in kosi nog
- - - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - drugo

0105 11
0105 11 91
0105 11 99

0207 12
0207 14
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 14 99
0210
0210 11
0210 12
0210 19
0210 20
0210 99

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Meso, prašičje:
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
- - prsi s potrebušino in njihovi kosi
- - drugo
- Meso, goveje
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - drugo:
- - - meso:

9
9

28
28
28
28
28
28
28
28
28

20
20
20
20

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 39
0210 99 41
0210 99 49
0210 99 51
0210 99 59
0210 99 60
0210 99 80
0210 99 90
0402

0402 21
0402 91
0402 99
0404

0404 90
0407 00
0407 00 30
1001
1001 90
1001 90 99
1101 00
1101 00 15
1101 00 90

1602 32
1602 39
1602 42
1602 49
1602 50
(1)
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Poimenovanje
2
- - - - konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno
- - - - ovčje in kozje:
- - - - - s kostmi
- - - - - brez kosti
- - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - domačih prašičev:
- - - - - jetra
- - - - - drugo
- - - - govedi:
- - - - - mišični del (stebriček) in reberni del trebušne prepone
- - - - - drugo
- - - - ovac in koz
- - - - drugo:
- - - - - drugo
- - - užitna moka in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov
Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do
vključno 1,5 mas.%
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več
kot 1,5 mas.%:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil:
- Drugo:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil:
- - drugo

0402 10

1602

Št.

Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Drugo
Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana
- Perutnine:
- - druga
Pšenica in soržica
- Drugo:
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - drugo
Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
- - iz navadne pšenice ali pire
- Moka iz soržice
Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus
- - drugo
- Prašičev:
- - plečeta in njihovi kosi:
- - drugo, vključno mešanice
- Goved

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

Uvozna
dajatev
3 (1)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

37
37
37
37

14
18

15
15
15

15
15
15
15
18
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ČEŠKA REPUBLIKA – PRILOGA 9

Tarifna
oznaka
1
0301
0301 93 00
1108
1108 11 00
1108 12 00
1108 13 00
2009

Poimenovanje

Količina

2

3

Ribe, žive
- Druge ribe, žive:
- - krap

Carinska
stopnja
4 (1)

3333 t

Škrob; inulin
- Škrob:
- - pšenični škrob
- - koruzni škrob
- - krompirjev škrob

pr

667 t
pr
pr
pr

2009 50

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Paradižnikov sok

167 t

10

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne

167 t

15

2203 00

Pivo izdelano iz slada

1333 hl

10

2205

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali
sredstvi za aromatiziranje

1667 hl

10

2208
2208 20
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
2208 90

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol.%;
žganja, likerji in druge alkoholne pijače
- Žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin
- Rum in tafia
- Gin in brinjevec
- Vodka
- Likerji in krepilne pijače
- Drugo

2209 00

Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline

83 t

5

2402
2402 90 00

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov
- Drugo

33 t

15

(1)

167 hl
10
10
10
20
20
20

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
ČEŠKA REPUBLIKA – PRILOGA 10
Tarifna
oznaka
1
0210
0210 11
0210 19
0210 99
0210 99 10
2204
2204 10
2204 10 19
2204 10 99
2204 21

Poimenovanje

Količina

2

3

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Meso, prašičje:
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
- - drugo
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - drugo:
- - - meso:
- - - - konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno
Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen
tistega iz tar. št. 2009
- Peneča vina :
- - z dejansko vsebnostjo alkohola ne manj kot 8,5 vol.%:
- - - druga
- - druga:
- - - druga
- Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z
dodajanjem alkohola:
- - v embalaži, s prostornino 2 l ali manj:
- - - drugo:

Uvozna
dajatev
4 (1)

67 t
pr
pr

pr
167 hl
25
25

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
2204 21 79
2204 21 80

2204 21 81
2204 21 82
2204 21 83
2204 21 84
2204 21 94
2204 21 98
2204 21 99
2204 29
2204 29 10

2204 29 65
2204 29 75

2204 29 81
2204 29 82
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 94
2204 29 98
2204 29 99
2204 30
(1)

Št.
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Poimenovanje

Količina

2
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
- - - - - druga:
- - - - - - bela
- - - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot od 13 vol.% pa do
vključno 15 vol.%:
- - - - - kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem
območju:
- - - - - - bela
- - - - - - druga
- - - - - druga:
- - - - - - bela
- - - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 15 vol.% pa do vključno
18 vol.%:
- - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 18 vol.% pa do vključno
22 vol.%:
- - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 22 vol.%.
- - drugo:
- - - vino, razen tistega, iz tar. podšt. 2204 10, v steklenicah z gomastimi
zamaški obdanimi z žičnimi košaricami; vino drugače polnjeno z
nadtlakom, nastalim zaradi ogljikovega dioksida v raztopini, ne manj kot
1 bar, vendar manj kot 3 bare, merjeno pri temperaturi 20 oC
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
- - - - - druga:
- - - - - - bela:
- - - - - - - drugje
- - - - - - druga:
- - - - - - - drugje
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 13 vol.% pa do vključno
15 vol.%:
- - - - - kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem
območju:
- - - - - - bela
- - - - - - druga
- - - - - druga:
- - - - - - bela
- - - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 15 vol.% pa do vključno
18 vol.%:
- - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 18 vol.% pa do vključno
22 vol.%:
- - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 22 vol.%.
- Drug grozdni mošt

3

Uvozna
dajatev
4 (1)
25
25

25
25
25
25
17,3
17,3
17,3

pr

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
25

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
ČEŠKA REPUBLIKA – PRILOGA 11
Tarifna
oznaka
1
0207
0207 11
0207 13
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40

Poimenovanje

Količina

2

3

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene
- - kosi in odpadki, sveži ali ohlajeni:
- - - kosi:
- - - - brez kosti
- - - - s kostmi:
- - - - - polovice ali četrtine
- - - - - cela krila z ali brez vršičkov
- - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

Uvozna
dajatev
4

17 t
28
28
28
28
28
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Tarifna
oznaka
1
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 13 91
0207 13 99
1514

1514 19
1514 19 10
1514 19 90
1514 99
1514 99 10
1514 99 90

Poimenovanje

Količina

2

3

Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije,
prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano
- Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline in
njegove frakcije:
- - Drugo:
- - - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano
- - - drugo
- Drugo:
- - Drugo:
- - - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano
- - - drugo

1601 00

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih
odpadkov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih
odpadkov ali krvi
- Homogenizirani proizvodi
- Iz jeter katere koli živali
- Prašičev:
- - šunka in njeni kosi
- - plečeta in njihovi kosi
- - drugo, vključno mešanice
- Goved
- Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali

1602 10 00
1602 20
1602 41
1602 42
1602 49
1602 50
1602 90
(1)

- - - - - prsa in kosi prs
- - - - - noge in kosi nog
- - - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - jetra
- - - - drugo

Uradni list Republike Slovenije

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

Uvozna
dajatev
4

28
28
28
10
28

333 t

pr
10

pr
10
83 t
83 t

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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MADŽARSKA – PRILOGA 12
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

0101

Živi konji, osli, mezge in mule

0102
0102 10
0102 90

0102 90 41
0102 90 49

Živo govedo
- Čistih pasem, plemensko
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - mase do vključno 80 kg
- - - mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo
- - - mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo

pr
pr

0103
0103 10 00

Živi prašiči
- Čistih pasem, plemenski

pr

0104

Žive ovce in koze

pr

0105

0105 92 00
iz 0105 92 00 10
0105 93 00
iz 0105 93 00 10
0105 99
0105 99 10
iz 0105 99 10 10
0105 99 20
iz 0105 99 20 10
0105 99 30
iz 0105 99 30 10
0105 99 50
iz 0105 99 50 10

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:
- - - kokoši iz matične jate (plemenske):
- - - - nesnice
- - - - druge
- - purani
- - - plemenski
- - druga:
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - race in pegatke
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - - plemenske
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g
- - - plemenske
- - druga:
- - - race
- - - - plemenske
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - purani
- - - - plemenski
- - - pegatke
- - - - plemenske

0106

Druge žive živali

pr

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovac, koz, konj, oslov, mul ali
mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

pr

0208

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

pr

0301
0301 10

Ribe, žive
- Okrasne ribe
- Druge ribe, žive:
- - postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in
Oncorhynchus chrysogaster )
- - jegulje (Anguilla spp.)
- - druge

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29

0105 11
0105 11 11
0105 11 19
0105 12 00
iz 0105 12 00 10
0105 19
0105 19 20
iz 0105 19 20 10
0105 19 90

0301 91
0301 92 00
0301 99

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr
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Tarifna
oznaka
1
0302

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz
tar.št. 0304

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št.
0304

pr

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

pr

0305

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, termično obdelane
ali ne pred ali med procesom prekajevanja; ribja moka, zdrob in peleti,
primerni za človeško prehrano

pr

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni,
nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi,
ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka,
zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

pr

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
slanici, moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev razen rakov,
primerni za človeško prehrano

pr

0501 00 00

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni;
odpadki človeških las

pr

0502

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in druge
živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

pr

0503 00 00

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s
podlago ali brez podlage
Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

0306

0307

0504 00 00
0505

pr
pr

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z
odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani,
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje;
prah in odpadki perja ali delov perja

pr

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani
(toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki,
kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda
nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

pr

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar
drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

0509 00

Spužve, naravne, živalskega izvora

pr

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali
neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
farmacevtskih izdelkov

pr

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško
prehrano

pr

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in
korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212

pr

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči;
gobji miceliji

pr

0506

0507

0508 00 00

0511

0601

0602

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
0604

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 18853

Poimenovanje
2
Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave,
mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

0701
0701 10 00

Krompir, svež ali ohlajen
- Semenski

pr

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Brstični ohrovt

pr

0706 10 00

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in
podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene
- Korenje in repa

pr

0708
0708 20 00
0708 90 00

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- Druge stročnice

pr
pr

0709
0709 10 00
0709 30 00
0709 40 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Okrogle artičoke
- Jajčevci
- Zelena, razen gomoljne zelene
- Gobe in gomoljike:
- - gomoljike
- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

pr
pr

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici,
žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne
neprimerne za takojšnjo porabo

pr

0704 20 00
0706

0709 52 00
0709 70 00
0711

0712

pr
pr
pr

0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete,
vendar ne nadalje pripravljene
- Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella spp.):
- - gobe iz rodu Agaricus
- - bezgova uhljevka (Auricularia spp.)
- - drhtavka (Tremella spp.)
- - druge
- Druge vrtnine; mešanice vrtnin:
- - sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)
- - - hibridi za setev
- - - drugo
- - paradižnik
- - korenje
- - druge

pr
pr
pr
pr
pr

0713

Suhe stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene

pr

0714

Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne
korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali inulina, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica
sagovega drevesa

pr

0801

Kokosovi orehi, brazilski orehi in indijski orehi, sveži ali suhi, oluščeni
ali neoluščeni

pr

0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni

pr

0803 00

Banane, vključno pisang (rajske smokve), sveže ali suhe

pr

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangostin, sveži ali
suhi

pr

0805

Agrumi, sveži ali suhi

pr

0806
0806 20

Grozdje, sveže ali suho
- Suho

pr

0807

Melone, lubenice in papaja, sveže

pr

0808
0808 20

Jabolka, hruške in kutine, sveže
- Hruške in kutine

pr

0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90

pr
pr
pr
pr

Stran
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Tarifna
oznaka
1
0809

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

0809 10 00
0809 30

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive,
trnulje, sveže
- Marelice
- Breskve, vključno z nektarinami

pr
pr

0810
0810 30
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90

Drugo sadje, sveže
- Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje
- Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium:
- Kivi (Actinidia chinensis Planch.)
- Durian
- Drugo

pr
pr
pr
pr
pr

0812

Sadje in oreški, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, v
slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar
v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano

pr

0813

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806;
mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja

pr

0814 00 00

Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe
ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
za konzerviranje

pr

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave;
kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

pr

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

pr

0903 00 00

Mate čaj

pr

0904

Poper rodu Piper; suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu Capsicum
ali Pimenta

pr

0905 00 00

Vanilija

pr

0906

Cimet in cvetovi cimetovega drevesa

pr

0907 00 00

Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

pr

0908

Muškatni orešček, macis in kardamom

pr

0909
0909 10 00
0909 20 00
0909 50 00

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode
- Seme janeža in zvezdastega janeža
- Seme koriandra
- Seme komarčka; brinove jagode

pr
pr
pr

0910

Ingver, žafran, kurkuma, timijan, lovorjev list, curry in druge začimbe

pr

1001
1001 10 00

Pšenica in soržica
- Trda pšenica (t. durum)

pr

1003 00
1003 00 90

Ječmen
- Drug

pr

1004 00 00

Oves

pr

1005
1005 10

Koruza
- Semenska

pr

1006

Riž

pr

1007 00

Sirek v zrnu

pr

1008

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita

pr

1101 00
1101 00 11

Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
- - iz trde pšenice (Triticum durum)

pr

1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
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oznaka
1
1102 30 00
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Carinska
stopnja
3 (1)

- Riževa moka

pr

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - iz drugih žit:
- - - riževa

pr

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali
drobljena):
- - koruzna:
- - - samo drobljena

pr

1106

Moka, prah in zdrob iz suhih stročnic iz tar. št. 0713, iz saga ali
korenovk ali gomoljev iz tar. št. 0714; ali iz proizvodov iz 8. poglavja

pr

1201 00

Soja, cela ali lomljena

pr

1202

Arašidi, nepraženi, ali drugače termično obdelani, vključno oluščeni ali
lomljeni

pr

1203 00 00

Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)

pr

1204 00

Laneno seme, celo ali lomljeno

pr

1205
1205 10
1205 10 10
1205 90 00
iz 1205 90 00 10

Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno
- Seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline:
- - Za setev
- Drugo
- - Za setev

pr

1206 00
1206 00 10

Sončično seme, celo ali lomljeno
- Za setev

1207
1207 10
1207 20
1207 30
1207 40
1207 50
1207 60
1207 99

Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno
- Palmovi orehi in jedrca
- Bombaževo seme
- Ricinusovo seme
- Sezamovo seme
- Gorčično seme
- Seme žafranike
- Drugo:
- - drugo

pr

1208

Moka in zdrob iz oljnih semen in plodov, razen iz gorčice

pr

1209

Seme, plodovi in trosi namenjeni za setev

pr

1211

Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni,
rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne
namene

pr

1103
1103 19
1103 19 50
1104

1104 23
1104 23 90

1212

1212 10
1212 20 00
1212 30 00
1212 99
1213 00 00

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni trs, sveži ali
ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino cikorije,
nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo
predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Rožiči, vključno s semenom
- Morske alge in druge alge
- Marelične, breskove (vključno nektarinine) in slivove koščice in jedrca
- Drugo:
- - drugo

pr

Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, mlete
ali stisnjene ali v peletih

pr

pr
pr
pr
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Poimenovanje

2
Rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa, krmne korenovke; seno,
lucerna, detelja, turška detelja, krmni ohrovt, volčji bob, grašice in
podobsni pridelki za krmo, tudi v peletih

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

1301

Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer:
balzami)

pr

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

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.:
bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za
polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava),
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez podlage
iz drugih materialov

pr

1403 00 00

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel in
ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih

pr

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1501 00

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih
iz tar. št. 0209 ali 1503

pr

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503

pr

1503 00

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in
olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani

pr

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali
neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

pr

1505 00

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z
lanolinom

pr

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali
neprečiščene, toda kemično nemodificirane

pr

1507

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1508

Olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1509

Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1510 00

Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena ali
neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj
ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509

pr

1511

Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1512

Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in
njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano
- Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije:
- - surovo olje
- Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije:
- - surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne
- - drugo

pr
pr

Olje iz kokosovega oreha, palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme
"babassu" in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano

pr

1401

1402 00 00

1512 11
1512 21
1512 29
1513

pr
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Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in
njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani,
oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s
segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali preparati
iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali
olj iz tega poglavja, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

pr

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih
insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

pr

1522 00

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih
ali rastlinskih voskov

pr

1603 00

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev in drugih vodnih
nevretenčarjev

pr

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec

pr

1605

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali
konzervirani

pr

1702

1702 20

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel
- Javorjev sladkor in javorjev sirup:

pr

1801 00 00

Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen

pr

1802 00 00

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

pr

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

pr

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

pr

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

pr

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Kuskus

pr

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmičev,
kaše, zrnc, perl in podobno

pr

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Sladki keksi, vaflji in oblati:
- - sladki keksi
- - vaflji in oblati
- Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki
- Drugo

pr
pr
pr
pr

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
v ocetni kislini
- Gomoljike

pr

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Oljke

pr

1902 40

1905 31
1905 32
1905 40
1905 90
2003
2003 20 00
2005
2005 70
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2009 39
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2101

2101 11
2101 12
2101 20

2103
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2
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:
- - arašidi
- - drugo, vključno mešanice
- Ananas
- Agrumi
Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Pomarančni sok:
- - zamrznjen
- - nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Sok grenivke:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drug
- Sok iz drugih posameznih vrst agrumov:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Ananasov sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:
- - ekstrakti, esence in koncentrati
- - pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
kave
- Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
pravega čaja ali mate čaja

Carinska
stopnja
3 (1)

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
- Sojina omaka

pr

2201

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne
vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg

pr

2301

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano
ljudi; ocvirki

pr

2302

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali
stročnic, nepeletizirani ali peletizirani

pr

2303

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne
pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji
sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn ali destilarn, nepeletizirani in
peletizirani

pr

2304 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje,
nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2305 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz
arašidov, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih
maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 ali 2305, nezmleti ali zmleti ali
peletizirani

pr

Vinska usedlina; vinski kamen

pr

2103 10 00

2307 00
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Rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi in ostanki
pri predelavi rastlinskih materialov, peletizirani ali nepeletizirani, ki se
uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

Carinska
stopnja
3 (1)

pr

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

(1)

pr

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
MADŽARSKA – PRILOGA 13
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

0102
0102 90
0102 90 90

Živo govedo
- Drugo:
- - drugo

0103

Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - drugi
- - mase 50 kg ali več:
- - - drugi

0103 91
0103 91 90
0103 92
0103 92 90
0105
0105 12 00
0105 19
0105 19 20
0105 99
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50
0207
0207 14
0207 14 91
0207 27
0207 27 91
0207 36
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0209 00

0210

0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - purani
- - druga:
- - - gosi
- Druga:
- - druga:
- - - race
- - - gosi
- - - purani
- - - pegatke
Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od puranov:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od rac, gosi ali pegatk:
- - drugo, zamrznjeno:
- - - odpadki:
- - - - jetra:
- - - - - mastna jetra gosi
- - - - - mastna jetra rac
- - - - - drugo
Prašičja maščoba, očiščena mesa in perutninska maščoba, netopljena ali
kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v
slanici, sušena ali dimljena
Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - od primatov
- - od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav in
dugongov (sesalcev rodu Sirenia)
- - od plazilcev (vključno kače in želve)

Carinska
stopnja
3 (1)

9

9
9

9
9
10
10
10
5

10

9

9
9
9

10

9
9
9
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0210 99 71
0210 99 79
0301
0301 93 00
0404

0404 10
0704
0704 90
0705
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2
- - drugo:
- - - meso:
- - - - severnih jelenov
- - - odpadki:
- - - - drugo:
- - - - - perutninska jetra:
- - - - - - mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici
- - - - - - drugo
Ribe, žive
- Druge ribe, žive:
- - krap

Carinska
stopnja
3 (1)
9

9
9

5

Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje
dodan sladkor ali druga sladila:

10,9

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Druge

10

0705 21 00
0705 29 00

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena
- Solata:
- - druga
- Radič:
- - radič (Cichorium intybus var. foliosum)
- - drug

0709
0709 20 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Beluši

5

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi), zamrznjene
- Stročnice oluščene ali ne:
- - fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- - drugo
- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda
- Sladka koruza
- Mešanice vrtnin

7
7
7
7
7

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni,
ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne
- Jagode

9

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode
- Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)
- Seme navadne kumine

4
4

0705 19 00

0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 40 00
0710 90 00
0811
0811 10
0909
0909 30 00
0909 40 00
1001
1001 90
1001 90 10

10
10
10

1001 90 91

Pšenica in soržica
- Drugo:
- - pira za setev (t. diccocum)
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - navadna pšenica in soržica, semenska

4,5

1002 00 00
iz 1002 00 00 10

Rž
- semenska

10
5

1003 00
1003 00 10

Ječmen
- Semenski

5

1102
1102 10 00
1102 20
1102 90

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Ržena moka
- Koruzna moka
- Druga

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - koruzna:

1103 13

4,5

10
15
15

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
1103 13 10
1103 13 90
1103 19
1103 19 10
1103 19 30
1103 19 40
1103 19 90
1103 20
1103 20 10
1103 20 20
1103 20 30
1103 20 40
1103 20 50
1103 20 60
1103 20 90
1104

Št.
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Poimenovanje
2
- - - z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas.%
- - - druga
- - iz drugih žit:
- - - ržena
- - - ječmenova
- - - ovsena
- - - druga
- Peleti:
- - rženi
- - ječmenovi
- - ovseni
- - koruzni
- - riževi
- - pšenični
- - drugi

1104 29 81
1104 29 85
1104 29 89
1104 30

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:
- - ovsena
- - iz drugih žit:
- - - pšenična
- - - ržena
- - - koruzna
- - - ječmenova:
- - - - valjana
- - - - v obliki kosmičev
- - - druga:
- - - - riževi kosmiči
- - - - drugo
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali
drobljena):
- - ovsena
- - koruzna
- - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne
- - - perlirana
- - - drugo
- - iz drugih žit
- - - ječmenova
- - - - oluščena
- - - - oluščena in rezana ali drobljena
- - - - perlirana
- - - - obdelana le z drobljenjem
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - perlirana:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - obdelana le z drobljenjem:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - druga:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:

1105
1105 10 00

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči in peleti iz krompirja
- Moka, prah in zdrob

1108

Škrob; inulin
- Škrob:
- - škrob iz manioke
- - drug škrob

1104 12
1104 19
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 91
1104 19 99
1104 22
1104 23
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 99
1104 29
1104 29 01
1104 29 03
1104 29 05
1104 29 07
1104 29 09
1104 29 11
1104 29 15
1104 29 19
1104 29 31
1104 29 35
1104 29 39
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59

1108 14 00
1108 19

Carinska
stopnja
3 (1)
5
15
15
15
10
15
15
15
10
15
10
6,4
15

5
15
15
15
15
15
10
10
5
15
15
15
15
15
10
10
10
15
15
10
15
15
10
15
15
10
15
10
10
5
15

3
3
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Uradni list Republike Slovenije

Tarifna
oznaka
1
1108 20 00

- Inulin

3

1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ali neosušen

3

1210

Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, lupulin

5

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali
rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja,
razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516
- Margarina, razen tekoče margarine
- Drugo:
- - ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih maščob
- - drugo:
- - - pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana
- - - užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju
kalupov
- - - drugo

1517 10
1517 90
1517 90 10
1517 90 91
1517 90 93
1517 90 99
1602

Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

20
20
20
12
20

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Homogenizirani proizvodi
- Iz jeter katere koli živali
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - puranov:

15
15

4,5
4,5

1702 60 10
1702 60 80
1702 60 95

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel
- Laktoza in laktozni sirup:
- - ki vsebuje 99 mas.% ali več laktoze, izraženo kot brezvodna laktoza,
računano na suho snov
- - drugo
- Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot
50 mas.% fruktoze, razen invertnega sladkorja:
- - izoglukoza
- - inulinski sirup
- - drugo

1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja

14

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

12

1806
1806 10
1806 20

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:
- Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju
ali pastoznem stanju, v prahu, granulah ali v drugih oblikah v razsutem
stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg:

1602 10 00
1602 20
1602 31
1702

1702 11 00
1702 19 00
1702 60

1902

1902 11 00
1902 19
1904

1904 20
1904 20 10
1904 30 00
1904 90
1905

1905 10 00

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:
- - ki vsebujejo jajca
- - druge:

15

27
5
27

12
10

20
20

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v
obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali
zajeta na drugem mestu
- Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz
mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev ali
nabreklih:
- - pripravki tipa muesli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev
- Bulgur pšenica
- Drugo

6
7
7

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Hrustljavi kruh

7

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
1905 20
2001
2001 10 00
2001 90
2001 90 93
2002
2002 10
2002 90
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
2005
2005 10 00
2005 20
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 80 00
2005 90
2005 90 75
2008
2008 40
2008 50

2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59

2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
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Poimenovanje
2
- Medenjaki in podobni izdelki
Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Kumare in kumarice
- Drugo:
- - čebula
Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali
ocetno kislino
- Paradižnik, cel ali v kosih
- Drugo:
- - z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 12 mas.%, vendar ne več kot 30
mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Homogenizirane vrtnine
- Krompir:
- Grah (Pisum sativum)
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - fižol v zrnu
- - drug
- Beluši
- Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- - kislo zelje
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Hruške
- Marelice:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - - drugo:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - 5 kg ali več
- - - - 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg
- - - - manj kot 4,5 kg
- Češnje in višnje:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%

Carinska
stopnja
3 (1)
7

15
15

10
10
11
10
11
10
11

15
20
15
7
7
5
8
17

4

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
3
6
6

6
6
6
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Tarifna
oznaka
1
2008 60 39

2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 70
2008 80
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 91 00
2008 92
2008 99
2009

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - 4,5 kg ali več:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo
- - - - manj kot 4,5 kg:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo
- Breskve, vključno z nektarinami:
- Jagode:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja
- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
- - palmovi srčki
- - mešanice
- - drugo

Carinska
stopnja
3 (1)
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
3
7
6
4

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Grozdni sok (vključno grozdni mošt):
- - z Brix vrednostjo do vključno 30
- - drugo
- Jabolčni sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo

12
12

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati

10

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
- Pripravljeni pecilni praški

7

2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena
živila

4

2106
2106 10

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
- Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi

7

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih
ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009
- Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome
- Drugo

2009 61
2009 69
2009 71
2009 79
2101

2101 30
2102
2102 30 00

2202 10 00
2202 90

4
4

19
10

Uradni list Republike Slovenije
(1)
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Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
MADŽARSKA – PRILOGA 14
Tarifna
oznaka
1
0102
0102 90

0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 79
0103
0103 91
0103 91 10
0103 92
0103 92 11
0105

Poimenovanje
2

Uvozna
dajatev
3 (1)

Živo govedo
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - z maso nad 300 kg:
- - - - telice (samice goveda, ki še niso telile):
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - krave:
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - drugo:
- - - - - drugo

15
15

Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - domačih pasem
- - mase 50 kg ali več:
- - - domačih pasem:
- - - - svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg

10

15
15
15

15

0105 92 00
0105 93 00

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:
- - - druge:
- - - - nesnice
- - - - druge
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g

10
10

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

25

0202

Meso goveje, zamrznjeno

25

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - nerazrezane na kose, zamrznjene
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - kosi:
- - - - brez kosti
- - - - s kostmi:
- - - - - polovice ali četrtine
- - - - - cela krila z ali brez vršičkov
- - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
- - - - - prsa in kosi prs
- - - - - noge in kosi nog
- - - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - drugo

0105 11
0105 11 91
0105 11 99

0207 12
0207 14
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 14 99
0210
0210 11
0210 12
0210 19
0210 20
0210 99

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Meso, prašičje:
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
- - prsi s potrebušino in njihovi kosi
- - drugo
- Meso, goveje
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - drugo:
- - - meso:

9
9

28
28
28
28
28
28
28
28
28

20
20
20
20
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Tarifna
oznaka
1
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 39
0210 99 41
0210 99 49
0210 99 51
0210 99 59
0210 99 60
0210 99 80
0210 99 90
0402
0402 10

0402 21
0402 91
0402 99
0404

0404 90
1001
1001 90
1001 90 99
1101 00
1101 00 15
1101 00 90
1602
1602 32
1602 39
1602 42
1602 49
1602 50
(1)

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
- - - - konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno
- - - - ovčje in kozje:
- - - - - s kostmi
- - - - - brez kosti
- - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - domačih prašičev:
- - - - - jetra
- - - - - drugo
- - - - govedi:
- - - - - mišični del (stebriček) in reberni del trebušne prepone
- - - - - drugo
- - - - ovac in koz
- - - - drugo:
- - - - - drugo
- - - užitna moka in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov

Uvozna
dajatev
3 (1)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do
vključno 1,5 mas.%
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več
kot 1,5 mas.%:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil
- Drugo:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil
- - drugo

37
37

Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Drugo

14

Pšenica in soržica
- Drugo:
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - drugo

15

Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
- - iz navadne pšenice ali pire
- Moka iz soržice

15
15

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus
- - drugo
- Prašičev:
- - plečeta in njihovi kosi
- - drugo, vključno mešanice
- Goved

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

37
37

15
15
15
15
18
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MADŽARSKA – PRILOGA 15
Tarifna
oznaka
1
0406
0406 40
0406 90

Količina

2

3

Sir in skuta
- Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira
- Sir, drug:
- - drugi:
- - - feta:
- - - - iz ovčjega ali bivoljega mleka v embalaži s slanico ali v mehovih iz
ovčje ali kozje kože
- - - drugo:
- - - - siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v mehovih iz
ovčje ali kozje kože

133 t

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

167 t

2204

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen
tistega iz tar. št. 2009
- Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z
dodajanjem alkohola:
- - v embalaži, s prostornino 2 l ali manj:
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
- - - - - kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:
- - - - - - bela:
- - - - - - - drugje
- - - - - - druga:
- - - - - - - drugje
- - - - - druga:
- - - - - - bela
- - - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot od 13 vol.% pa do vključno 15
vol.%:
- - - - - kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:
- - - - - - bela
- - - - - - druga
- - - - - druga:
- - - - - - bela
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 15 vol.% pa do vključno 18
vol.%:
- - - - - Tokay (aszu in szamorodni)
- - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 18 vol.% pa do vključno 22
vol.%:
- - - - - Tokay (aszu in szamorodni)
- - drugo:
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
- - - - - kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:
- - - - - - druga:
- - - - - - - drugje
- - - - - druga:
- - - - - - bela:
- - - - - - - drugje
- - - - - - druga:
- - - - - - - drugje
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 13 vol.% pa do vključno 15
vol.%:
- - - - - kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:
- - - - - - bela
- - - - - - druga
- - - - - druga:
- - - - - - bela
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 15 vol.% pa do vključno 18
vol.%:
- - - - - Tokay (Aszu in Szamorodni)
- - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 18 vol.% pa do vključno 22
vol.%:
- - - - - Tokay (aszu in szamorodni)

0406 90 31
0406 90 50

2204 21

2204 21 38
2204 21 78
2204 21 79
2204 21 80

2204 21 81
2204 21 82
2204 21 83
2204 21 93
2204 21 94
2204 21 97
2204 29

2204 29 58
2204 29 65
2204 29 75

2204 29 81
2204 29 82
2204 29 83
2204 29 93
2204 29 94
2204 29 97
(1)

Poimenovanje

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

Carinska
stopnja
4 (1)
4,5

4,5
4,5
5

1667 hl

8,7
8,7
8,7
8,7

8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7

pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
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MADŽARSKA – PRILOGA 16

Tarifna
oznaka
1
0207
0207 11
0207 13
0207 24
0207 25
0207 26
0207 27
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80
0207 27 99
0207 32
0207 33
0207 35
0207 36
0207 36 11
0207 36 15
0207 36 21
0207 36 23
0207 36 25
0207 36 31
0207 36 41
0207 36 51
0207 36 53
0207 36 61
0207 36 63
0207 36 71
0207 36 79
0207 36 90
0709
0709 60
0709 60 10
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
0807

Poimenovanje

Količina

2

3

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene
- - kosi in odpadki, sveži ali ohlajeni
- Od puranov:
- - nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni
- - nerazrezani na kose, zamrznjeni
- - kosi in odpadki, sveži ali ohlajeni
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - kosi:
- - - - brez kosti
- - - - s kostmi:
- - - - - polovice ali četrtine
- - - - - cela krila z ali brez vršičkov
- - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
- - - - - prsa in kosi prs
- - - - - noge in kosi nog:
- - - - - - krače in kosi krač
- - - - - - drugo
- - - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - drugo
- Od rac, gosi ali pegatk:
- - nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:
- - nerazrezane na kose, zamrznjene:
- - drugo, sveže ali ohlajeno
- - drugo, zamrznjeno:
- - - kosi:
- - - - brez kosti:
- - - - - gosi
- - - - - rac in pegatk
- - - - s kostmi:
- - - - - polovice ali četrti:
- - - - - - rac
- - - - - - gosi
- - - - - - pegatk
- - - - - cela krila, z ali brez vršičkov
- - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
- - - - - prsa in kosi prs:
- - - - - - gosi
- - - - - - rac in pegatk
- - - - - noge in kosi nog:
- - - - - - gosi
- - - - - - rac in pegatk
- - - - - gosji ali račji paletoji
- - - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - drugo
Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta:
- - sladke paprike
- - drugi:
- - - iz rodu Capsicum, za proizvodnjo capsicina ali barvil na bazi capsicum
oljnih smol
- - - za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol
- - - drugi

0807 11 00
0807 19 00

Melone, lubenice in papaja, sveže
- Melone in lubenice:
- - lubenice
- - druge

1005
1005 90 00

Koruza
- Druga

1107

Slad, pražen ali nepražen

Carinska
stopnja
4 (1)

7t
5,5
5,5
5,5
22,5
5,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
5,5
13,5
5,5

13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
10 t
13,5
2,5
2,5
13,5
167 t
pr
pr
16667 t
2500 t

4,2
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Tarifna
oznaka
1
1107 10
1107 10 11
1107 10 19
1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00
1212

(1)

Št.
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Poimenovanje

Količina

2

3

- Nepražen:
- - pšenični:
- - - v obliki moke
- - - drug
- - drug:
- - - v obliki moke
- - - drug
- Pražen

1212 91

Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni trs, sveži ali
ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino cikorije,
nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo
predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Drugo:
- - sladkorna pesa

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne

2106
2106 90
2106 90 98

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
- Drugo:
- - drugo:
- - - drugo

2203 00

Pivo izdelano iz slada

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

Carinska
stopnja
4 (1)
5
5
5
2,5
2,5

8333 t

22,5

167 t

13,5

17 t

6

1333 hl

12

Stran

18870 / Št. 132 / 29. 12. 2003

Uradni list Republike Slovenije
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Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

0101

Živi konji, osli, mezge in mule

0102
0102 10
0102 90

0102 90 41
0102 90 49

Živo govedo
- Čistih pasem, plemensko
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - mase do vključno 80 kg
- - - mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo
- - - mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo

pr
pr

0103
0103 10 00

Živi prašiči
- Čistih pasem, plemenski

pr

0104

Žive ovce in koze

pr

0105

0105 92 00
iz 0105 92 00 10
0105 93 00
iz 0105 93 00 10
0105 99
0105 99 10
iz 0105 99 10 10
0105 99 20
iz 0105 99 20 10
0105 99 30
iz 0105 99 30 10
0105 99 50
iz 0105 99 50 10

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:
- - - kokoši iz matične jate (plemenske):
- - - - nesnice
- - - - druge
- - purani
- - - plemenski
- - druga:
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - race in pegatke
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - - plemenske
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g
- - - plemenske
- - druga:
- - - race
- - - - plemenske
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - purani
- - - - plemenski
- - - pegatke
- - - - plemenske

0106

Druge žive živali

pr

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovac, koz, konj, oslov, mul ali
mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

pr

0208

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

pr

0301
0301 10

Ribe, žive
- Okrasne ribe
- Druge ribe, žive:
- - postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in
Oncorhynchus chrysogaster )
- - jegulje (Anguilla spp.)
- - druge

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29

0105 11
0105 11 11
0105 11 19
0105 12 00
iz 0105 12 00 10
0105 19
0105 19 20
iz 0105 19 20 10
0105 19 90

0301 91
0301 92 00
0301 99

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr
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Tarifna
oznaka
1
0302

Št.
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Poimenovanje
2
Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz
tar.št. 0304

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št.
0304

pr

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

pr

0305

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, termično obdelane
ali ne pred ali med procesom prekajevanja; ribja moka, zdrob in peleti,
primerni za človeško prehrano

pr

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni,
nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi,
ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka,
zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

pr

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
slanici, moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev razen rakov,
primerni za človeško prehrano

pr

0501 00 00

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni;
odpadki človeških las

pr

0502

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in druge
živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

pr

0503 00 00

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s
podlago ali brez podlage

pr

0504 00 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

pr

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z
odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani,
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje;
prah in odpadki perja ali delov perja

pr

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani
(toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki,
kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda
nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

pr

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar
drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

0509 00

Spužve, naravne, živalskega izvora

pr

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali
neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
farmacevtskih izdelkov

pr

0306

0307

0506

0507

0508 00 00

0511

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško
prehrano

0601

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in
korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212

pr

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči;
gobji miceliji

pr

0602

Stran
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Tarifna
oznaka
1
0604

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave,
mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

0701
0701 10 00

Krompir, svež ali ohlajen
- Semenski

pr

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Brstični ohrovt

pr

0706 10 00

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in
podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene
- Korenje in repa

pr

0708
0708 20 00
0708 90 00

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- Druge stročnice

pr
pr

0709
0709 10 00
0709 30 00
0709 40 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Okrogle artičoke
- Jajčevci
- Zelena, razen gomoljne zelene
- Gobe in gomoljike:
- - gomoljike
- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

pr
pr

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici,
žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne
neprimerne za takojšnjo porabo

pr

0704 20 00
0706

0709 52 00
0709 70 00
0711

0712

pr
pr
pr

0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete,
vendar ne nadalje pripravljene
- Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella spp.):
- - gobe iz rodu Agaricus
- - bezgova uhljevka (Auricularia spp.)
- - drhtavka (Tremella spp.)
- - druge
- Druge vrtnine; mešanice vrtnin:
- - sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)
- - - hibridi za setev
- - - drugo
- - paradižnik
- - korenje
- - druge

pr
pr
pr
pr
pr

0713

Suhe stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene

pr

0714

Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne
korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali inulina, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica
sagovega drevesa

pr

0801

Kokosovi orehi, brazilski orehi in indijski orehi, sveži ali suhi, oluščeni
ali neoluščeni

pr

0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni

pr

0803 00

Banane, vključno pisang (rajske smokve), sveže ali suhe

pr

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangostin, sveži ali
suhi

pr

0805

Agrumi, sveži ali suhi

pr

0806
0806 20

Grozdje, sveže ali suho
- Suho

pr

0807

Melone, lubenice in papaja, sveže

pr

0808
0808 20

Jabolka, hruške in kutine, sveže
- Hruške in kutine

pr

0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90

pr
pr
pr
pr
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Tarifna
oznaka
1
0809
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Poimenovanje
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Carinska
stopnja
3 (1)

0809 10 00
0809 30

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive,
trnulje, sveže
- Marelice
- Breskve, vključno z nektarinami

pr
pr

0810
0810 30
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90

Drugo sadje, sveže
- Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje
- Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium:
- Kivi (Actinidia chinensis Planch.)
- Durian
- Drugo

pr
pr
pr
pr
pr

0812

Sadje in oreški, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, v
slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar
v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano

pr

0813

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806;
mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja

pr

0814 00 00

Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe
ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
za konzerviranje

pr

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave;
kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

pr

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

pr

0903 00 00

Mate čaj

pr

0904

Poper rodu Piper; suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu Capsicum
ali Pimenta

pr

0905 00 00

Vanilija

pr

0906

Cimet in cvetovi cimetovega drevesa

pr

0907 00 00

Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

pr

0908

Muškatni orešček, macis in kardamom

pr

0909
0909 10 00
0909 20 00
0909 50 00

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode
- Seme janeža in zvezdastega janeža
- Seme koriandra
- Seme komarčka; brinove jagode

pr
pr
pr

0910

Ingver, žafran, kurkuma, timijan, lovorjev list, curry in druge začimbe

pr

1001
1001 10 00

Pšenica in soržica
- Trda pšenica (t. durum)

pr

1003 00
1003 00 90

Ječmen
- Drug

pr

1004 00 00

Oves

pr

1005
1005 10

Koruza
- Semenska

pr

1006

Riž

pr

1007 00

Sirek v zrnu

pr

1008

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita

pr

1101 00
1101 00 11

Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
- - iz trde pšenice (Triticum durum)

pr

1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
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- Riževa moka

pr

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - iz drugih žit:
- - - riževa

pr

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali
drobljena):
- - koruzna:
- - - samo drobljena

pr

1106

Moka, prah in zdrob iz suhih stročnic iz tar. št. 0713, iz saga ali
korenovk ali gomoljev iz tar. št. 0714; ali iz proizvodov iz 8. poglavja

pr

1201 00

Soja, cela ali lomljena

pr

1202

Arašidi, nepraženi, ali drugače termično obdelani, vključno oluščeni ali
lomljeni

pr

1203 00 00

Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)

pr

1204 00

Laneno seme, celo ali lomljeno

pr

1205
1205 10
1205 10 10
1205 90 00
iz 1205 90 00 10

Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno
- Seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline:
- - Za setev
- Drugo
- - Za setev

pr

1206 00
1206 00 10

Sončično seme, celo ali lomljeno
- Za setev

1207
1207 10
1207 20
1207 30
1207 40
1207 50
1207 60
1207 99

Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno
- Palmovi orehi in jedrca
- Bombaževo seme
- Ricinusovo seme
- Sezamovo seme
- Gorčično seme
- Seme žafranike
- Drugo:
- - drugo

pr

1208

Moka in zdrob iz oljnih semen in plodov, razen iz gorčice

pr

1209

Seme, plodovi in trosi namenjeni za setev

pr

1211

Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni,
rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne
namene

pr

1103
1103 19
1103 19 50
1104

1104 23
1104 23 90

1212

1212 10
1212 20 00
1212 30 00
1212 99
1213 00 00

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni trs, sveži ali
ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino cikorije,
nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo
predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Rožiči, vključno s semenom
- Morske alge in druge alge
- Marelične, breskove (vključno nektarinine) in slivove koščice in jedrca
- Drugo:
- - drugo

pr

Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, mlete
ali stisnjene ali v peletih

pr

pr
pr
pr
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Rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa, krmne korenovke; seno,
lucerna, detelja, turška detelja, krmni ohrovt, volčji bob, grašice in
podobsni pridelki za krmo, tudi v peletih

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

1301

Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer:
balzami)

pr

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

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.:
bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

pr

1401

1402 00 00

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za
polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava),
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez podlage
iz drugih materialov
Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel in
ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih

pr

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1501 00

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih
iz tar. št. 0209 ali 1503

pr

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503

pr

1503 00

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in
olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani

pr

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali
neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

pr

1505 00

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z
lanolinom

pr

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali
neprečiščene, toda kemično nemodificirane

pr

1507

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1508

Olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1509

Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1510 00

Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena ali
neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj
ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509

pr

1511

Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1512

Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in
njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano
- Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije:
- - surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne
- - drugo

pr
pr

Olje iz kokosovega oreha, palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme
"babassu" in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano

pr

Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije, prečiščeno
ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano
- Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline in
njegove frakcije:
- - Surovo olje

pr

1403 00 00

1512 21
1512 29
1513

1514

1514 11

pr
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- Drugo:
- - Surovo olje

pr

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in
njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani

pr

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani,
oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s
segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali preparati
iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali
olj iz tega poglavja, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

pr

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih
insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

pr

1522 00

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih
ali rastlinskih voskov

pr

1603 00

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev in drugih vodnih
nevretenčarjev

pr

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec

pr

1605

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali
konzervirani

pr

1702

1702 20

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel
- Javorjev sladkor in javorjev sirup:

pr

1801 00 00

Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen

pr

1802 00 00

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

pr

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

pr

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

pr

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

pr

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Kuskus

pr

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmičev,
kaše, zrnc, perl in podobno

pr

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Sladki keksi, vaflji in oblati:
- - sladki keksi
- - vaflji in oblati
- Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki
- Drugo

pr
pr
pr
pr

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
v ocetni kislini
- Gomoljike

pr

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Oljke

pr

1514 91
1515

1518 00

1902 40

1905 31
1905 32
1905 40
1905 90
2003
2003 20 00
2005
2005 70
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2008 11
2008 19
2008 20
2008 30

2009 11
2009 12 00
2009 19
2009 21 00
2009 29
2009 31
2009 39
2009 41
2009 49
2101

2101 11
2101 12
2101 20
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2
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:
- - arašidi:
- - drugo, vključno mešanice:
- Ananas
- Agrumi
Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Pomarančni sok:
- - zamrznjen
- - nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo:
- Sok grenivke:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drug:
- Sok iz drugih posameznih vrst agrumov:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20:
- - drugo:
- Ananasov sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20:
- - drugo:
Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:
- - ekstrakti, esence in koncentrati
- - pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
kave
- Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
pravega čaja ali mate čaja:

Carinska
stopnja
3 (1)

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
- Sojina omaka

pr

2201

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne
vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg

pr

2207

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol.% ali več;
denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo
alkohola

pr

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano
ljudi; ocvirki

pr

2302

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali
stročnic, nepeletizirani ali peletizirani

pr

2303

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne
pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji
sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn ali destilarn, nepeletizirani in
peletizirani

pr

2304 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje,
nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2305 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz
arašidov, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih
maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 ali 2305, nezmleti ali zmleti ali
peletizirani

pr

2103 10 00

2301
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Vinska usedlina; vinski kamen

pr

Rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi in ostanki
pri predelavi rastlinskih materialov, peletizirani ali nepeletizirani, ki se
uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

pr

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

pr

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
POLJSKA – PRILOGA 18
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

0102
0102 90
0102 90 90

Živo govedo
- Drugo:
- - drugo

0103

Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg
- - - drugi
- - mase 50 kg ali več
- - - drugi

0103 91
0103 91 90
0103 92
0103 92 90
0105
0105 12 00
0105 19
0105 19 20
0105 99
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50
0207
0207 14
0207 14 91
0207 27
0207 27 91
0207 36
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0209 00

0210

0210 91 00

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - purani
- - druga:
- - - gosi
- Druga:
- - druga:
- - - race
- - - gosi
- - - purani
- - - pegatke
Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od puranov:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od rac, gosi ali pegatk:
- - drugo, zamrznjeno:
- - - odpadki:
- - - - jetra:
- - - - - mastna jetra gosi
- - - - - mastna jetra rac
- - - - - drugo

Carinska
stopnja
3 (1)

9

9
9

9
9
10
10
10
5

10

9

9
9
9

Prašičja maščoba, očiščena mesa in perutninska maščoba, netopljena ali
kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v
slanici, sušena ali dimljena

10

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - od primatov

9

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
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1
0210 92 00
0210 93 00
0210 99
0210 99 31

0210 99 71
0210 99 79
0301
0301 93 00
0404

0404 10
0704
0704 90
0705
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2
- - od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav in
dugongov (sesalcev rodu Sirenia)
- - od plazilcev (vključno kače in želve)
- - drugo:
- - - meso:
- - - - severnih jelenov
- - - odpadki:
- - - - drugo:
- - - - - perutninska jetra:
- - - - - - mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici
- - - - - - drugo
Ribe, žive
- Druge ribe, žive:
- - krap

Carinska
stopnja
3 (1)
9
9
9

9
9

5

Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje
dodan sladkor ali druga sladila

10,9

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Druge

10

0705 21 00
0705 29 00

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena
- Solata:
- - druga
- Radič:
- - radič (Cichorium intybus var. foliosum)
- - drug

0709
0709 20 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Beluši

5

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi), zamrznjene
- Stročnice oluščene ali ne:
- - fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- - drugo
- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda
- Sladka koruza
- Mešanice vrtnin

7
7
7
7
7

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni,
ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne
- Jagode

9

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode
- Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)
- Seme navadne kumine

4
4

0705 19 00

0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 40 00
0710 90 00
0811
0811 10
0909
0909 30 00
0909 40 00
1001
1001 90
1001 90 10

10
10
10

1001 90 91

Pšenica in soržica
- Drugo:
- - pira za setev (t. diccocum)
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - navadna pšenica in soržica, semenska

4,5

1002 00 00
iz 1002 00 00 10

Rž
- semenska

10
5

1003 00
1003 00 10

Ječmen
- Semenski

5

1102
1102 10 00
1102 20
1102 90

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Ržena moka
- Koruzna moka
- Druga

4,5

10
15
15
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Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - koruzna:
- - - z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas.%
- - - druga
- - iz drugih žit:
- - - ržena
- - - ječmenova
- - - ovsena
- - - druga
- Peleti:
- - rženi
- - ječmenovi
- - ovseni
- - koruzni
- - riževi
- - pšenični
- - drugi

1104 29 81
1104 29 85
1104 29 89
1104 30

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:
- - ovsena:
- - iz drugih žit:
- - - pšenična
- - - ržena
- - - koruzna
- - - ječmenova:
- - - - valjana
- - - - v obliki kosmičev
- - - druga:
- - - - riževi kosmiči
- - - - drugo
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali
drobljena):
- - ovsena
- - koruzna
- - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne
- - - perlirana
- - - drugo
- - iz drugih žit:
- - - ječmenova:
- - - - oluščena
- - - - oluščena in rezana ali drobljena
- - - - perlirana
- - - - obdelana le z drobljenjem
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - perlirana:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - obdelana le z drobljenjem:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - druga:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:

1105
1105 10 00

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči in peleti iz krompirja
- Moka, prah in zdrob

1104 12
1104 19
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 91
1104 19 99
1104 22
1104 23
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 99
1104 29
1104 29 01
1104 29 03
1104 29 05
1104 29 07
1104 29 09
1104 29 11
1104 29 15
1104 29 19
1104 29 31
1104 29 35
1104 29 39
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59

Carinska
stopnja
3 (1)

5
15
15
15
10
15
15
15
10
15
10
6,4
15

5
15
15
15
15
15
10
10
5
15
15
15
15
15
10
10
10
15
15
10
15
15
10
15
15
10
15
10
10
5
15
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Carinska
stopnja
3 (1)

1108 14 00
1108 19
1108 20 00

Škrob; inulin
- Škrob:
- - škrob iz manioke
- - drug škrob:
- Inulin

3
3
3

1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ali neosušen

3

1210

Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, lupulin

5

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali
rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja,
razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516
- Margarina, razen tekoče margarine
- Drugo:
- - ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih maščob
- - drugo:
- - - pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana
- - - užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju
kalupov
- - - drugo

1517 10
1517 90
1517 90 10
1517 90 91
1517 90 93
1517 90 99
1602

20
20
20
12
20

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Homogenizirani proizvodi
- Iz jeter katere koli živali
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - puranov

15
15

4,5
4,5

1702 60 10
1702 60 80
1702 60 95

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel
- Laktoza in laktozni sirup:
- - ki vsebuje 99 mas.% ali več laktoze, izraženo kot brezvodna laktoza,
računano na suho snov
- - drugo
- Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot
50 mas.% fruktoze, razen invertnega sladkorja:
- - izoglukoza
- - inulinski sirup
- - drugo

1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja

14

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

12

1806
1806 10
1806 20

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
- Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju
ali pastoznem stanju, v prahu, granulah ali v drugih oblikah v razsutem
stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg

1602 10 00
1602 20
1602 31
1702

1702 11 00
1702 19 00
1702 60

1902

1902 11 00
1902 19
1904

1904 20
1904 20 10
1904 30 00
1904 90

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:
- - ki vsebujejo jajca
- - druge
Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v
obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali
zajeta na drugem mestu
- Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz
mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev ali
nabreklih:
- - pripravki tipa muesli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev
- Bulgur pšenica
- Drugo

15

27
5
27

12
10

20
20

6
7
7
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1
1905

1905 10 00
1905 20
2001
2001 10 00
2001 90
2001 90 93
2002
2002 10
2002 90
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
2005
2005 10 00
2005 20
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 80 00
2005 90
2005 90 75
2008
2008 40
2008 50

2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59

2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Hrustljavi kruh
- Medenjaki in podobni izdelki
Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Kumare in kumarice
- Drugo:
- - čebula
Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali
ocetno kislino
- Paradižnik, cel ali v kosih
- Drugo:
- - z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 12 mas.%, vendar ne več kot 30
mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Homogenizirane vrtnine
- Krompir
- Grah (Pisum sativum)
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - fižol v zrnu
- - drug
- Beluši
- Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- - kislo zelje
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Hruške
- Marelice:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - - drugo:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - 5 kg ali več
- - - - 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg
- - - - manj kot 4,5 kg
- Češnje in višnje:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:

Carinska
stopnja
3 (1)

7
7

15
15

10
10
11
10
11
10
11

15
20
15
7
7
5
8
17

4

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
3
6
6
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2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39

2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 70
2008 80
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 91 00
2008 92
2008 99
2009
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- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - 4,5 kg ali več:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo
- - - - manj kot 4,5 kg:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo
- Breskve, vključno z nektarinami
- Jagode:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja
- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
- - palmovi srčki
- - mešanice
- - drugo

Carinska
stopnja
3 (1)
6
6
6
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
3
7
6
4

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Grozdni sok (vključno grozdni mošt):
- - z Brix vrednostjo do vključno 30
- - drugo
- Jabolčni sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20:
- - drugo:

12
12

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati:

10

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
- Pripravljeni pecilni praški

7

2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena
živila

4

2106
2106 10

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
- Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi

7

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih
ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009

2009 61
2009 69
2009 71
2009 79
2101

2101 30
2102
2102 30 00

4
4
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- Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome
- Drugo

Carinska
stopnja
3 (1)
19
10

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
POLJSKA – PRILOGA 19
Tarifna
oznaka
1
0102
0102 90

0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0103
0103 91
0103 91 10
0103 92
0103 92 11
0105

Poimenovanje
2
Živo govedo
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - z maso nad 300 kg:
- - - - telice (samice goveda, ki še niso telile):
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - krave:
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - drugo:
- - - - - za zakol
- - - - - drugo
Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - domačih pasem
- - mase 50 kg ali več:
- - - domačih pasem:
- - - - svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg

Uvozna
dajatev
3 (1)

15
15
15
15
15
15

10
15

0105 92 00
0105 93 00

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:
- - - druge:
- - - - nesnice
- - - - druge
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g

10
10

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

25

0202

Meso goveje, zamrznjeno

25

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - nerazrezane na kose, zamrznjene
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - kosi:
- - - - brez kosti
- - - - s kostmi:
- - - - - polovice ali četrtine
- - - - - cela krila z ali brez vršičkov
- - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
- - - - - prsa in kosi prs
- - - - - noge in kosi nog
- - - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - drugo

0105 11
0105 11 91
0105 11 99

0207 12
0207 14
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 14 99
0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Meso, prašičje:

9
9

28
28
28
28
28
28
28
28
28
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Tarifna
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1
0210 11
0210 12
0210 19
0210 20
0210 99
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 39
0210 99 41
0210 99 49
0210 99 51
0210 99 59
0210 99 60
0210 99 80
0210 99 90
0402
0402 10

0402 21
0402 91
0402 99
0404

0404 90
1001
1001 90
1001 90 99
1101 00
1101 00 15
1101 00 90
1602
1602 32
1602 39
1602 42
1602 49
1602 50
(1)
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- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
- - prsi s potrebušino in njihovi kosi
- - drugo
- Meso, goveje
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - drugo:
- - - meso:
- - - - konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno
- - - - ovčje in kozje:
- - - - - s kostmi
- - - - - brez kosti
- - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - domačih prašičev:
- - - - - jetra
- - - - - drugo
- - - - govedi:
- - - - - mišični del (stebriček) in reberni del trebušne prepone
- - - - - drugo
- - - - ovac in koz
- - - - drugo:
- - - - - drugo
- - - užitna moka in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov

Uvozna
dajatev
3 (1)
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do
vključno 1,5 mas.%:
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več
kot 1,5 mas.%:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil
- Drugo:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil
- - drugo

37
37

Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Drugo

14

Pšenica in soržica
- Drugo:
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - drugo

15

Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
- - iz navadne pšenice ali pire
- Moka iz soržice

15
15

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - drugo:
- Prašičev:
- - plečeta in njihovi kosi
- - drugo, vključno mešanice
- Goved:

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

37
37

15
15
15
15
18
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POLJSKA – PRILOGA 20

Tarifna
oznaka
1
0406
0406 40
0406 90

0406 90 93
0406 90 99
(1)

Poimenovanje

Količina

2

3

Sir in skuta
- Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira
- Sir, drug:
- - drugi:
- - - drugo:
- - - - drugo:
- - - - - z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode, v
nemaščobni snovi:
- - - - - - več kot 72 mas.%
- - - - - drugo

Carinska
stopnja
4 (1)

67 t
4,5

4,5
4,5

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
POLJSKA – PRILOGA 21
Tarifna
oznaka
1
0207
0207 32
0207 33
0207 34
0207 35
0207 36
0207 36 11
0207 36 15
0207 36 21
0207 36 23
0207 36 25
0207 36 31
0207 36 41
0207 36 51
0207 36 53
0207 36 61
0207 36 63
0207 36 71
0207 36 79
0207 36 90
0209 00

0703
0703 10
0703 10 11
0703 10 19
0703 10 90
0710
0710 21 00

Poimenovanje

Količina

2

3

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od rac, gosi ali pegatk:
- - nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene
- - nerazrezane na kose, zamrznjene
- - mastna jetra, sveža ali ohlajena
- - drugo, sveže ali ohlajeno
- - drugo, zamrznjeno:
- - - kosi:
- - - - brez kosti:
- - - - - gosi
- - - - - rac in pegatk
- - - - s kostmi:
- - - - - polovice ali četrti:
- - - - - - rac
- - - - - - gosi
- - - - - - pegatk
- - - - - cela krila, z ali brez vršičkov
- - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
- - - - - prsa in kosi prs:
- - - - - - gosi
- - - - - - rac in pegatk
- - - - - noge in kosi nog:
- - - - - - gosi
- - - - - - rac in pegatk
- - - - - gosji ali račji paletoji
- - - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - drugo
Prašičja maščoba, očiščena mesa in perutninska maščoba, netopljena ali
kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v
slanici, sušena ali dimljena
Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveža ali ohlajena
- Čebula in šalotka:
- - čebula:
- - - za saditev
- - - drugo
- - šalotka
Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem
v vodi), zamrznjene
- Stročnice oluščene ali ne:
- - grah (Pisum sativum)

Carinska
stopnja
4

167 t
5,5
13,5
3,5
5,5

13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5

33 t

5

167 t
2,5
7,5
7,5
67 t
9

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
0809
0809 20
0809 20 05
0809 20 95
0811

132 / 29. 12. 2003 / Stran 18887

Poimenovanje
2
Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive,
trnulje, sveže
- Češnje in višnje:
- - višnje (Prunus cerasus)
- - druge

Količina
3

Carinska
stopnja
4

33 t
pr
pr

0811 20 31
0811 20 39
0811 20 51
0811 20 59

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni,
ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne
- Maline, robide, murve, Loganove robide, črni, beli ali rdeči ribez ter
kosmulje:
- - ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%
- - - drugo
- - drugo:
- - - maline
- - - črni ribez
- - - rdeči ribez
- - - robide in murve

0811 20 90

- - - drugo

33 t

2,5

1601 00

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih odpadkov
ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

27 t

5,5

1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Drugo, v blokih, palicah ali tablicah:
- - polnjeni
- - nepolnjeni:
- Drugo

0811 20
0811 20 11
0811 20 19

1806 31 00
1806 32
1806 90
2001
2001 90
2001 90 50

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Drugo:
- - gobe

2203 00

Pivo izdelano iz slada

2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol.%;
žganja, likerji in druge alkoholne pijače
- Žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin:
- Whisky
- Rum in tafia
- Gin in brinjevec
- Vodka
- Likerji in krepilne pijače
- Drugo

2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
2208 90
(1)

Št.

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

33 t

12,5
5
2,5
2,5
12,5
2,5

67 t
13,5
8,5
13,5

33 t

12,5

1667 hl

12

667 t
20
13,5
20
20
20
20
20
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ROMUNIJA – PRILOGA 22

Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

0101

Živi konji, osli, mezge in mule

0102
0102 10
0102 90

0102 90 41
0102 90 49

Živo govedo
- Čistih pasem, plemensko
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - mase do vključno 80 kg
- - - mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo
- - - mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo

0103
0103 10 00

Živi prašiči
- Čistih pasem, plemenski

pr

0104

Žive ovce in koze

pr

0105

0105 92 00
iz 0105 92 00 10
0105 93 00
iz 0105 93 00 10
0105 99
0105 99 10
iz 0105 99 10 10
0105 99 20
iz 0105 99 20 10
0105 99 30
iz 0105 99 30 10
0105 99 50
iz 0105 99 50 10

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:
- - - kokoši iz matične jate (plemenske):
- - - - nesnice
- - - - druge
- - purani
- - - plemenski
- - druga:
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - race in pegatke
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - - plemenske
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g
- - - plemenske
- - druga:
- - - race
- - - - plemenske
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - purani
- - - - plemenski
- - - pegatke
- - - - plemenske

0106

Druge žive živali

pr

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovac, koz, konj, oslov, mul ali
mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

pr

0208

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

pr

0301
0301 10

Ribe, žive
- Okrasne ribe
- Druge ribe, žive:
- - postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in
Oncorhynchus chrysogaster )
- - jegulje (Anguilla spp.)
- - druge

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29

0105 11
0105 11 11
0105 11 19
0105 12 00
iz 0105 12 00 10
0105 19
0105 19 20
iz 0105 19 20 10
0105 19 90

0301 91
0301 92 00
0301 99

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr
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Tarifna
oznaka
1
0302

Št.
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Poimenovanje
2
Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz
tar.št. 0304

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št.
0304

pr

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

pr

0305

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, termično obdelane
ali ne pred ali med procesom prekajevanja; ribja moka, zdrob in peleti,
primerni za človeško prehrano

pr

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni,
nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi,
ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka,
zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

pr

0306

0307

0501 00 00

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
slanici, moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev razen rakov,
primerni za človeško prehrano
Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni;
odpadki človeških las

pr
pr

0502

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in druge
živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

pr

0503 00 00

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s
podlago ali brez podlage

pr

0504 00 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

pr

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z
odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani,
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje;
prah in odpadki perja ali delov perja

pr

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani
(toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki,
kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda
nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

pr

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar
drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
odpadki teh izdelkov
Spužve, naravne, živalskega izvora

pr
pr

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali
neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
farmacevtskih izdelkov

pr

0506

0507

0508 00 00

0509 00
0510 00 00

0511
0511 10 00
0511 91
0511 99
0511 99 10
0511 99 90
0601

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško
prehrano
- Bikovo seme
- Drugo:
- - izdelki iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev;
mrtve živali iz 3. poglavja:
- - drugo:
- - - tetive in kite, obrezki in podobni odpadki surovih kož
- - - drugo

pr
pr

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in
korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212

pr

pr
pr
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Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči;
gobji miceliji

pr

0604

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave,
mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni

pr

0701
0701 10 00

Krompir, svež ali ohlajen
- Semenski

pr

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Brstični ohrovt

pr

0706 10 00

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in
podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene
- Korenje in repa

pr

0708
0708 20 00
0708 90 00

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- Druge stročnice

pr
pr

0709
0709 10 00
0709 30 00
0709 40 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Okrogle artičoke
- Jajčevci
- Zelena, razen gomoljne zelene
- Gobe in gomoljike:
- - gomoljike
- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

pr
pr

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici,
žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne
neprimerne za takojšnjo porabo

pr

0704 20 00
0706

0709 52 00
0709 70 00
0711

0712

pr
pr
pr

0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete,
vendar ne nadalje pripravljene
- Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella spp.):
- - gobe iz rodu Agaricus
- - bezgova uhljevka (Auricularia spp.)
- - drhtavka (Tremella spp.)
- - druge
- Druge vrtnine; mešanice vrtnin:
- - sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)
- - - hibridi za setev
- - - drugo
- - paradižnik
- - korenje
- - druge

pr
pr
pr
pr
pr

0713

Suhe stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene

pr

0714

Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne
korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali inulina, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica
sagovega drevesa

pr

0801

Kokosovi orehi, brazilski orehi in indijski orehi, sveži ali suhi, oluščeni
ali neoluščeni

pr

0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni

pr

0803 00

Banane, vključno pisang (rajske smokve), sveže ali suhe

pr

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangostin, sveži ali
suhi

pr

0805

Agrumi, sveži ali suhi

pr

0806

Grozdje, sveže ali suho

pr

0807

Melone, lubenice in papaja, sveže

pr

0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90

pr
pr
pr
pr

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1

Št.
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Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

0808
0808 20

Jabolka, hruške in kutine, sveže
- Hruške in kutine

pr

0809
0809 10 00
0809 30

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive,
trnulje, sveže
- Marelice
- Breskve, vključno z nektarinami

pr
pr

0810
0810 20
0810 30
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90

Drugo sadje, sveže
- Maline, robide, murve in Loganove robide:
- Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje:
- Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium:
- Kivi (Actinidia chinensis Planch.)
- Durian
- Drugo

pr
pr
pr
pr
pr
pr

0812

Sadje in oreški, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, v
slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar
v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano

pr

0813
0814 00 00

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806;
mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja
Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe
ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
za konzerviranje

pr
pr

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave;
kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

pr

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

pr

0903 00 00

Mate čaj

pr

0904

Poper rodu Piper; suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu Capsicum
ali Pimenta

pr

0905 00 00

Vanilija

pr

0906

Cimet in cvetovi cimetovega drevesa

pr

0907 00 00

Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

pr

0908

Muškatni orešček, macis in kardamom

pr

0909
0909 10 00
0909 20 00
0909 50 00

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode
- Seme janeža in zvezdastega janeža
- Seme koriandra
- Seme komarčka; brinove jagode

pr
pr
pr

0910

Ingver, žafran, kurkuma, timijan, lovorjev list, curry in druge začimbe

pr

1001
1001 10 00

Pšenica in soržica
- Trda pšenica (t. durum)

pr

1003 00
1003 00 90

Ječmen
- Drug

pr

1004 00 00

Oves

pr

1005
1005 10

Koruza
- Semenska

pr

1006

Riž

pr

1007 00

Sirek v zrnu

pr

1008

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
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Tarifna
oznaka
1
1101 00 11

- - iz trde pšenice (Triticum durum)

pr

1102
1102 30 00

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Riževa moka

pr

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - iz drugih žit:
- - - riževa

pr

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali
drobljena):
- - koruzna:
- - - samo drobljena

pr

1106

Moka, prah in zdrob iz suhih stročnic iz tar. št. 0713, iz saga ali
korenovk ali gomoljev iz tar. št. 0714; ali iz proizvodov iz 8. poglavja

pr

1201 00

Soja, cela ali lomljena

pr

1202

Arašidi, nepraženi, ali drugače termično obdelani, vključno oluščeni ali
lomljeni

pr

1203 00 00

Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)

pr

1204 00

Laneno seme, celo ali lomljeno

pr

1205
1205 10
1205 10 10
1205 90 00
iz 1205 90 00 10

Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno
- Seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline:
- - Za setev
- Drugo
- - Za setev

pr

1206 00
1206 00 10

Sončično seme, celo ali lomljeno
- Za setev

1207
1207 10
1207 20
1207 30
1207 40
1207 50
1207 60
1207 99

Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno
- Palmovi orehi in jedrca
- Bombaževo seme
- Ricinusovo seme
- Sezamovo seme
- Gorčično seme
- Seme žafranike
- Drugo:
- - drugo

pr

1208

Moka in zdrob iz oljnih semen in plodov, razen iz gorčice

pr

1209

Seme, plodovi in trosi namenjeni za setev

pr

1211

Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni,
rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne
namene

pr

1103 19
1103 19 50
1104

1104 23
1104 23 90

1212

1212 10
1212 20 00
1212 30 00
1212 99
1213 00 00

Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni trs, sveži ali
ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino cikorije,
nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo
predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Rožiči, vključno s semenom
- Morske alge in druge alge
- Marelične, breskove (vključno nektarinine) in slivove koščice in jedrca
- Drugo:
- - drugo

pr

Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, mlete
ali stisnjene ali v peletih

pr

pr
pr
pr

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
1214

Št.
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Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

Rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa, krmne korenovke; seno,
lucerna, detelja, turška detelja, krmni ohrovt, volčji bob, grašice in
podobsni pridelki za krmo, tudi v peletih

pr

1301

Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer:
balzami)

pr

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

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.:
bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za
polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava),
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez podlage
iz drugih materialov

pr

1403 00 00

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel in
ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih

pr

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1501 00

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih
iz tar. št. 0209 ali 1503

pr

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503

pr

1503 00

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in
olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani

pr

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali
neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

pr

1505 00

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z
lanolinom

pr

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali
neprečiščene, toda kemično nemodificirane

pr

1507

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1508

Olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1509

Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1510 00

Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena ali
neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj
ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509

pr

1511

Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1512

Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in
njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano
- Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije:
- - surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne:
- - drugo:

pr
pr

Olje iz kokosovega oreha, palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme
"babassu" in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano

pr

1401

1402 00 00

1512 21
1512 29
1513

1515

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in
njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani

Stran
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1
1518 00
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Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani,
oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s
segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali preparati
iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali
olj iz tega poglavja, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

pr

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih
insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

pr

1522 00

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih
ali rastlinskih voskov

pr

1603 00

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev in drugih vodnih
nevretenčarjev

pr

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec

pr

1605

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali
konzervirani

pr

1702

1702 20

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel
- Javorjev sladkor in javorjev sirup

pr

1801 00 00

Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen

pr

1802 00 00

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

pr

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

pr

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

pr

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

pr

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Kuskus

pr

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmičev,
kaše, zrnc, perl in podobno

pr

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Sladki keksi, vaflji in oblati:
- - sladki keksi
- - vaflji in oblati:
- Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki
- Drugo

pr
pr
pr
pr

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
v ocetni kislini
- Gomoljike

pr

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Oljke

pr

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:
- - arašidi:
- - drugo, vključno mešanice:

pr
pr

1902 40

1905 31
1905 32
1905 40
1905 90
2003
2003 20 00
2005
2005 70
2008

2008 11
2008 19
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Tarifna
oznaka
1
2008 20
2008 30
2009

2009 11
2009 12 00
2009 19
2009 21 00
2009 29
2009 31
2009 39
2009 41
2009 49
2101
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Poimenovanje
- Ananas
- Agrumi

2

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Pomarančni sok:
- - zamrznjen
- - nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Sok grenivke:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drug
- Sok iz drugih posameznih vrst agrumov:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Ananasov sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:
- - ekstrakti, esence in koncentrati
- - pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
kave
- Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
pravega čaja ali mate čaja

2101 11
2101 12
2101 20

2103

Carinska
stopnja
3 (1)

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
- Sojina omaka

pr

2201

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne
vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg

pr

2301

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano
ljudi; ocvirki

pr

2302

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali
stročnic, nepeletizirani ali peletizirani

pr

2303

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne
pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji
sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn ali destilarn, nepeletizirani in
peletizirani

pr

2304 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje,
nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2305 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz
arašidov, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih
maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 ali 2305, nezmleti ali zmleti ali
peletizirani

pr

2307 00

Vinska usedlina; vinski kamen

pr

2308 00

Rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi in ostanki
pri predelavi rastlinskih materialov, peletizirani ali nepeletizirani, ki se
uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

pr

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

pr

2103 10 00

2309
(1)

Št.

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
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Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

0102
0102 90
0102 90 90

Živo govedo
- Drugo:
- - drugo

0103

Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - drugi
- - mase 50 kg ali več:
- - - drugi

0103 91
0103 91 90
0103 92
0103 92 90
0105
0105 12 00
0105 19
0105 19 20
0105 99
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50
0207
0207 14
0207 14 91
0207 27
0207 27 91
0207 36
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0209 00

0210

0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99
0210 99 31

0210 99 71
0210 99 79
0301
0301 93 00

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - purani
- - druga
- - - gosi
- Druga:
- - druga
- - - race
- - - gosi
- - - purani
- - - pegatke
Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od puranov:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od rac, gosi ali pegatk:
- - drugo, zamrznjeno:
- - - odpadki:
- - - - jetra:
- - - - - mastna jetra gosi
- - - - - mastna jetra rac
- - - - - drugo
Prašičja maščoba, očiščena mesa in perutninska maščoba, netopljena ali
kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v
slanici, sušena ali dimljena

Carinska
stopnja
3 (1)

9

9
9

9
9
10
10
10
5

10

9

9
9
9

10

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - od primatov
- - od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav in
dugongov (sesalcev rodu Sirenia)
- - od plazilcev (vključno kače in želve)
- - drugo:
- - - meso:
- - - - severnih jelenov
- - - odpadki:
- - - - drugo:
- - - - - perutninska jetra:
- - - - - - mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici
- - - - - - drugo

9
9

Ribe, žive
- Druge ribe, žive:
- - krap

5

9
9
9
9
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Tarifna
oznaka
1
0404

0404 10
0603
0603 10
0704
0704 90
0705

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 18897

Poimenovanje
2
Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje
dodan sladkor ali druga sladila

Carinska
stopnja
3 (1)

10,9

Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže,
posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno
- Sveže

15

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Druge

10

0705 21 00
0705 29 00

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena
- Solata:
- - druga
- Radič:
- - radič (Cichorium intybus var. foliosum)
- - drug

0709
0709 20 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Beluši

5

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi), zamrznjene
- Stročnice oluščene ali ne:
- - fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- - drugo
- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda
- Sladka koruza
- Mešanice vrtnin

7
7
7
7
7

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni,
ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne
- Jagode

9

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode
- Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)
- Seme navadne kumine

4
4

0705 19 00

0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 40 00
0710 90 00
0811
0811 10
0909
0909 30 00
0909 40 00
1001
1001 90
1001 90 10

10
10
10

1001 90 91

Pšenica in soržica
- Drugo:
- - pira za setev (t. diccocum)
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - navadna pšenica in soržica, semenska

4,5

1002 00 00
iz 1002 00 00 10

Rž
- semenska

10
5

1003 00
1003 00 10

Ječmen
- Semenski

5

1102
1102 10 00
1102 20
1102 90

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Ržena moka
- Koruzna moka
- Druga

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - koruzna:
- - - z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas.%
- - - druga
- - iz drugih žit:
- - - ržena
- - - ječmenova
- - - ovsena
- - - druga
- Peleti:
- - rženi

1103 13
1103 13 10
1103 13 90
1103 19
1103 19 10
1103 19 30
1103 19 40
1103 19 90
1103 20
1103 20 10

4,5

10
15
15

5
15
15
15
10
15
15
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1103 20 20
1103 20 30
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1103 20 50
1103 20 60
1103 20 90
1104
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Poimenovanje
2

- - ječmenovi
- - ovseni
- - koruzni
- - riževi
- - pšenični
- - drugi

Carinska
stopnja
3 (1)
15
10
15
10
6,4
15

1104 29 81
1104 29 85
1104 29 89
1104 30

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:
- - ovsena
- - iz drugih žit:
- - - pšenična
- - - ržena
- - - koruzna
- - - ječmenova:
- - - - valjana
- - - - v obliki kosmičev
- - - druga:
- - - - riževi kosmiči
- - - - drugo
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali drobljena):
- - ovsena
- - koruzna:
- - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne
- - - perlirana
- - - drugo
- - iz drugih žit:
- - - ječmenova:
- - - - oluščena
- - - - oluščena in rezana ali drobljena
- - - - perlirana
- - - - obdelana le z drobljenjem
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - perlirana:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - obdelana le z drobljenjem:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - druga:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:

1105
1105 10 00

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči in peleti iz krompirja
- Moka, prah in zdrob

1108
1108 14 00
1108 19
1108 20 00

Škrob; inulin
- Škrob:
- - škrob iz manioke
- - drug škrob:
- Inulin

3
3
3

1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ali neosušen

3

1210

Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, lupulin

5

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali
rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja,
razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516
- Margarina, razen tekoče margarine

20

1104 12
1104 19
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 91
1104 19 99
1104 22
1104 23
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 99
1104 29
1104 29 01
1104 29 03
1104 29 05
1104 29 07
1104 29 09
1104 29 11
1104 29 15
1104 29 19
1104 29 31
1104 29 35
1104 29 39
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59

1517 10

5
15
15
15
15
15
10
10
5
15
15
15
15
15
10
10
10
15
15
10
15
15
10
15
15
10
15
10
10
5
15

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
1517 90
1517 90 10
1517 90 91
1517 90 93
1517 90 99
1602

Št.
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Poimenovanje
2
- Drugo:
- - ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih maščob
- - drugo:
- - - pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana
- - - užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju
kalupov
- - - drugo

Carinska
stopnja
3 (1)
20
20
12
20

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Homogenizirani proizvodi
- Iz jeter katere koli živali
- Iz perutnine iz tar. št. 0105
- - puranov

15
15

4,5
4,5

1702 60 10
1702 60 80
1702 60 95

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel
- Laktoza in laktozni sirup:
- - ki vsebuje 99 mas.% ali več laktoze, izraženo kot brezvodna laktoza,
računano na suho snov
- - drugo
- Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot
50 mas.% fruktoze, razen invertnega sladkorja:
- - izoglukoza
- - inulinski sirup
- - drugo

1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja

14

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

12

1806
1806 10
1806 20

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:
- Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju
ali pastoznem stanju, v prahu, granulah ali v drugih oblikah v razsutem
stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg:

1602 10 00
1602 20
1602 31
1702

1702 11 00
1702 19 00
1702 60

1902

1902 11 00
1902 19
1904

1904 20
1904 20 10
1904 30 00
1904 90
1905

1905 10 00
1905 20
2001
2001 10 00
2001 90
2001 90 93
2002

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:
- - ki vsebujejo jajca
- - druge

15

27
5
27

12
10

20
20

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v
obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali
zajeta na drugem mestu
- Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz
mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev ali
nabreklih:
- - pripravki tipa muesli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev
- Bulgur pšenica
- Drugo

6
7
7

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Hrustljavi kruh
- Medenjaki in podobni izdelki

7
7

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Kumare in kumarice
- Drugo:
- - čebula
Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali
ocetno kislino

15
15
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Tarifna
oznaka
1
2002 10
2002 90
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
2005
2005 10 00
2005 20
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 80 00
2005 90
2005 90 75
2008
2008 40
2008 50

2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59

2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39

2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
- Paradižnik, cel ali v kosih
- Drugo:
- - z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 12 mas.%, vendar ne več kot 30
mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Homogenizirane vrtnine
- Krompir
- Grah (Pisum sativum)
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - fižol v zrnu
- - drug
- Beluši
- Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- - kislo zelje
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Hruške
- Marelice:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - - drugo:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - 5 kg ali več
- - - - 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg
- - - - manj kot 4,5 kg
- Češnje in višnje:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)

Carinska
stopnja
3 (1)
10
10
11
10
11
10
11

15
20
15
7
7
5
8
17

4

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
3
6
6

6
6
6
5

6
6
6

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 70
2008 80
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 91 00
2008 92
2008 99
2009
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Poimenovanje
2
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - 4,5 kg ali več:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo
- - - - manj kot 4,5 kg:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo
- Breskve, vključno z nektarinami
- Jagode:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja
- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
- - palmovi srčki
- - mešanice
- - drugo

Carinska
stopnja
3 (1)
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
3
7
6
4

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Grozdni sok (vključno grozdni mošt):
- - z Brix vrednostjo do vključno 30
- - drugo
- Jabolčni sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo

12
12

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati

10

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
- Pripravljeni pecilni praški

7

2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena
živila

4

2106
2106 10

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
- Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi

7

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih
ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009
- Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome
- Drugo

2009 61
2009 69
2009 71
2009 79
2101

2101 30
2102
2102 30 00

2202 10 00
2202 90
(1)

Št.

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

4
4

19
10
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ROMUNIJA – PRILOGA 24

Tarifna
oznaka
1
0102
0102 90

0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0103
0103 91
0103 91 10
0103 92
0103 92 11
0103 92 19
0105

Poimenovanje
2
Živo govedo
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - z maso nad 300 kg:
- - - - telice (samice goveda, ki še niso telile):
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - krave:
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - drugo:
- - - - - za zakol
- - - - - drugo
Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - domačih pasem
- - mase 50 kg ali več:
- - - domačih pasem:
- - - - svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg
- - - - drugi

Uvozna
dajatev
3 (1)

15
15
15
15
15
15

10
15
15

0105 92 00
0105 93 00

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:
- - - druge:
- - - - nesnice
- - - - druge
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g

10
10

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

25

0202

Meso goveje, zamrznjeno

25

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

25

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - nerazrezane na kose, zamrznjene
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - kosi:
- - - - brez kosti
- - - - s kostmi:
- - - - - polovice ali četrtine
- - - - - cela krila z ali brez vršičkov
- - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
- - - - - prsa in kosi prs
- - - - - noge in kosi nog
- - - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - drugo

0105 11
0105 11 91
0105 11 99

0207 12
0207 14
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 14 99
0210
0210 11
0210 12
0210 19
0210 20
0210 99

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Meso, prašičje:
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
- - prsi s potrebušino in njihovi kosi
- - drugo
- Meso, goveje
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - drugo:
- - - meso:

9
9

28
28
28
28
28
28
28
28
28

20
20
20
20

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 39
0210 99 41
0210 99 49
0210 99 51
0210 99 59
0210 99 60
0210 99 80
0210 99 90
0402
0402 10

0402 21
0402 91
0402 99
0404

0404 90
1001
1001 90
1001 90 99
1101 00
1101 00 15
1101 00 90
1602
1602 32
1602 39
1602 42
1602 49
1602 50
(1)

Št.
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Poimenovanje
2
- - - - konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno
- - - - ovčje in kozje:
- - - - - s kostmi
- - - - - brez kosti
- - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - domačih prašičev:
- - - - - jetra
- - - - - drugo
- - - - govedi:
- - - - - mišični del (stebriček) in reberni del trebušne prepone
- - - - - drugo
- - - - ovac in koz
- - - - drugo:
- - - - - drugo
- - - užitna moka in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov

Uvozna
dajatev
3 (1)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do
vključno 1,5 mas.%
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več
kot 1,5 mas.%:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil
- Drugo:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil
- - drugo

37
37

Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Drugo

14

Pšenica in soržica
- Drugo:
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - drugo

15

Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
- - iz navadne pšenice ali pire
- Moka iz soržice

15
15

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus
- - drugo
- Prašičev:
- - plečeta in njihovi kosi
- - drugo, vključno mešanice
- Goved

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

37
37

15
15
15
15
18
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ROMUNIJA – PRILOGA 25

Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje

Količina

2

3

1005
1005 90 00

Koruza
- Druga

1512

Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in
njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano
- Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije:
- - surovo olje:
- - - drugo:
- - - - olje iz sončničnih semen

1512 11
1512 11 91

Carinska
stopnja
4

5000 t

pr

50 t

pr

ROMUNIJA – PRILOGA 26
Tarifna
oznaka
1

Količina

2

3

1601 00

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih odpadkov
ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali:
- - pripravki iz krvi katerih koli živali
- - drugo:
- - - divjadi ali kuncev
- - - severnih jelenov
- - - drugo:
- - - - ki vsebuje meso ali klavnične odpadke domačih prašičev
- - - - drugo:
- - - - - ki vsebuje goveje meso ali klavnične odpadke:
- - - - - - nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali klavničnih odpadkov in
nekuhanega mesa ali klavničnih odpadkov
- - - - - - drugo
- - - - - drugo:
- - - - - - ovčje ali kozje:
- - - - - - - nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali klavničnih odpadkov in
nekuhanega mesa ali klavničnih odpadkov:
- - - - - - - - ovčje
- - - - - - - - kozje
- - - - - - - drugo:
- - - - - - - - ovčje
- - - - - - - - kozje
- - - - - - drugo

1602 90
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 51
1602 90 61
1602 90 69

1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
(1)

Poimenovanje

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

33 t

Uvozna
dajatev
4 (1)
28

33 t
28
10,9
10,9
28

28
28

28
28
28
28
28
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Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

0101

Živi konji, osli, mezge in mule

0102
0102 10
0102 90

0102 90 41
0102 90 49

Živo govedo
- Čistih pasem, plemensko
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - mase do vključno 80 kg
- - - mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo
- - - mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo

pr
pr

0103
0103 10 00

Živi prašiči
- Čistih pasem, plemenski

pr

0104

Žive ovce in koze

pr

0105

0105 92 00
iz 0105 92 00 10
0105 93 00
iz 0105 93 00 10
0105 99
0105 99 10
iz 0105 99 10 10
0105 99 20
iz 0105 99 20 10
0105 99 30
iz 0105 99 30 10
0105 99 50
iz 0105 99 50 10

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:
- - - kokoši iz matične jate (plemenske):
- - - - nesnice
- - - - druge
- - purani
- - - plemenski
- - druga:
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - race in pegatke
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - - plemenske
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g
- - - plemenske
- - druga:
- - - race
- - - - plemenske
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - purani
- - - - plemenski
- - - pegatke
- - - - plemenske

0106

Druge žive živali

pr

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovac, koz, konj, oslov, mul ali
mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

pr

0208

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

pr

0301
0301 10

Ribe, žive
- Okrasne ribe
- Druge ribe, žive:
- - postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in
Oncorhynchus chrysogaster )
- - jegulje (Anguilla spp.)
- - druge

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29

0105 11
0105 11 11
0105 11 19
0105 12 00
iz 0105 12 00 10
0105 19
0105 19 20
iz 0105 19 20 10
0105 19 90

0301 91
0301 92 00
0301 99

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr
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Poimenovanje

2
Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz
tar.št. 0304

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št.
0304

pr

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

pr

0305

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, termično obdelane
ali ne pred ali med procesom prekajevanja; ribja moka, zdrob in peleti,
primerni za človeško prehrano

pr

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni,
nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi,
ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka,
zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

pr

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
slanici, moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev razen rakov,
primerni za človeško prehrano

pr

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana
- Perutnine:
- - valilna:
- - - puranja ali gosja
- - - druga

pr
pr

0501 00 00

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni;
odpadki človeških las

pr

0502

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in druge
živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

pr

0503 00 00

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s
podlago ali brez podlage

pr

0504 00 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

pr

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z
odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani,
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje;
prah in odpadki perja ali delov perja

pr

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani
(toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki,
kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda
nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

pr

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar
drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

0509 00

Spužve, naravne, živalskega izvora

pr

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali
neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
farmacevtskih izdelkov

pr

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško
prehrano

pr

0306

0307

0407 00
0407 00 11
0407 00 19

0506

0507

0508 00 00

0511

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
0601
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Poimenovanje
2
Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in
korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči;
gobji miceliji

pr

0604

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave,
mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni

pr

0701
0701 10 00
0701 90

Krompir, svež ali ohlajen
- Semenski
- Drug:
- - drug:
- - - nov, od 1. januarja do 30. junija

pr

Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveža ali ohlajena
- Čebula in šalotka:
- - čebula:
- - - za saditev

pr

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Brstični ohrovt

pr

0706 10 00

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in
podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene
- Korenje in repa

pr

0708
0708 20 00
0708 90 00

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- Druge stročnice

pr
pr

0709
0709 10 00
0709 30 00
0709 40 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Okrogle artičoke
- Jajčevci
- Zelena, razen gomoljne zelene
- Gobe in gomoljike:
- - gomoljike
- - druge:
- - - lisičke
- - - jurčki
- Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta:
- - drugi:
- - - iz rodu Capsicum, za proizvodnjo capsicina ali barvil na bazi capsicum
oljnih smol
- - - za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol
- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda
- Druge:
- - kapre

0701 90 50
0703
0703 10
0703 10 11
0704
0704 20 00
0706

0709 52 00
0709 59
0709 59 10
0709 59 30
0709 60
0709 60 91
0709 60 95
0709 70 00
0709 90
0709 90 40
0711

0712

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici,
žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne
neprimerne za takojšnjo porabo

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr

0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete,
vendar ne nadalje pripravljene
- Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella spp.):
- - gobe iz rodu Agaricus
- - bezgova uhljevka (Auricularia spp.)
- - drhtavka (Tremella spp.)
- - druge
- Druge vrtnine; mešanice vrtnin:
- - sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)
- - - hibridi za setev
- - - drugo
- - paradižnik
- - korenje
- - druge

pr
pr
pr
pr
pr

0713

Suhe stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene

pr

0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90

pr
pr
pr
pr
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Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne
korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali inulina, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica
sagovega drevesa

pr

0801

Kokosovi orehi, brazilski orehi in indijski orehi, sveži ali suhi, oluščeni
ali neoluščeni

pr

0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni

pr

0803 00

Banane, vključno pisang (rajske smokve), sveže ali suhe

pr

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangostin, sveži ali
suhi

pr

0805

Agrumi, sveži ali suhi

pr

0806
0806 20

Grozdje, sveže ali suho
- Suho

pr

0807

Melone, lubenice in papaja, sveže

pr

0808
0808 20

Jabolka, hruške in kutine, sveže
- Hruške in kutine

pr

0809
0809 10 00
0809 30

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive,
trnulje, sveže
- Marelice
- Breskve, vključno z nektarinami

pr
pr

0810
0810 30
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90

Drugo sadje, sveže
- Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje
- Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium
- Kivi (Actinidia chinensis Planch.)
- Durian
- Drugo

pr
pr
pr
pr
pr

0811

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni,
ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne
- Drugo:
- - drugo:
- - - sadeži vrste Vaccinium myrtilloides in Vaccinium angustifolium
- - - češnje in višnje:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - tropsko sadje in tropski orehi

0811 90
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 85
0812

pr
pr
pr

Sadje in oreški, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, v
slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar
v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano

pr

0813

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806;
mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja

pr

0814 00 00

Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe
ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
za konzerviranje

pr

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave;
kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

pr

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

pr

0903 00 00

Mate čaj

pr

0904

Poper rodu Piper; suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu Capsicum
ali Pimenta

pr

0905 00 00

Vanilija

pr

0906

Cimet in cvetovi cimetovega drevesa

pr
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Tarifna
oznaka
1
0907 00 00

2
Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

0908

Muškatni orešček, macis in kardamom

pr

0909
0909 10 00
0909 20 00
0909 50 00

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode
- Seme janeža in zvezdastega janeža
- Seme koriandra
- Seme komarčka; brinove jagode

pr
pr
pr

0910

Ingver, žafran, kurkuma, timijan, lovorjev list, curry in druge začimbe

pr

1001
1001 10 00

Pšenica in soržica
- Trda pšenica (t. durum)

pr

1003 00
1003 00 90

Ječmen
- Drug

pr

1004 00 00

Oves

pr

1005

Koruza

pr

1006

Riž

pr

1007 00

Sirek v zrnu

pr

1008

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita

pr

1101 00
1101 00 11

Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
- - iz trde pšenice (Triticum durum)

pr

1102
1102 30 00

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Riževa moka

pr

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - koruzna:
- - - druga
- - iz drugih žit:
- - - riževa

1103 13
1103 13 90
1103 19
1103 19 50
1104

Poimenovanje

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

pr
pr

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali
drobljena):
- - koruzna:
- - - samo drobljena

pr

1106

Moka, prah in zdrob iz suhih stročnic iz tar. št. 0713, iz saga ali
korenovk ali gomoljev iz tar. št. 0714; ali iz proizvodov iz 8. poglavja

pr

1107

Slad, pražen ali nepražen

pr

1201 00

Soja, cela ali lomljena

pr

1202

Arašidi, nepraženi, ali drugače termično obdelani, vključno oluščeni ali
lomljeni

pr

1203 00 00

Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)

pr

1204 00

Laneno seme, celo ali lomljeno

pr

1205

Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno

pr

1206 00

Sončično seme, celo ali lomljeno

pr

1207
1207 10
1207 20

Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno
- Palmovi orehi in jedrca
- Bombaževo seme

pr
pr

1104 23
1104 23 90
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1207 30
1207 40
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1207 60
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Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

1207 99

- Ricinusovo seme
- Sezamovo seme
- Gorčično seme
- Seme žafranike
- Drugo:
- - drugo

pr

1208

Moka in zdrob iz oljnih semen in plodov, razen iz gorčice

pr

1209

Seme, plodovi in trosi namenjeni za setev

pr

1211

Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni,
rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne
namene

pr

1212

pr
pr
pr
pr

Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni trs, sveži ali
ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino cikorije,
nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo
predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Rožiči, vključno s semenom
- Morske alge in druge alge
- Marelične, breskove (vključno nektarinine) in slivove koščice in jedrca
- Drugo:
- - sladkorna pesa
- - - sušena, zmleta ali ne
- - drugo

pr
pr

1213 00 00

Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, mlete
ali stisnjene ali v peletih

pr

1214

Rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa, krmne korenovke; seno,
lucerna, detelja, turška detelja, krmni ohrovt, volčji bob, grašice in
podobsni pridelki za krmo, tudi v peletih

pr

1301

Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer:
balzami)

pr

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

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.:
bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za
polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava),
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez podlage
iz drugih materialov

pr

1403 00 00

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel in
ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih

pr

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1501 00

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih
iz tar. št. 0209 ali 1503

pr

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503

pr

1503 00

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in
olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani

pr

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali
neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

pr

1505 00

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z
lanolinom

pr

1212 10
1212 20 00
1212 30 00
1212 91
1212 91 20
1212 99

1401

1402 00 00

pr
pr
pr
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1
1506 00 00
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Poimenovanje
2
Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali
neprečiščene, toda kemično nemodificirane

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

1507

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1508

Olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1509

Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano
Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena ali
neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj
ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509

1510 00

pr
pr

1511

Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

1512

Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in
njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano
- Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije:
- - surovo olje
- - drugo:
- - - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano
- Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije:
- - surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne
- - drugo

pr
pr

Olje iz kokosovega oreha, palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme
"babassu" in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano

pr

1512 11
1512 19
1512 19 10
1512 21
1512 29
1513

1514

pr

pr
pr

Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije, prečiščeno
ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano
- Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline in
njegove frakcije:
- - Surovo olje
- Drugo:
- - Surovo olje

pr

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in
njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani

pr

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije,
deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali
elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani
- Rastlinske masti in olja in njihove frakcije

pr

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani,
oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s
segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali preparati
iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali
olj iz tega poglavja, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

pr

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih
insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

pr

1522 00

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih
ali rastlinskih voskov

pr

1603 00

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev in drugih vodnih
nevretenčarjev

pr

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec

pr

1514 11
1514 91
1515

1516
1516 20
1518 00

pr
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2
Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali
konzervirani

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

1702 20
1702 50 00

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel
- Javorjev sladkor in javorjev sirup
- Kemično čista fruktoza

pr
pr

1801 00 00

Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen

pr

1802 00 00

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

pr

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

pr

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

pr

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

pr

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega
ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas.%,
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne
vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas.%, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
mestu

pr

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Kuskus

pr

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmičev,
kaše, zrnc, perl in podobno

pr

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v
obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali
zajeta na drugem mestu
- Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov
- Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz
mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev ali
nabreklih:
- - druga:
- - - pridobljena iz koruze
- - - pridobljena iz riža
- - - druga

pr
pr
pr

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Sladki keksi, vaflji in oblati:
- - sladki keksi
- - vaflji in oblati
- Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki
- Drugo

pr
pr
pr
pr

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
v ocetni kislini
- Gomoljike

pr

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Oljke

pr

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v
sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani)
- Ingver

pr

1902
1902 40

1904 10
1904 20

1904 20 91
1904 20 95
1904 20 99
1905

1905 31
1905 32
1905 40
1905 90
2003
2003 20 00
2005
2005 70
2006 00
2006 00 10

pr
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2007

2007 91
2007 99
2008

2008 11
2008 19
2008 20
2008 30
2009

2009 11
2009 12 00
2009 19
2009 21 00
2009 29
2009 31
2009 39
2009 41
2009 49
2009 80
2009 90
2009 90 21
2009 90 29

2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 71
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 92
2009 90 94
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2101

2101 11
2101 12
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Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne
paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo
dodan sladkor ali druga sladila ali ne
- Drugo:
- - iz agrumov
- - drugo
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:
- - arašidi
- - drugo, vključno mešanice
- Ananas
- Agrumi
Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Pomarančni sok:
- - zamrznjen
- - nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Sok grenivke:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drug
- Sok iz drugih posameznih vrst agrumov:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Ananasov sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin
- Mešanice sokov:
- - z Brix vrednostjo več kot 67:
- - - drugo:
- - - - z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase
- - - - drugo
- - z Brix vrednostjo do vključno 67:
- - - drugo:
- - - - z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase:
- - - - - mešanice sokov iz agrumov in ananasovega soka:
- - - - - - ki vsebujejo dodan sladkor
- - - - - - drugo
- - - - - drugo:
- - - - - - ki vsebuje dodan sladkor
- - - - - - drugo
- - - - z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase:
- - - - - mešanice sokov iz agrumov in ananasovega soka:
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%
- - - - - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja
- - - - - drugo:
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%:
- - - - - - - mešanice sokov iz tropskega sadja
- - - - - - - drugo
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%
- - - - - - - mešanice sokov iz tropskega sadja
- - - - - - - drugo
- - - - - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja:
- - - - - - - mešanice sokov iz tropskega sadja
- - - - - - - drugo
Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:
- - ekstrakti, esence in koncentrati
- - pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
kave

Carinska
stopnja
3 (1)

pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
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- Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
pravega čaja ali mate čaja:
Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
- Neaktivni kvas; drugi enocelični mikro-organizmi, mrtvi

2102 20
2103
2103 10 00
2103 90
2103 90 10
2103 90 30

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
- Sojina omaka
- Drugo:
- - mangov "chutney"
- - aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola 44,2 do 49,2 vol.%, ki
vsebujejo od 1,5 do 6 mas.% encijana, začimb in raznih sestavin ter od 4 do
10 mas.% sladkorja, v embalaži s prostornino 0,5 l ali manj

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

pr

pr
pr
pr

2201

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne
vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg

pr

2301

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano
ljudi; ocvirki

pr

2302

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali
stročnic, nepeletizirani ali peletizirani

pr

2303

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne
pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji
sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn ali destilarn, nepeletizirani in
peletizirani

pr

2304 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje,
nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2305 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz
arašidov, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih
maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 ali 2305, nezmleti ali zmleti ali
peletizirani

pr

2307 00

Vinska usedlina; vinski kamen

pr

2308 00

Rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi in ostanki
pri predelavi rastlinskih materialov, peletizirani ali nepeletizirani, ki se
uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

pr

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

pr

2309
(1)

Uradni list Republike Slovenije

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
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0102
0102 90
0102 90 90

Živo govedo
- Drugo:
- - drugo

0103

Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - drugi
- - mase 50 kg ali več:
- - - drugi

0103 91
0103 91 90
0103 92
0103 92 90
0105
0105 12 00
0105 19
0105 19 20
0105 99
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50
0207
0207 14
0207 14 91
0207 27
0207 27 91
0207 36
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0209 00

0210

0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99
0210 99 31

0210 99 71
0210 99 79
0301
0301 93 00

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - purani
- - druga:
- - - gosi
- Druga:
- - druga:
- - - race
- - - gosi
- - - purani
- - - pegatke
Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od puranov:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od rac, gosi ali pegatk:
- - drugo, zamrznjeno:
- - - odpadki:
- - - - jetra:
- - - - - mastna jetra gosi
- - - - - mastna jetra rac
- - - - - drugo
Prašičja maščoba, očiščena mesa in perutninska maščoba, netopljena ali
kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v
slanici, sušena ali dimljena

Carinska
stopnja
3 (1)

9

9
9

9
9
10
10
10
5

10

9

9
9
9

10

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - od primatov
- - od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav in
dugongov (sesalcev rodu Sirenia)
- - od plazilcev (vključno kače in želve)
- - drugo:
- - - meso:
- - - - severnih jelenov
- - - odpadki:
- - - - drugo:
- - - - - perutninska jetra:
- - - - - - mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici
- - - - - - drugo

9
9

Ribe, žive
- Druge ribe, žive:
- - krap

5

9
9
9
9
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Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje
dodan sladkor ali druga sladila

Carinska
stopnja
3 (1)

10,9

0407 00
0407 00 90

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana
- Druga

4,5

0410 00 00

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

10

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Druge

10

0704 90
0705

0705 21 00
0705 29 00

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena
- Solata:
- - druga
- Radič:
- - radič (Cichorium intybus var. foliosum)
- - drug

0709
0709 20 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Beluši

5

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi), zamrznjene
- Stročnice oluščene ali ne:
- - fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- - drugo
- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda
- Sladka koruza
- Mešanice vrtnin

7
7
7
7
7

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni,
ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne
- Jagode

9

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode
- Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)
- Seme navadne kumine

4
4

0705 19 00

0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 40 00
0710 90 00
0811
0811 10
0909
0909 30 00
0909 40 00
1001
1001 90
1001 90 10

10
10
10

1001 90 91

Pšenica in soržica
- Drugo:
- - pira za setev (t. diccocum)
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - navadna pšenica in soržica, semenska

4,5

1002 00 00
iz 1002 00 00 10

Rž
- semenska

10
5

1003 00
1003 00 10

Ječmen
- Semenski

5

1102
1102 10 00
1102 20
1102 90

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Ržena moka
- Koruzna moka
- Druga

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - koruzna:
- - - z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas.%
- - iz drugih žit:
- - - ržena
- - - ječmenova
- - - ovsena
- - - druga
- Peleti:

1103 13
1103 13 10
1103 19
1103 19 10
1103 19 30
1103 19 40
1103 19 90
1103 20

4,5

10
15
15

5
15
15
10
15

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
1103 20 10
1103 20 20
1103 20 30
1103 20 40
1103 20 50
1103 20 60
1103 20 90
1104

Št.
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- - rženi
- - ječmenovi
- - ovseni
- - koruzni
- - riževi
- - pšenični
- - drugi

Carinska
stopnja
3 (1)
15
15
10
15
10
6,4
15

1104 29 81
1104 29 85
1104 29 89
1104 30

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:
- - ovsena:
- - iz drugih žit:
- - - pšenična
- - - ržena
- - - koruzna
- - - ječmenova:
- - - - valjana
- - - - v obliki kosmičev
- - - druga:
- - - - riževi kosmiči
- - - - drugo
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali
drobljena):
- - ovsena
- - koruzna:
- - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne
- - - perlirana
- - - drugo
- - iz drugih žit:
- - - ječmenova:
- - - - oluščena
- - - - oluščena in rezana ali drobljena
- - - - perlirana
- - - - obdelana le z drobljenjem
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - perlirana:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - obdelana le z drobljenjem:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - druga:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

1105
1105 10 00
1105 20 00

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči in peleti iz krompirja
- Moka, prah in zdrob
- Kosmiči, granule in peleti

1108
1108 14 00
1108 19
1108 20 00

Škrob; inulin
- Škrob:
- - škrob iz manioke
- - drug škrob:
- Inulin

3
3
3

1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ali neosušen

3

1210

Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, lupulin

5

1104 12
1104 19
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 91
1104 19 99
1104 22
1104 23
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 99
1104 29
1104 29 01
1104 29 03
1104 29 05
1104 29 07
1104 29 09
1104 29 11
1104 29 15
1104 29 19
1104 29 31
1104 29 35
1104 29 39
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59

5
15
15
15
15
15
10
10
5
15
15
15
15
15
10
10
10
15
15
10
15
15
10
15
15
10
15
10
10
5
15
5
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Tarifna
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1
1517
1517 10
1517 90
1517 90 10
1517 90 91
1517 90 93
1517 90 99
1602

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali
rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja,
razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516
- Margarina, razen tekoče margarine
- Drugo:
- - ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih maščob
- - drugo:
- - - pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana
- - - užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju
kalupov
- - - drugo

Carinska
stopnja
3 (1)

20
20
20
12
20

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Homogenizirani proizvodi
- Iz jeter katere koli živali
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - puranov

15
15

4,5
4,5

1702 60 10
1702 60 80
1702 60 95

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel
- Laktoza in laktozni sirup:
- - ki vsebuje 99 mas.% ali več laktoze, izraženo kot brezvodna laktoza,
računano na suho snov
- - drugo
- Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot
50 mas.% fruktoze, razen invertnega sladkorja:
- - izoglukoza
- - inulinski sirup
- - drugo

1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja

14

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

12

1806
1806 10
1806 20

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
- Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju
ali pastoznem stanju, v prahu, granulah ali v drugih oblikah v razsutem
stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg
- Drugo, v blokih, palicah ali tablicah:
- - polnjeni
- - nepolnjeni
- Drugo

10
10
10

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:
- - ki vsebujejo jajca
- - druge
- Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene
- Druge testenine

20
20
20
20

1602 10 00
1602 20
1602 31
1702

1702 11 00
1702 19 00
1702 60

1806 31 00
1806 32
1806 90
1902

1902 11 00
1902 19
1902 20
1902 30
1904

1904 20
1904 20 10
1904 30 00
1904 90
1905

1905 10 00

15

27
5
27

12
10

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v
obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali
zajeta na drugem mestu
- Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz
mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev ali
nabreklih:
- - pripravki tipa muesli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev
- Bulgur pšenica
- Drugo

6
7
7

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Hrustljavi kruh

7

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
1905 20
2001
2001 10 00
2001 90
2001 90 93
2002
2002 10
2002 90
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
2004
2004 90
2004 90 10
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
2005
2005 10 00
2005 20
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 80 00
2005 90
2005 90 75
2006 00

2006 00 31
2006 00 35
2006 00 38
2006 00 91
2006 00 99
2007
2007 10
2008
2008 40
2008 50

2008 50 11
2008 50 19

Št.
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- Medenjaki in podobni izdelki
Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Kumare in kumarice
- Drugo:
- - čebula
Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali
ocetno kislino
- Paradižnik, cel ali v kosih
- Drugo:
- - z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 12 mas.%, vendar ne več kot 30
mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- - sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
- - grah (Pisum sativum) in stročji fižol vrste Phaseolus spp.
- - drugo, vključno mešanice:
- - - čebula, termično obdelana, ne drugače pripravljena
- - - drugo
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Homogenizirane vrtnine
- Krompir
- Grah (Pisum sativum)
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - fižol v zrnu
- - drug
- Beluši
- Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- - kislo zelje
Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v
sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani)
- Drugo:
- - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:
- - - češnje
- - - tropsko sadje in tropski orehi
- - - drugo
- - drugo:
- - - tropsko sadje in tropski orehi
- - - drugo
Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne
paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo
dodan sladkor ali druga sladila ali ne
- Homogenizirani izdelki
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Hruške
- Marelice:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - - drugo:

Carinska
stopnja
3 (1)
7

15
15

10
10
11
10
11
10
11

15
15
15
15

15
20
15
7
7
5
8
17

15
15
15
15
15

20

4

6
6
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1
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59

2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39

2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 70
2008 80
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 91 00
2008 92
2008 99
2009

2009 61
2009 69
2009 71
2009 79
2009 90

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - 5 kg ali več
- - - - 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg
- - - - manj kot 4,5 kg
- Češnje in višnje:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - 4,5 kg ali več:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo
- - - - manj kot 4,5 kg:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo
- Breskve, vključno z nektarinami
- Jagode:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja
- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
- - palmovi srčki
- - mešanice
- - drugo
Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Grozdni sok (vključno grozdni mošt):
- - z Brix vrednostjo do vključno 30
- - drugo
- Jabolčni sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Mešanice sokov:

Carinska
stopnja
3 (1)
6
6
6
6

6
6
6
6
3
6
6

6
6
6
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
3
7
6
4

4
4
12
12

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
2009 90 11
2009 90 19
2009 90 31
2009 90 39
2101

2101 30
2102
2102 30 00
2103
2103 20 00
2103 30
2103 90
2103 90 90
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- - z Brix vrednostjo več kot 67:
- - - mešanice jabolčnega in hruškovega soka:
- - - - z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase
- - - - drugo
- - z Brix vrednostjo do vključno 67:
- - - mešanice jabolčnega in hruškovega soka:
- - - - z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg neto mase, in z vsebnostjo
dodanega sladkorja več kot 30 mas.%
- - - - drugo

Carinska
stopnja
3 (1)
10
10

10
10

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati

10

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
- Pripravljeni pecilni praški

7

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
- Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake
- Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica
- Drugo:
- - drugo

9
5
5

2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena
živila

4

2106
2106 10
2106 90

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
- Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi
- Drugo

7
5

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih
ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009
- Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome
- Drugo

2202 10 00
2202 90
(1)

Št.

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

19
10
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Tarifna
oznaka
1
0102
0102 90

0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0103
0103 91
0103 91 10
0103 92
0103 92 11
0103 92 19
0105

Poimenovanje
2
Živo govedo
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - z maso nad 300 kg:
- - - - telice (samice goveda, ki še niso telile):
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - krave:
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - drugo:
- - - - - za zakol
- - - - - drugo
Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - domačih pasem
- - mase 50 kg ali več:
- - - domačih pasem:
- - - - svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg
- - - - drugi

Uvozna
dajatev
3 (1)

15
15
15
15
15
15

10
15
15

0105 92 00
0105 93 00

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:
- - - druge:
- - - - nesnice
- - - - druge
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g

10
10

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

25

0202

Meso goveje, zamrznjeno

25

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

25

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - nerazrezane na kose, zamrznjene
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - kosi:
- - - - brez kosti
- - - - s kostmi:
- - - - - polovice ali četrtine
- - - - - cela krila z ali brez vršičkov
- - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
- - - - - prsa in kosi prs
- - - - - noge in kosi nog
- - - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - drugo

0105 11
0105 11 91
0105 11 99

0207 12
0207 14
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 14 99
0210
0210 11
0210 12
0210 19
0210 20
0210 99

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Meso, prašičje:
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
- - prsi s potrebušino in njihovi kosi
- - drugo
- Meso, goveje:
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - drugo:
- - - meso:

9
9

28
28
28
28
28
28
28
28
28

20
20
20
20
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Tarifna
oznaka
1
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 39
0210 99 41
0210 99 49
0210 99 51
0210 99 59
0210 99 60
0210 99 80
0210 99 90
0402
0402 10

0402 21
0402 91
0402 99
0404

0404 90
0407 00
0407 00 30
1001
1001 90
1001 90 99
1101 00
1101 00 15
1101 00 90
1602
1602 32
1602 39
1602 42
1602 49
1602 50
(1)

Št.
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Poimenovanje

Uvozna
dajatev
3 (1)

2
- - - - konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno
- - - - ovčje in kozje:
- - - - - s kostmi
- - - - - brez kosti
- - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - domačih prašičev:
- - - - - jetra
- - - - - drugo
- - - - govedi:
- - - - - mišični del (stebriček) in reberni del trebušne prepone
- - - - - drugo
- - - - ovac in koz
- - - - drugo:
- - - - - drugo
- - - užitna moka in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do
vključno 1,5 mas.%
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več
kot 1,5 mas.%:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil
- Drugo:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil
- - drugo

37
37

Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Drugo

14

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana
- Perutnine:
- - druga

18

Pšenica in soržica
- Drugo:
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - drugo

15

Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
- - iz navadne pšenice ali pire
- Moka iz soržice

15
15

37
37

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus
- - drugo
- Prašičev:
- - plečeta in njihovi kosi
- - drugo, vključno mešanice
- Goved

15
15
15
15
18

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
SLOVAŠKA REPUBLIKA – PRILOGA 30
Tarifna
oznaka
1
0406

(1)

Poimenovanje

Količina

2

3

Sir in skuta
Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

17 t

Carinska
stopnja
4 (1)
8
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SLOVAŠKA REPUBLIKA – PRILOGA 31
Tarifna
oznaka
1
0301
0301 93 00
0701
0701 90
0701 90 90
1108
1108 11 00
1108 12 00
1108 13 00
1901

Poimenovanje

Količina

2

3

Carinska
stopnja
4 (1)

Ribe, žive
- Druge ribe, žive:
- - krap

33 t

pr

Krompir, svež ali ohlajen
- Drug:
- - drug:
- - - drug

83 t

pr

Škrob; inulin
- Škrob:
- - pšenični škrob
- - koruzni škrob
- - krompirjev škrob

500 t
pr
pr
pr

1901 10 00

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega
ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas.%,
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne
vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas.%, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
mestu
- Proizvodi za otroško prehrano, v pakiranjih za prodajo na drobno

33 t

8

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne

17 t

15

2203 00

Pivo izdelano iz slada

667 hl

10

2208
2208 20
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
2208 90

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol.%;
žganja, likerji in druge alkoholne pijače
- Žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin
- Rum in tafia
- Gin in brinjevec
- Vodka
- Likerji in krepilne pijače
- Drugo

2209 00

Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline

83 t

5

2402
2402 90 00

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov
- Drugo

33 t

15

(1)

167 hl
10
10
10
20
20
20

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
SLOVAŠKA REPUBLIKA – PRILOGA 32
Tarifna
oznaka
1
0210
0210 11
0210 19
0210 99
0210 99 10
2204
2204 10

Poimenovanje

Količina

2

3

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Meso, prašičje:
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
- - drugo:
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - drugo:
- - - meso:
- - - - konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno
Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen
tistega iz tar. št. 2009
- Peneča vina :
- - z dejansko vsebnostjo alkohola ne manj kot 8,5 vol.%:

Uvozna
dajatev
4 (1)

33 t
pr
pr

pr
500 hl

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
2204 10 19
2204 10 99
2204 21

2204 21 79
2204 21 80

2204 21 81
2204 21 82
2204 21 83
2204 21 84
2204 21 94
2204 21 98
2204 21 99
2204 29
2204 29 10

2204 29 65
2204 29 75

2204 29 81
2204 29 82
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 94
2204 29 98
2204 29 99
2204 30
(1)

Št.
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Poimenovanje

Količina

2
- - - druga
- - druga:
- - - druga
- Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z
dodajanjem alkohola:
- - v embalaži, s prostornino 2 l ali manj:
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
- - - - - druga:
- - - - - - bela
- - - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot od 13 vol.% pa do vključno 15
vol.%:
- - - - - kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:
- - - - - - bela
- - - - - - druga
- - - - - druga:
- - - - - - bela
- - - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 15 vol.% pa do vključno 18
vol.%:
- - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 18 vol.% pa do vključno 22
vol.%:
- - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 22 vol.%.
- - drugo:
- - - vino, razen tistega, iz tar. podšt. 2204 10, v steklenicah z gomastimi
zamaški obdanimi z žičnimi košaricami; vino drugače polnjeno z nadtlakom,
nastalim zaradi ogljikovega dioksida v raztopini, ne manj kot 1 bar, vendar
manj kot 3 bare, merjeno pri temperaturi 20 oC
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%:
- - - - - druga:
- - - - - - bela:
- - - - - - - drugje
- - - - - - druga:
- - - - - - - drugje
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 13 vol.% pa do vključno 15
vol.%:
- - - - - kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju:
- - - - - - bela
- - - - - - druga
- - - - - druga:
- - - - - - bela
- - - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 15 vol.% pa do vključno 18
vol.%:
- - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 18 vol.% pa do vključno 22
vol.%:
- - - - - druga
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, več kot 22 vol.%.
- Drug grozdni mošt

3

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

Uvozna
dajatev
4 (1)
25
25

25
25

25
25
25
25
17,3
17,3
17,3

pr

pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
25

Stran

18926 / Št. 132 / 29. 12. 2003

Uradni list Republike Slovenije

SLOVAŠKA REPUBLIKA – PRILOGA 33
Tarifna
oznaka
1
0207
0207 11
0207 13
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 13 91
0207 13 99

Količina

2

3

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:
- - kosi in odpadki, sveži ali ohlajeni:
- - - kosi:
- - - - brez kosti
- - - - s kostmi:
- - - - - polovice ali četrtine
- - - - - cela krila z ali brez vršičkov
- - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
- - - - - prsa in kosi prs
- - - - - noge in kosi nog
- - - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - jetra
- - - - drugo

1601 00

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih odpadkov
ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Homogenizirani proizvodi
- Iz jeter katere koli živali
- Prašičev:
- - šunka in njeni kosi
- - plečeta in njihovi kosi
- - drugo, vključno mešanice
- Goved
- Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali

1602 10 00
1602 20
1602 41
1602 42
1602 49
1602 50
1602 90
(1)

Poimenovanje

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

Uvozna
dajatev
4 (1)

17 t
28
28
28
28
28
28
28
28
10
28
67 t

pr

83 t
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

Uradni list Republike Slovenije
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HRVAŠKA – PRILOGA 34
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

0101

Živi konji, osli, mezge in mule

0102
0102 10
0102 90

0102 90 41
0102 90 49

Živo govedo
- Čistih pasem, plemensko
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - mase do vključno 80 kg
- - - mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo
- - - mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:
- - - - za zakol
- - - - drugo

pr
pr

0103
0103 10 00

Živi prašiči
- Čistih pasem, plemenski

pr

0104

Žive ovce in koze

pr

0105

0105 92 00
iz 0105 92 00 10
0105 93 00
0105 93 00 10
0105 99
0105 99 10
iz 0105 99 10 10
0105 99 20
iz 0105 99 20 10
0105 99 30
iz 0105 99 30 10
0105 99 50
iz 105 99 50 10

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - purani
- - - plemenski
- - druga:
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - race in pegatke
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - - plemenske
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g
- - - plemenske
- - druga:
- - - race
- - - - plemenske
- - - gosi
- - - - plemenske
- - - purani
- - - - plemenski
- - - pegatke
- - - - plemenske

0106

Druge žive živali

pr

0204
0205 00

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr
pr

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovac, koz, konj, oslov, mul ali
mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

pr

0208

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

0301
0301 10

Ribe, žive
- Okrasne ribe
- Druge ribe, žive:
- - postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in
Oncorhynchus chrysogaster )
- - jegulje (Anguilla spp.)
- - druge

pr
pr
pr

0302

Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz
tar.št. 0304

pr

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št.
0304

pr

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29

0105 12 00
iz 0105 12 00 10
0105 19
0105 19 20
iz 0105 19 20 10
0105 19 90

0301 91
0301 92 00
0301 99

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
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Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

pr

0305

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, termično obdelane
ali ne pred ali med procesom prekajevanja; ribja moka, zdrob in peleti,
primerni za človeško prehrano

pr

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni,
nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi,
ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka,
zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

pr

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
slanici, moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev razen rakov,
primerni za človeško prehrano

pr

0501 00 00

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni;
odpadki človeških las

pr

0502

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in druge
živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

pr

0503 00 00

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s
podlago ali brez podlage

pr

0504 00 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

pr

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z
odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani,
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje;
prah in odpadki perja ali delov perja

pr

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani
(toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki,
kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda
nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

pr

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar
drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

0509 00

Spužve, naravne, živalskega izvora

pr

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali
neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
farmacevtskih izdelkov

pr

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško
prehrano

pr

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in
korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212

pr

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči;
gobji miceliji

pr

0604

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave,
mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni

pr

Krompir, svež ali ohlajen
- Semenski

pr

0306

0307

0506

0507

0508 00 00

0511

0601

0701
0701 10 00

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
0704

Št.
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Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Brstični ohrovt

pr

0706 10 00

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in
podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene
- Korenje in repa

pr

0708
0708 20 00
0708 90 00

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- Druge stročnice

pr
pr

0709
0709 10 00
0709 30 00
0709 40 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Okrogle artičoke
- Jajčevci
- Zelena, razen gomoljne zelene
- Gobe in gomoljike:
- - gomoljike
- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

pr
pr

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici,
žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne
neprimerne za takojšnjo porabo

pr

0704 20 00
0706

0709 52 00
0709 70 00
0711

0712

pr
pr
pr

0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete,
vendar ne nadalje pripravljene
- Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella spp.):
- - gobe iz rodu Agaricus
- - bezgova uhljevka (Auricularia spp.)
- - drhtavka (Tremella spp.)
- - druge
- Druge vrtnine; mešanice vrtnin:
- - sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)
- - - hibridi za setev
- - - drugo
- - paradižnik
- - korenje
- - druge

pr
pr
pr
pr
pr

0713

Suhe stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene

pr

0714

Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne
korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali inulina, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica
sagovega drevesa

pr

0801

Kokosovi orehi, brazilski orehi in indijski orehi, sveži ali suhi, oluščeni
ali neoluščeni

pr

0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni

pr

0803 00

Banane, vključno pisang (rajske smokve), sveže ali suhe

pr

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangostin, sveži ali
suhi

pr

0805

Agrumi, sveži ali suhi

pr

0806
0806 20

Grozdje, sveže ali suho
- Suho

pr

0807
0807 20 00

Melone, lubenice in papaja, sveže
- Papaja

pr

0808
0808 20

Jabolka, hruške in kutine, sveže
- Hruške in kutine

pr

0809

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive,
trnulje, sveže
- Marelice
- Breskve, vključno z nektarinami

pr
pr

0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90

0809 10 00
0809 30

pr
pr
pr
pr
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Carinska
stopnja
3 (1)

0810
0810 30
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90

Drugo sadje, sveže
- Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje
- Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium
- Kivi (Actinidia chinensis Planch.)
- Durian
- Drugo

pr
pr
pr
pr
pr

0812

Sadje in oreški, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, v
slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar
v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano

pr

0813

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806;
mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja

pr

0814 00 00

Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe
ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
za konzerviranje

pr

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave;
kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

pr

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

pr

0903 00 00

Mate čaj

pr

0904

Poper rodu Piper; suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu Capsicum
ali Pimenta

pr

0905 00 00

Vanilija

pr

0906

Cimet in cvetovi cimetovega drevesa

pr

0907 00 00

Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

pr

0908

Muškatni orešček, macis in kardamom

pr

0909
0909 10 00
0909 20 00
0909 50 00

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode
- Seme janeža in zvezdastega janeža
- Seme koriandra
- Seme komarčka; brinove jagode

pr
pr
pr

0910

Ingver, žafran, kurkuma, timijan, lovorjev list, curry in druge začimbe

pr

1001
1001 10 00

Pšenica in soržica
- Trda pšenica (t. durum)

pr

1003 00
1003 00 90

Ječmen
- Drug

pr

1004 00 00

Oves

pr

1005
1005 10

Koruza
- Semenska

pr

1006

Riž

pr

1007 00

Sirek v zrnu

pr

1008

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita

pr

1101 00
1101 00 11

Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
- - iz trde pšenice (Triticum durum)

pr

1102
1102 30 00

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Riževa moka

pr

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - koruzna:

1103 13

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
1103 13 90
1103 19
1103 19 50
1104

Št.
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Poimenovanje
2
- - - druga
- - iz drugih žit:
- - - riževa

Carinska
stopnja
3 (1)
pr
pr

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali
drobljena):
- - koruzna
- - - samo drobljena

pr

1106

Moka, prah in zdrob iz suhih stročnic iz tar. št. 0713, iz saga ali
korenovk ali gomoljev iz tar. št. 0714; ali iz proizvodov iz 8. poglavja

pr

1107

Slad, pražen ali nepražen

pr

1201 00

Soja, cela ali lomljena

pr

1202

Arašidi, nepraženi, ali drugače termično obdelani, vključno oluščeni ali
lomljeni

pr

1203 00 00

Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)

pr

1204 00

Laneno seme, celo ali lomljeno

pr

1205
1205 10
1205 10 10
1205 90 00
1205 90 00 10

Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno
- Seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline:
- - Za setev
- Drugo
- - Za setev

pr
pr

1206 00
1206 00 10

Sončično seme, celo ali lomljeno
- Za setev

pr

1207
1207 10
1207 20
1207 30
1207 40
1207 50
1207 60
1207 99

Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno
- Palmovi orehi in jedrca
- Bombaževo seme
- Ricinusovo seme
- Sezamovo seme
- Gorčično seme
- Seme žafranike
- Drugo:
- - drugo

pr

1208

Moka in zdrob iz oljnih semen in plodov, razen iz gorčice

pr

1209

Seme, plodovi in trosi namenjeni za setev

pr

1210

Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, lupulin

pr

1211

Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni,
rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne
namene

pr

1104 23
1104 23 90

1212

1212 10
1212 20 00
1212 30 00
1212 99
1213 00 00

pr
pr
pr
pr
pr
pr

Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni trs, sveži ali
ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino cikorije,
nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo
predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Rožiči, vključno s semenom
- Morske alge in druge alge
- Marelične, breskove (vključno nektarinine) in slivove koščice in jedrca
- Drugo:
- - drugo

pr

Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, mlete
ali stisnjene ali v peletih

pr

pr
pr
pr
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Poimenovanje

2
Rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa, krmne korenovke; seno,
lucerna, detelja, turška detelja, krmni ohrovt, volčji bob, grašice in
podobsni pridelki za krmo, tudi v peletih

Carinska
stopnja
3 (1)
pr

1301

Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer:
balzami)

pr

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

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.:
bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za
polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava),
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez podlage
iz drugih materialov

pr

1403 00 00

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel in
ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih

pr

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1501 00

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih
iz tar. št. 0209 ali 1503

pr

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503

pr

1503 00

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in
olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani

pr

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali
neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

pr

1505 00

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z
lanolinom

pr

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali
neprečiščene, toda kemično nemodificirane

pr

1507

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1508

Olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1509

Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1510 00

Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena ali
neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj
ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509

pr

1511

Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

1512

Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in
njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano
- Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije:
- - surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne
- - drugo

pr
pr

Olje iz kokosovega oreha, palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme
"babassu" in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano

pr

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in
njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani

pr

1401

1402 00 00

1512 21
1512 29
1513

1515
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Tarifna
oznaka
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1518 00
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2
Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani,
oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s
segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali preparati
iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali
olj iz tega poglavja, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

Carinska
stopnja
3 (1)

pr

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

pr

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih
insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

pr

1522 00

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih
ali rastlinskih voskov

pr

1603 00

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev in drugih vodnih
nevretenčarjev

pr

1605

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali
konzervirani

pr

1702

1702 20

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel
- Javorjev sladkor in javorjev sirup

pr

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

pr

1801 00 00

Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen

pr

1802 00 00

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

pr

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

pr

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

pr

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

pr

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Kuskus

pr

1903 00 00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmičev,
kaše, zrnc, perl in podobno

pr

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Sladki keksi, vaflji in oblati:
- - sladki keksi
- - vaflji in oblati
- Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki
- Drugo

pr
pr
pr
pr

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
v ocetni kislini
- Gomoljike

pr

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Oljke

pr

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:
- - arašidi
- - drugo, vključno mešanice
- Ananas
- Agrumi

pr
pr
pr
pr

1902 40

1905 31
1905 32
1905 40
1905 90
2003
2003 20 00
2005
2005 70
2008

2008 11
2008 19
2008 20
2008 30
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2009 11
2009 12 00
2009 19
2009 21 00
2009 29
2009 31
2009 39
2009 41
2009 49
2101

Poimenovanje
2
Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Pomarančni sok:
- - zamrznjen
- - nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Sok grenivke:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drug
- Sok iz drugih posameznih vrst agrumov:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Ananasov sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:
- - ekstrakti, esence in koncentrati
- - pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
kave
- Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
pravega čaja ali mate čaja

2101 11
2101 12
2101 20

2103
2103 10 00
2301

Carinska
stopnja
3 (1)

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
- Sojina omaka

pr

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano
ljudi; ocvirki

pr

2302

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali
stročnic, nepeletizirani ali peletizirani

2303

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne
pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji
sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn ali destilarn, nepeletizirani in
peletizirani

pr

2304 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje,
nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2305 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz
arašidov, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

pr

2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih
maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 ali 2305, nezmleti ali zmleti ali
peletizirani

pr

2307 00

Vinska usedlina; vinski kamen

pr

2308 00

Rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi in ostanki
pri predelavi rastlinskih materialov, peletizirani ali nepeletizirani, ki se
uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

pr

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

pr

2309
(1)

Uradni list Republike Slovenije

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

pr

Uradni list Republike Slovenije

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 18935

HRVAŠKA – PRILOGA 35
Tarifna
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1

Poimenovanje
2

0102
0102 90
0102 90 90

Živo govedo
- Drugo:
- - drugo

0103

Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - drugi
- - mase 50 kg ali več:
- - - drugi

0103 91
0103 91 90
0103 92
0103 92 90
0105
0105 12 00
0105 19
0105 19 20
0105 99
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50
0207
0207 14
0207 14 91
0207 27
0207 27 91
0207 36
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0210

0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99
0210 99 31

0210 99 71
0210 99 79
0301
0301 93 00
0404

0404 10

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Mase do vključno 185 g:
- - purani
- - druga:
- - - gosi
- Druga:
- - druga:
- - - race
- - - gosi
- - - purani
- - - pegatke
Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od puranov:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od rac, gosi ali pegatk:
- - drugo, zamrznjeno:
- - - odpadki:
- - - - jetra:
- - - - - mastna jetra gosi
- - - - - mastna jetra rac
- - - - - drugo

Carinska
stopnja
3 (1)

9

9
9

9
9
10
10
10
5

10

9

9
9
9

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - od primatov
- - od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav in
dugongov (sesalcev rodu Sirenia)
- - od plazilcev (vključno kače in želve)
- - drugo:
- - - meso:
- - - - severnih jelenov
- - - odpadki:
- - - - drugo:
- - - - - perutninska jetra:
- - - - - - mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici
- - - - - - drugo

9
9

Ribe, žive
- Druge ribe, žive:
- - krap

5

Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje
dodan sladkor ali druga sladila

9
9
9
9

10,9
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0704
0704 90
0705

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje
2

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali
ohlajene
- Druge

Carinska
stopnja
3 (1)

10

0705 21 00
0705 29 00

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena
- Solata:
- - druga
- Radič:
- - radič (Cichorium intybus var. foliosum)
- - drug

0709
0709 20 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Beluši

5

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem
v vodi), zamrznjene
- Stročnice oluščene ali ne:
- - fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- - drugo
- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda
- Sladka koruza
- Mešanice vrtnin

7
7
7
7
7

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni,
ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne
- Jagode

9

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali
navadne kumine; brinove jagode
- Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)
- Seme navadne kumine

4
4

0705 19 00

0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 40 00
0710 90 00
0811
0811 10
0909
0909 30 00
0909 40 00
1001
1001 90
1001 90 10
1001 90 91
1003 00
1003 00 10

Pšenica in soržica
- Drugo:
- - pira za setev (t. diccocum)
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - navadna pšenica in soržica, semenska
Ječmen
- Semenski

1102
1102 20
1102 90

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Koruzna moka
- Druga

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - koruzna:
- - - z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas.%
- - iz drugih žit:
- - - ržena
- - - ječmenova
- - - druga
- Peleti:
- - rženi
- - ječmenovi
- - ovseni
- - koruzni
- - riževi
- - pšenični
- - drugi

1103 13
1103 13 10
1103 19
1103 19 10
1103 19 30
1103 19 90
1103 20
1103 20 10
1103 20 20
1103 20 30
1103 20 40
1103 20 50
1103 20 60
1103 20 90
1104

1104 19
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 50

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
- Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:
- - iz drugih žit:
- - - pšenična
- - - ržena
- - - koruzna
- - - ječmenova:

10
10
10

4,5
4,5
5
15
15

5
15
15
15
15
15
10
15
10
6,4
15

15
15
15

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 91
1104 19 99
1104 23
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 99
1104 29
1104 29 01
1104 29 03
1104 29 05
1104 29 07
1104 29 09
1104 29 11
1104 29 15
1104 29 19
1104 29 31
1104 29 35
1104 29 39
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59
1104 29 81
1104 29 85
1104 29 89
1602
1602 10 00
1602 20
1602 31
1604
1604 11 00
1604 12
1604 12 10
1604 12 91
1604 12 99
1604 13
1604 14
1604 15
1604 16 00
1604 19
1604 19 10
1604 19 31
1604 19 39
1604 19 50
1604 19 91
1604 19 92
1604 19 93
1604 19 94
1604 19 95

Št.
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2
- - - - valjana
- - - - v obliki kosmičev
- - - druga:
- - - - riževi kosmiči
- - - - drugo
- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali drobljena):
- - koruzna:
- - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne
- - - perlirana
- - - drugo
- - iz drugih žit:
- - - ječmenova:
- - - - oluščena
- - - - oluščena in rezana ali drobljena
- - - - perlirana
- - - - obdelana le z drobljenjem
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - perlirana:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - obdelana le z drobljenjem:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
- - - - druga:
- - - - - pšenična
- - - - - ržena
- - - - - druga
Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Homogenizirani proizvodi
- Iz jeter katere koli živali
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - puranov
Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec
- Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
- - lososi
- - sledi:
- - - fileti, surovi, samo prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, predhodno
ocvrti v olju ali neocvrti, zamrznjeni
- - - drugo:
- - - - v nepredušni embalaži
- - - - drugo
- - sardele, velike sardele in papaline:
- - tuni, progasti tuni in palamide (Sarda spp.):
- - skuše:
- - sardoni
- - druge:
- - - salmonide, razen lososa
- - - ribe rodu Euthynnus, razen progastega tuna (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis):
- - - - fileti, znani kot "loins"
- - - - drugo
- - - ribe vrste Orcynopsis unicolor
- - - druge:
- - - - fileti, surovi, samo prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, predhodno
ocvrti v olju ali neocvrti, zamrznjeni
- - - - druge:
- - - - - trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
- - - - - saj (Pollachius virens)
- - - - - oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.)
- - - - - aljaški saj (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius pollachius)

Carinska
stopnja
3 (1)
15
15
10
10
15
15
15
15
15
10
10
10
15
15
10
15
15
10
15
15
10
15
10
10

15
15
15

1
1
5
5
8,5
12,5
12,5
12,5
13,5
12,5
12,5
12,5
12,5
1
12,5
12,5
12,5
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1
1604 19 98
1604 20
1604 20 05
1604 20 10
1604 20 30
1604 20 40
1604 20 50
1604 20 70
1604 20 90
1604 30
1702

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
- - - - - druge
- Druge pripravljene ali konzervirane ribe:
- - pripravki iz surimija
- - druge:
- - - losos
- - - salmonide, razen lososa
- - - sardoni
- - - sardele, palamide, skuše vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus,
ribe vrste Orcynopsis unicolor
- - - tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu Euthynnus
- - - druge ribe
- Kaviar in kaviarjevi nadomestki

Carinska
stopnja
3 (1)
12,5
5
5
13,5
12,5
12,5
12,5
12,5
1

1702 19 00

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih
snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel
- Laktoza in laktozni sirup:
- - ki vsebuje 99 mas.% ali več laktoze, izraženo kot brezvodna laktoza,
računano na suho snov
- - drugo

4,5
4,5

1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja

14

1806
1806 10
1806 20

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:
- Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju
ali pastoznem stanju, v prahu, granulah ali v drugih oblikah v razsutem
stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg:

1702 11 00

1904

1904 20
1904 20 10
1904 30 00
1904 90
1905
1905 10 00
1905 20
2001
2001 10 00
2001 90
2001 90 93
2002
2002 90
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
2005
2005 10 00
2005 20

12
10

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v
obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali
zajeta na drugem mestu
- Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz
mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev ali
nabreklih:
- - pripravki tipa muesli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev
- Bulgur pšenica
- Drugo

6
7
7

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za farmacevtsko
uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki
- Hrustljavi kruh
- Medenjaki in podobni izdelki

7
7

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Kumare in kumarice
- Drugo:
- - čebula

15
15

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali
ocetno kislino
- Drugo:
- - z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 12 mas.%, vendar ne več kot 30
mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg

10
11

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Homogenizirane vrtnine
- Krompir

15
20

10
11
10
11

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 90
2005 90 75
2008
2008 40
2008 50

2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59

2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39

2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 70
2008 80
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
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Poimenovanje
2
- Grah (Pisum sativum)
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - fižol v zrnu
- - drug
- Beluši
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- - kislo zelje
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Hruške
- Marelice:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - - drugo:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - 5 kg ali več
- - - - 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg
- - - - manj kot 4,5 kg
- Češnje in višnje:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - 4,5 kg ali več:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo
- - - - manj kot 4,5 kg:
- - - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - - drugo
- Breskve, vključno z nektarinami
- Jagode:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:

Carinska
stopnja
3 (1)
15
7
7
5
17

4

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
3
6
6

6
6
6
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
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1
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 91 00
2008 92
2008 99
2009

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
1 kg
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja
- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
- - palmovi srčki
- - mešanice
- - drugo

Carinska
stopnja
3 (1)
6
6
3
7
6
4

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Grozdni sok (vključno grozdni mošt):
- - z Brix vrednostjo do vključno 30
- - drugo

4
4

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
- Pripravljeni pecilni praški

7

2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena
živila

4

2106
2106 10

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
- Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi

7

2201

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne
vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg

7,5

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih
ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009
- Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome

19

2009 61
2009 69
2102
2102 30 00

2202 10 00
(1)

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
HRVAŠKA – PRILOGA 36
Tarifna
oznaka
1
0102
0102 90

0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0103
0103 91
0103 91 10
0103 92
0103 92 11
0103 92 19

Poimenovanje
2
Živo govedo
- Drugo:
- - domačih pasem:
- - - z maso nad 300 kg:
- - - - telice (samice goveda, ki še niso telile):
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - krave:
- - - - - za zakol
- - - - - druge
- - - - drugo:
- - - - - za zakol
- - - - - drugo
Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - domačih pasem
- - mase 50 kg ali več:
- - - domačih pasem:
- - - - svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg
- - - - drugi

Uvozna
dajatev
3 (1)

15
15
15
15
15
15

10
15
15

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
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Poimenovanje

Uvozna
dajatev
3 (1)

0105 92 00
0105 93 00

2
Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
- Druga:
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000 g
- - kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

30

0202

Meso goveje, zamrznjeno

30

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - nerazrezane na kose, zamrznjene:
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - kosi:
- - - - brez kosti
- - - - s kostmi:
- - - - - polovice ali četrtine
- - - - - cela krila z ali brez vršičkov
- - - - - hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
- - - - - prsa in kosi prs
- - - - - noge in kosi nog
- - - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - drugo

0105

0207 12
0207 14
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 14 99
0210
0210 11
0210 12
0210 19
0210 20
0210 99
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 39
0210 99 41
0210 99 49
0210 99 51
0210 99 59
0210 99 60
0210 99 80
0210 99 90
0402
0402 10

0402 21
0402 91
0402 99
0404

0404 90

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov
- Meso, prašičje:
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
- - prsi s potrebušino in njihovi kosi
- - drugo
- Meso, goveje:
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih
odpadkov:
- - drugo:
- - - meso:
- - - - konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno
- - - - ovčje in kozje:
- - - - - s kostmi
- - - - - brez kosti
- - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - domačih prašičev:
- - - - - jetra
- - - - - drugo
- - - - govedi:
- - - - - mišični del (stebriček) in reberni del trebušne prepone
- - - - - drugo
- - - - ovac in koz
- - - - drugo:
- - - - - drugo
- - - užitna moka in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov

10
10

28
28
28
28
28
28
28
28
28

30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do
vključno 1,5 mas.%
- V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več
kot 1,5 mas.%:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil
- Drugo:
- - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil
- - drugo

37
37

Sirotka, koncentrirana ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila; izdelki, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Drugo

14

37
37
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Tarifna
oznaka
1
1001
1001 90
1001 90 99
1101 00
1101 00 15
1101 00 90
1602
1602 32
1602 39
1602 42
1602 49
1602 50
2009

2009 71
2009 79
(1)

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

Uvozna
dajatev
3 (1)

2
Pšenica in soržica
- Drugo:
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - drugo

15

Pšenična moka ali moka iz soržice
- Pšenična moka:
- - iz navadne pšenice ali pire
- Moka iz soržice

35
35

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus
- - drugo
- Prašičev:
- - plečeta in njihovi kosi
- - drugo, vključno mešanice
- Goved

15
15
15
15
18

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Jabolčni sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo

35
35

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
HRVAŠKA – PRILOGA 37
Tarifna
oznaka
1
2201

Poimenovanje

Količina

2

3

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne
vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg

(1)

Carinska
stopnja
4 (1)

4000 t

pr

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
HRVAŠKA – PRILOGA 38
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje

Količina

2

3

Carinska
stopnja
4

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

33 t

pr

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

33 t

10

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

75 t

pr

0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;
užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov

33 t

pr

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana niti ne vsebuje dodanega sladkorja
ali drugih sladil
- Z vsebnostjo maščobe več kot 1 mas.% do vključno 6 mas.%:
- - do vključno 3 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov
- - več kot 3 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

167 t

pr

167 t

pr

Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila

17 t

pr

0401 20
0401 20 11
0401 20 91
0402
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Tarifna
oznaka
1
0403

Št.
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Poimenovanje

Količina

2

3

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, ali ki
vsebuje dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirano ali ki vsebuje
dodano sadje, oreške ali kakav

Carinska
stopnja
4

333 t

pr

50 t

pr

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi

0406
0406 20
0406 30
0406 40
0406 90

Sir in skuta
- Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst
- Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu
- Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira
- Sir, drug

17 t
117 t
33 t
100 t

pr
pr
pr
pr

0701
0701 90

Krompir, svež ali ohlajen
- Drug

333 t

pr

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

100 t

pr

0705

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena

167 t

pr

0707 00

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

117 t

pr

0709

5t

0709 51 00
0709 59
0709 60

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Gobe in gomoljike:
- - gobe iz rodu Agaricus
- - druge
- Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta:

0808
0808 10

Jabolka, hruške in kutine, sveže
- Jabolka

0810
0810 10 00

Drugo sadje, sveže
- Jagode

1001
1001 90

67 t

pr
pr
pr

333 t

pr

83 t

pr

Pšenica in soržica
- Drugo

2167 t

pr

1005
1005 90 00

Koruza
- Druga

9333 t

pr

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice

167 t

pr

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - pšenična
- - koruzna

50 t
33 t

pr
pr

600 t

pr

1103 11
1103 13
1517
1517 10

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali
rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja,
razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516
- Margarina, razen tekoče margarine

1601 00

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih odpadkov
ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

17 t

10

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi

467 t

10

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec

217 t

pr

1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

317 t

pr

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega
ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas.%,
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne
vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas.%, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
mestu
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Tarifna
oznaka
1
1901 10 00
1901 20 00
1901 90
1902

1902 11 00
1902 19
1902 20
1902 30
1904

1904 10
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Poimenovanje

2
- Proizvodi za otroško prehrano, v pakiranjih za prodajo na drobno
- Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št. 1905
- Drugo
Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:
- - ki vsebujejo jajca
- - druge
- Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene
- Druge testenine
Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v
obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali
zajeta na drugem mestu
- Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini

2002

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali
ocetno kislino
- Drugo

2002 90
2003
2003 10
2003 90 00
2005
2005 20
2005 90
2007

2007 99
2008
2008 60
2009

2009 71
2009 79
2009 80
2009 90
2101

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
v ocetni kislini
- Gobe iz rodu Agaricus
- Druge
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Krompir
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin
Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne
paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo
dodan sladkor ali druga sladila ali ne
- Drugo:
- - drugo
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Češnje in višnje
Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne
dodan sladkor ali druga sladila
- Jabolčni sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo
- Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin
- Mešanice sokov

Količina
3
350 t
283 t

Carinska
stopnja
4
pr
pr
pr

50 t
10
10
10
10

25 t

pr

100 t

pr

50 t

pr

7t
pr
pr

10 t
67 t

pr
pr

100 t

pr

17 t

pr

367 t
pr
pr
pr
pr

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati

150 t

pr

2102

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški

333 t

pr

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
- Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

50 t

pr

2101 30

2103 30
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Tarifna
oznaka
1
2103 90 (2)
2104

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 18945

Poimenovanje

Količina

2

3

- Drugo

Carinska
stopnja
4

467 t

pr

83 t

pr

2104 10

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena
živila
- Juhe in mesne juhe ter pripravki za te juhe

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne

167 t

pr

2106
2106 90

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
- Drugo

417 t

pr

2202

2202 90

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih
ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009
- Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali arome
- Drugo

1500 t
667 t

pr
pr

2203 00

Pivo izdelano iz slada

2000 t

pr

2204

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen
tistega iz tar. št. 2009
- Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z
dodajanjem alkohola:
- - v embalaži, s prostornino 2 l ali manj

73 t

pr

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol.% ali več;
denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo
alkohola
- Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol.% ali več

333 t

pr

2208 20
2208 50
2208 60
2208 70
2208 90

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol.%;
žganja, likerji in druge alkoholne pijače
- Žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin
- Gin in brinjevec
- Vodka
- Likerji in krepilne pijače
- Drugo

150 t
17 t
100 t
83 t
133 t

pr
pr
pr
pr
pr

2402
2402 20

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov
- Cigarete, ki vsebujejo tobak

83 t

10

2202 10 00

2204 21
2207
2207 10 00
2208

(1)

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

(2)

Od tega je 200 ton majoneze in 1.200 ton drugega (kar se dodeli predvsem
izdelkom, imenovanim "Vegeta", in nato drugim izdelkom).
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PROTOKOL 7
O OPREDELITVI POJMA “ IZDELKI S POREKLOM
“ IN NAČINIH UPRAVNEGA SODELOVANJA
VSEBINA
I. ODDELEK
1. člen
II. ODDELEK
2. člen
3. člen
4. člen
5. člen
6. člen
7. člen
8. člen
9. člen
10. člen
11. člen
III. ODDELEK
12. člen
13. člen
14. člen
IV. ODDELEK
15. člen
V. ODDELEK
16. člen
17. člen
18. člen
19. člen
20. člen
20.a člen
21. člen
22. člen
23. člen
24. člen
25. člen
26. člen
27. člen
28. člen
29. člen
30. člen
VI. ODDELEK
31. člen
32. člen
33. člen
34. člen
35. člen
VII. ODDELEK
36. člen
37. člen
38. člen

SPLOŠNE DOLOČBE
Opredelitev pojmov
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
Splošne zahteve
(črtan)
Kumulacija porekla
V celoti pridobljeni izdelki
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
Enota kvalifikacije
Dodatki, nadomestni deli in orodje
Garniture
Nevtralne sestavine
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
Načelo teritorialnosti
Neposredni prevoz
Razstave
POVRAČILO ALI IZVZETJE OD CARINSKIH DAJATEV
Prepoved povračila ali izvzetja od carinskih
dajatev
DOKAZILO O POREKLU
Splošne zahteve
Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga
EUR.1
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga
EUR.1
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga
EUR.1
Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na
podlagi predhodno izdanega ali danega dokazila o poreklu
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
Pogoji za izjavo na računu
Pooblaščeni izvoznik
Veljavnost dokazila o poreklu
Predložitev dokazila o poreklu
Uvoz po delih
Izjeme pri dokazilu o poreklu
Dokazilne listine
Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin
Razlike in oblikovne napake
Zneski, izraženi v evrih
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
Medsebojna pomoč
Preverjanje dokazil o poreklu
Reševanje sporov
Kazni
Proste cone
KONČNE DOLOČBE
Spremembe protokola
Pododbor za carinske zadeve
Priloge I – V

Uradni list Republike Slovenije
Seznam prilog
Priloga I: Uvodne opombe k seznamu v prilogi II
Priloga II: Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba
opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko
izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom
Priloga III: Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev
za potrdilo o prometu blaga EUR.1
Priloga IV: Besedilo izjave na računu
Priloga V: Zapis o soglasju
Skupne izjave
Skupna izjava o pregledu srpememb pravil o poreklu, ki
so posledica sprememb v harmoniziranem sistemu
I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem protokolu:
a) “izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali
predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
b) “material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
c) “izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
d) “blago“ pomeni materiale in izdelke;
e) “ carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII. člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum
WTO o carinski vrednosti);
f) “cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna proizvajalcu v državi pogodbenici plača podjetju, v katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena vključuje vrednost vseh uporabljenih
materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se
lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;
g) “vrednost materialov“ pomeni carinsko vrednost
pri uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni
znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v državi pogodbenici;
h) “vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v točki g) in se smiselno uporablja;
i) “dodana vrednost“ pomeni ceno izdelka franko
tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v
4. členu, ali, če carinska vrednost ni znana ali se ne da
ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za materiale v
državi pogodbenici;
j) “poglavja” in “tarifne številke” pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot
harmonizirani sistem ali HS;
k) “uvrščen” se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;
l) “pošiljka” pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja
enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem prevoznem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik
te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu;
m) “ozemlje” vključuje teritorialno morje.
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II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
2. člen
Splošne zahteve
Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom
iz države pogodbenice štejejo:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v tej državi pogodbenici v
smislu 5. člena;
b) izdelki, pridobljeni v tej državi pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki v njej niso bili v celoti pridobljeni, če so
bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v tej državi
pogodbenici v smislu 6. člena.
3. člen
(črtan)
4. člen
Kumulacija porekla
1. Brez vpliva na določbe 2. člena izdelki veljajo za
izdelke s poreklom iz države pogodbenice, če so bili tam
pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije,
Švice (vključno z Lihtenštajnom (1)), Češke republike, Estonije, Evropske skupnosti, Madžarske, Isladnije, Litve, Latvije, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije, Slovaške republike in Turčije v skladu z določbami protokola o pravilih o
poreklu blaga, priloženega k sporazumom med to državo
pogodbenico in vsako od teh držav, če obdelava ali predelava, opravljena v tej državi pogodbenici presega postopke,
omenjene v 7. členu. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti
obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v državi
pogodbenici ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu,
se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz te države
pogodbenice samo, kadar je tam dodana vrednost višja od
vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli
druge države, omenjene v prvem odstavku. Če to ni tako,
se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države,
ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s
poreklom pri izdelavi v tej državi pogodbenici.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v državi pogodbenici, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od
teh držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status
blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka
kot pravila v tem protokolu.
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v državi pogodbenici:
a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna;
b) tam pridelani rastlinski izdelki;
c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;
d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;
e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njenimi plovili zunaj teritorialnega morja države
pogodbenice;
1 Kneževina Lihtenštajn ima carinsko unijo s Švico in je
pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
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g) izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v točki f);
h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;
i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam
potekajo;
j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja
zunaj njenega teritorialnega morja, če ima izključno pravico do obdelave morskega dna ali podzemlja;
k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih v točkah a) do j).
2. Izraza “njena plovila“ in “njene predelovalne ladje“
v točkah f) in g) prvega odstavka se uporabljata samo za
plovila in predelovalne ladje:
a) ki so registrirane ali so vpisane v seznam v državi
pogodbenici;
b) ki plovejo pod zastavo te države pogodbenice;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov te
države pogodbenice ali družbe s sedežem v eni od držav
pogodbenic in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik
upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov
takih odborov državljani te države pogodbenice in še dodatno, če v osebnih ali kapitalskih družbah vsaj polovica
kapitala pripada tej državi pogodbenici ali javnim organom
ali državljanom te države pogodbenice;
d) katerih kapitan in častniki so državljani te države
pogodbenice
in
e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je
državljanov te države pogodbenice.
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso
v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so
izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu priloge II.
Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere
velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih
pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo
pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka,
se torej pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je
ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama za ta izdelek ne bi
smele uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo, če:
a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov
cene izdelka franko tovarna,
b) kateri koli odstotek, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo
v 50. do 63. poglavje harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se uporabljata pod pogoji, ki
jih določa 7. člen.
7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Brez vpliva na drugi odstavek se ti postopki štejejo
za nezadostno obdelavo ali predelavo, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena:
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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 glaziranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine,
razvrščanje po stopnjah, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare,
vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče in
vsi drugi preprosti postopki pakiranja;
l) pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in
drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo
embalažo;
m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah a) do n);
p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za nezadostno v smislu
prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku v državi pogodbenici.
8. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola
je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov
ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s petim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
9. 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.
10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat,
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kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez
njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene
garniture franko tovarna.
11. člen
Nevtralne sestavine
Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, 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 izdelka.

III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz 4. člena in tretjega odstavka
tega člena morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s
poreklom, določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni v
državah pogodbenicah.
2. Razen v primerih iz 4. člena se blago s poreklom,
izvoženo iz ene od držav pogodbenic v drugo državo, ob
vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim
organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo,
in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku, ne vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj držav pogodbenic na materialih,
izvoženih iz ene od držav pogodbenic in tja ponovno uvoženih, če:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v eni od
držav pogodbenic ali so bili pred njihovim izvozom obdelani
ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7.
členu,
in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov,
in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj držav
pogodbenic ob uporabi določb tega člena, ne presega 10
odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se uveljavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj držav pogodbenic. Kadar pa se v seznamu v prilogi II za določitev
statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov
brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj države
pogodbenice z uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega
odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost“ pomeni
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vse stroške, nastale zunaj držav pogodbenic, skupaj z vrednostjo tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v
seznamu priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za
zadoga v drugem odstavku 6. člena.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za
izdelke iz 50. do 63. poglavja harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj držav pogodbenic, se
opravi v skladu s postopki pasivnega oplemenitenja ali
podobnimi postopki.
13. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem
sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola in se prevažajo neposredno
med državami pogodbenicami ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 4. členu. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali
začasnim 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 opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih
čez ozemlja, ki niso ozemlja držav pogodbenic.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom
države uvoznice:
a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz
države izvoznice čez državo tranzita, ali
b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če je primerno, imena ladij ali drugih
uporabljenih prevoznih sredstev,
in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita, ali
c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.
14. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo
v drugo državo a razen tistih, ki so omenjene v 4. členu,
in so po razstavi prodani z namenom uvoza v državo
pogodbenico, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah
tega sporazuma, če se carinskim organom zadovoljivo
dokaže, da:
a) je izvoznik te izdelke poslal iz države pogodbenice v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavljal,
b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače
dal na razpolago osebi v državi pogodbenici,
c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani
v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo,
in
d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo,
niso bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavitev na razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali dano v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim
organom države uvoznice na običajen način. V njem mo-
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rata biti navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se
lahko zahtevajo dodatna pisna dokazila o pogojih, pod
katerimi so bili razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, 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 izdelkov in med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.
IV. ODDELEK
POVRAČILO ALI IZVZETJE OD CARINSKIH DAJATEV
15. člen
Prepoved povračila ali izvzetja od carinskih dajatev
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od
drugih držav, omenjenih v 4. členu, za katere se izda ali
sestavi dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka,
se v tej državi pogodbenici ne more uveljavljati kakršno koli
povračilo ali izvzetje carinskih dajatev.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno
koli delno ali celotno povračilo, odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev z enakim učinkom, ki se lahko
uporablja v državi pogodbenici izrecno ali posledično, za
materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat, ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo, in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, mora biti na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadar koli predložiti vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo,
da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh
izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse
carinske dajatve ali dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9.
člena in za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so taki
predmeti brez porekla.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema izvoznih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma.
V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
16. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz države pogodbenice pri
uvozu v drugo državo pogodbenico veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi:
a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v
prilogi III, ali
b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena,
izjave izvoznika, v nadaljevanju “izjava na računu“, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče
prepoznati; besedilo izjave na računu je v prilogi IV.
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega protokola v primerih, kot jih določa 26. člen,
veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti
katere koli zgoraj navedene dokumente.
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17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik obrazca potrdila o prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III.
Obrazca se izpolnita v enem od jezikov držav pogodbenic,
ali v angleščini, francoščini ali v nemščini in v skladu z
določbami notranjega prava države izvoznice. Če so napisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi
črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvidenem polju
brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno,
je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in
prečrtati prazen prostor pod njo.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o
prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega protokola.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države pogodbenice, če se izdelki lahko štejejo za
izdelke s poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od
drugih držav, omenjenih v 4. členu ter izpolnjujejo druge
zahteve tega protokola.
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla blaga
in izpolnjevanje drugih zahtev tega protokola. V ta namen
imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen koli
drug pregled, ki se jim zdi potreben.Ti organi tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen
opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti
pripisov z namenom goljufije.
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v polju 11 potrdila.
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.
18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o
prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:
(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin
ali
(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je
bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od naslednjih izrazov:
BG “  
 “
CZ “VYSTAVENO DODATEČNĚ“
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DE “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“,
EN “ISSUED RETROSPECTIVELY“
FR “DÉLIVRÉ A POSTERIORI“
HU “KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“
RO “EMIS A POSTERIORI“
PL “WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE “
SK “VYSTAVENÉ DODATOČNE“
SL “IZDANO NAKNADNO“
ali izraz v jeziku drugih držav, omenjenih v 4. členu.
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
polje Opombe potrdila o prometu blaga EUR.1.
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe,
ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi
izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov:
BG “   “
CZ “DUPLIKÁT“
DE “DUPLIKÁT“
EN “DUPLICATE“
FR “DUPLICATA“
HU “MÁSOLAT“
PL “DUPLIKAT“
RO “DUPLICAT“SK “DUPLIKÁT“
SL “DVOJNIK“
ali izraz v jeziku drugih držav, omenjenih v 4. členu.
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v
polje Opombe dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.
20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali danega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskega
urada v državi pogodbenici, je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1 zaradi pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v
državi pogodbenici. Nadomestno potrdilo ali nadomestna
potrdila o prometu blaga EUR.1 izda carinski urad, pod
nadzor katerega so bili dani izdelki.
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog materialov s poreklom in materialov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne
težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih
strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja“.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem dogovorjenem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod
katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih
računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil izdelek
narejen.
5. Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se
lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskih
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organov uporabnik da izjavo o tem, kako so bile količine
vodene.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga uporabnik
kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega
od drugih pogojev, določenih v tem protokolu.
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da:
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena
ali
(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
en ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6.000 evrov.
2. Izjavo na računu je mogoče dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
države pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih
v 4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar
koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države
izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
protokola.
4. Izjavo na računu, katere besedilo je v prilogi IV,
mora izvoznik natipkati, odtisniti ali natisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od
jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z
določbami notranjega prava države izvoznice. Če je napisana 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
smislu 22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave, če
se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da
sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po
kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno
podpisal.
6. Izvoznik lahko da izjavo na računu ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, če je predložena
carinskim organom v državi uvoznici najkasneje v dveh
letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika“, ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, da
daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na
katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo,
mora predložiti zadovoljiva dokazila carinskim organom o
statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev
tega protokola.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po njihovem mnenju primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na
računu.
4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo, kako pooblaščen izvoznik uporablja pooblastilo.
5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne predloži dokazil, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje
pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.
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23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in mora biti v tem roku predloženo
carinskim organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo mogoče predložiti do določenega končnega datuma.
3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če
so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo pogoje, potrebne za izvajanje tega sporazuma.
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu odstavka (a) drugega temeljnega pravila harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in
XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za te izdelke pri prvem
delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v
trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave.
Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na
carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se
priloži temu dokumentu.
2. Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Poleg tega, skupna vrednost teh izdelkov ne sme
presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 1.200 evrov pri
izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.
27. člen
Dokazilne listine
Listine, omenjene v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo za dokazovanje,
da se izdelki, na katero se nanaša potrdilo o prometu blaga
EUR.1 ali izjavo na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od drugih držav,
omenjenih v 4. členu in izpolnjujejo druge zahteve tega
protokola, so med drugim lahko tudi:
(a) neposredno o o postopkih, ki jih je opravil izvoznik
ali dobavitelj za pridobitev tega blaga, kot je na primer vsebovano v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem knjigovodstvu;
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(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v državi pogodbenici,
kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v državi pogodbenici, izdani ali sestavljeni v državi pogodbenici, kadar se uporabljajo v skladu z
notranjim pravom;
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali dana v državi pogodbenici v skladu s tem protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 4. členu v
skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem
protokolu.
28. člen
Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, navedene v tretjem odstavku 17. člena.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, navedene v tretjem odstavku 21. člena.
3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo
o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
navedene v drugem odstavku 17. člena.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.
29. člen
Razlike in oblikovne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami
na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza
predloženim izdelkom.
2. Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 21.
člena in tretjega odstavka 26. člena v primerih, ko se izda
račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka od držav,
omenjenih v 4. členu, določi zneske v nacionalni valuti držav, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko b) prvega odstavka 21. člena ali s tretjim odstavkom
26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri je izdn račun,
glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti
zneskov, izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v
oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta.
Države pogodbenice se uradno obvesti o teh zneskih.
4. Država lahko zaokroži znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v evrih izraženega zneska, v nacionalno valuto
navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se
dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 odstotkov. Država lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v
nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če ob letni
uskladitvi iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred
kakršno koli zaokrožitvijo večji za manj kot 15 odstotkov
protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni
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valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje te protivrednosti.
5. Skupni odbor na zahtevo katere koli od držav pogodbenic pregleda v evrih izražene zneske. Skupni odbor
pri tem upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh
vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v evrih.
VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
31. člen
Medsebojna pomoč
1. Carinski organi držav pogodbenic si medsebojno
izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski uradi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in
naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanje teh
potrdil in izjav na računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si
države pogodbenice prek pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagajo pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij,
ki so tam navedene.
32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga
EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali
kopijo teh listin carinskim organom države izvoznice, in če
je ustrezno, 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.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in
opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja,
morajo uvozniku ponuditi sprostitev izdelkov, ob vseh previdnostnih ukrepih, ki se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o izidih takega preverjanja obveščeni čim prej. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti verodostojni in ali se
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od drugih držav,
ki so omenjene v 4. členu ter izpolnjujejo druge zahteve
tega protokola.
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje, ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.
33. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz
32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
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zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede
razlage tega protokola, jih je treba predložiti Skupnemu odboru.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.
34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1. Države pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto
cono na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter
da na njih niso opravljeni drugi postopki razen, običajnih, ki
so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka
izdelki s poreklom iz države pogodbenice, ki imajo dokazilo
o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo predelave ali obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo
izdajo novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega protokola.
VII. ODDELEK
KONČNE DOLOČBE
36. člen
Spremembe in dopolnitve protokola
Skupni odbor se lahko odloči, da spremeni ali dopolni
določbe tega protokola.
37. člen
Pododbor za carinske zadeve
1. Ustanovi se pododbor za carinske zadeve, zadolžen
za izvajanje upravnega sodelovanja zaradi pravilne in enotne
uporabe tega protokola ter za izvajanje katere koli druge
naloge iz carinskega področja, ki bu mu bila dodeljena.
2. Pododbor sestavljajo strokovnjaki iz držav pogodbenic, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami.
38. člen
Priloge
Priloge I do V k temu protokolu so njegov sestavni del.
PRILOGA I
k protokolu 7
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadostiobdelane ali predelane v smislu 6. člena.
Opomba 2:
2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka
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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“, 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 izdelke 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 tako 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 Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili
status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen v tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi
tovarni v državi pogodbenici.
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 državi pogodbenici 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 tej
državi pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov
brez porekla.
3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako 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 ni.
3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja
določbe “ izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke
(tudi materiali istega opisa in iz istega poglavja kot izdelek),
pri čemer je treba 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...“
ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števike, vštevši
druge materiale iz iste tarifne številke kot je izdelek“ pomeni,
da se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke,
razen tistih opisanih tako kot izdelek v 2. stolpcu seznama.
3.4 Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek
lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se
lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.
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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 pa 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 žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
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 je 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, razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne spredena.
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, ki se uporabljajo
pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo 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 spodaj).
5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko
uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več
osnovnih tekstilnih materialov.
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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 poli(fenilensulfida)
– sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida)
– 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
– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja),
ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom
iz plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom
ali ne, širine, ki ne presega 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
uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava
iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod pogojem, da
njihova skupna teža ne presega 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 (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava
iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej
uporabi, če 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.
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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, da je uporabljena preja iz
dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s
tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo “prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne“, je
to odstopanje pri preji 20%.
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo “trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z
aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z prozornim ali barvnim lepilom med
dvema plastičnima slojema“, je to odstopanje pri traku 30%.
Opomba 6:
6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo, se tekstilni materiali (razen vlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za
izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, lahko
uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna
od tarifne številke izdelka in če njihova vrednost ne presega
8% cene izdelka franko tovarna.
6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri
izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo
tekstil ali ne.
Na primer:
Če pravilo v seznamu določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so 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, čeprav 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 frakcioniranja;
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;
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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 frakcioniranja;
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;
ij) izomerizacija;
k) 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);
l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in
temperaturi nad 250 °C, 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 obravnava kot specifični
proces;
n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija, če se manj kot 30 vol. %
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C, po metodi ASTM D 86;
o) 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,
p) samo za surove izdelke (razen vazelina, ozokerita,
voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase olja) iz
tarifne številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko kristalizacijo.
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715,
ex 2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla
kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije ne
podelijo porekla.
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Uradni list Republike Slovenije
PRILOGA II k protokolu 7

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani
izdelki dobili status blaga s poreklom
Izdelki, omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele sporazuma
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

1. pgl.

Žive živali

Vse živali iz 1. poglavja morajo
biti v celoti pridobljene.

2. pgl.

Meso in drugi užitni klavnični
proizvodi

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 1. in 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

3. pgl.

Ribe, raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 4. pgl.

Mlečni izdelki; perutninska in
ptičja jajca; naravni med; užitni
proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:
Pinjenec, kislo mleko, kisla
smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirano ali ne, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil, aromatizirano ali z dodanim
sadjem, lupinastim sadjem ali
kakavom

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni.

Proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:
Pripravljene ščetine in dlake
domačega in divjega prašiča

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 5.
poglavja v celoti pridobljeni.
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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 6.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna.

7. pgl.

Užitne vrtnine, nekateri koreni in
gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 7.
poglavja v celoti pridobljeni.

8. pgl.

Užitno sadje in oreški ; lupine
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- je vse uporabljeno sadje v celoti
pridobljeno in so vsi uporabljeni
oreški v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30 % vrednosti cene
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl.

Kava, pravi čaj, maté čaj in
začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 9.
poglavja v celoti pridobljeni.

0403

ex 5. pgl.

ex 0502

ali

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni;
- je ves uporabljen sadni sok
(razen ananasovega, citroninega
ali grenivkinega) iz tar. št. 2009 s
poreklom, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30% cene izdelka franko
tovarna.

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

0901

(2)

0902

Kava, pražena ali nepražena, z ali
brez kofeina; lupine in kožice
kave; kavni nadomestki, ki
vsebujejo kakršen koli odstotek
kave
Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

ex 0910

Mešanice začimb

10. pgl.

Žita

ex 11 .pgl.

Proizvodi mlinske industrije; slad;
škrob; inulin; pšenični gluten;
razen za:

ex 1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št.
0713
Oljna semena in plodovi; razno
zrnje, semena in plodovi;
industrijske in zdravilne rastline;
slama in krma
Šelak; naravne gume, smole,
gumijeve smole in oljne smole (na
primer balzami)

12. pgl.

1301

1302

14. pgl.

ex 15. pgl.

1501
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava iz materialov iz
katere koli tarifne številke.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.
Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 10.
poglavja v celoti pridobljeni.
Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita, užitne vrtnine,
korenine in gomolji iz tar. št.
0714 ali sadje v celoti pridobljeni.
Sušenje in mletje sušenih stročnic
iz tar. št. 0708.
Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 12.
poglavja v celoti pridobljeni.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
1301 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

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,
dobljeni iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi
in sredstev za zgoščevanje.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 14.
poglavja v celoti pridobljeni.

Rastlinski materiali za pletarstvo;
rastlinski proizvodi, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu
Masti in olja živalskega in
rastlinskega izvora in proizvodi
njihovega razkrajanja; predelane
užitne masti; voski živalskega in
rastlinskega izvora; razen za:
Prašičja maščoba (vključno z
mastjo) in piščančja maščoba,
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št, kot
je tar.št. izdelka.

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar.št.0203,
0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št.
0506.

- Drugo

Izdelava iz prašičjega mesa ali
užitnih klavničnih izdelkov iz tar.
št. 0203 ali 0206 ali iz
piščančjega mesa in užitnih
klavničnih izdelkov iz tar. št.
0207.
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- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 0201,
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz
tar. št. 0506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

Masti in olja rib ali morskih
sesalcev ter njihove frakcije,
prečiščeni ali neprečiščeni, toda
kemično nemodificirani:
- Trdne frakcije

ex 1505

Prečiščeni lanolin

1506

Druge masti in olja živalskega
izvora in njihove frakcije,
prečiščene ali neprečiščene, toda
kemično nemodificirane:

1516

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

Maščobe živali vrste goved, ovac
in koz, razen tistih iz tar. št. 1503:

- Drugo

1507 do
1515

Uradni list Republike Slovenije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1504.
Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja v celoti pridobljeni.
Izdelava iz surove maščobe iz
volne iz tar. št.1505.

- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

Rastlinska olja 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Trdne frakcije, razen iz jojoba
olja

Izdelava iz drugih materialov iz
tar. št. od 1507 do 1515.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni rastlinski materiali v
celoti pridobljeni.
Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali
iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in
1513.

Masti in olja živalskega ali
rastlinskega izvora in njihove
frakcije, deloma ali v celoti
hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda
nadalje nepredelani

ali
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1517

Margarina; užitne mešanice ali
preparati iz masti in 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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 4. poglavja v celoti pridobljeni,
in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib, rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

Izdelava iz:
- živali iz 1. poglavja, in/ali
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni proizvodi;
razen za:

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa in
sladkorne pese ter kemično čista
saharoza v trdnem stanju, z dodatki
za aromatiziranje in barvili
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:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov iz
17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

1702

- Kemično čista maltoza in
fruktoza

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1702.

- Drugi sladkorji v trdnem stanju z
dodatki za aromatiziranje ali
barvili

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov iz
17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali že s
poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali
rafiniranju sladkorja, z dodatki za
aromatiziranje in barvili

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z
belo čokolado), brez kakava

18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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Sladni ekstrakt; živila iz moke,
drobljencev, zdroba, škroba ali
sladnega ekstrakta brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v
prahu v količini manj kot 40 mas.
%, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso
navedena in ne zajeta na drugem
mestu; živila iz izdelkov iz tar. št.
0401 do 0404 brez dodatka
kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj
kot 5 mas. %, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki
niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu:
- Sladni ekstrakt

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

- Drugo

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Testenine, kuhane ali nekuhane ali
polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene,
kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20 mas. % ali manj
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita in žitni izdelki
(razen pšenice vrste "durum" in
njenih izdelkov) v celoti
pridobljeni.

- Ki vsebujejo več kot 20 mas. %
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita in žitni
izdelki (razen pšenice vrste
"durum" in njenih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 3. poglavja v celoti pridobljeni.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz
krompirjevega škroba iz tar. št.
1108.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 1806,
- pri kateri so vsa uporabljena žita
in moka (razen pšenice vrste
"durum" in koruze vrste Zea
indurata, in njunih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1903

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle in v podobnih oblikah

1904

Pripravljena živila, dobljena z
nabrekanjem ali praženjem žit ali
žitnih izdelkov (npr. koruzni
kosmiči); žita (razen koruze), v
zrnu ali obliki kosmičev ali druge
oblike (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače
pripravljena, ki niso navedena in
ne zajeta na drugem mestu

ali
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1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in
drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega: hostije,
prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati za pečatenje,
rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz 11. poglavja.

ex 20. pgl.

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreški
ali drugih delov rastlin; razen za:

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo
najmanj 5 mas.% škroba,
pripravljeni ali konzervirani v kisu
ali ocetni kislini
Krompir v obliki moke, zdroba ali
kosmičev, pripravljen ali
konzerviran drugače kot v kisu ali
ocetni kislini
Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine
in drugi deli rastlin, konzervirani
v sladkorju (suhi, glazirani ali
kristalizirani)
Džemi, sadni želeji, marmelade,
sadni pireji ali pireji iz oreškov in
sadne paste ali paste iz oreškov,
dobljeni s toplotno obdelavo, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri je vse
uporabljeno sadje, oreški ali
vrtnine v celoti pridobljeno.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2004 in
ex 2005

2006

2007

ex 2008

-Oreški, brez dodatka sladkorja ali
alkohola

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih oreškov in oljnih
semen s poreklom iz tar. št. 0801,
0802 in od 1202 do 1207 presega
60 % cene izdelka franko tovarna.

- Arašidno maslo; mešanice na
osnovi žit; palmovi srčki ; koruza

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Drugi, razen sadja in oreškov,
kuhani drugače kot v sopari ali
vodi, brez dodanega sladkorja;
zamrznjeni

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
zelenjavni sokovi, nefermentirani
in brez dodatka alkohola, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

ex 21. pgl.

Razna živila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
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ali

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, pravega čaja ali maté čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na
osnovi kave, pravega čaja ali maté
čaja; pražena cikorija in drugi
praženi kavni nadomestki in
njihovi ekstrakti, esence in
koncentrati
Pripravki za omake in pripravljene
omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih
sredstev; gorčična moka in zdrob
in pripravljena gorčica:

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vsa uporabljena
cikorija v celoti pridobljena.

- Pripravki za omake in
pripravljene omake, kombinirane
začimbe in kombinirane mešanice
začimbnih sredstev

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabi gorčična moka ali zdrob
ali pripravljena gorčica.

- Gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
Juhe in ragu juhe in pripravki za te
juhe

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke, razen
pripravljenih ali konzerviranih
vrtnin iz tar. št. od 2002 do 2005.
Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni.
Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna, in
- pri kateri je vsak uporabljeni
sadni sok (razen ananasovega,
citroninega ali grenivkinega) s
poreklom.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni,
ali, če so vsi drugi uporabljeni
materiali že s poreklom, se lahko
uporabi arak do višine 5 vol. %.

2106

Živila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu

ex 22. pgl.

Pijače, alkoholi in kis; razen za:

2202

Vode, vključno z mineralnimi
vodami in sodavicami, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali
aromatizirane ter druge
brezalkoholne pijače, razen sadnih
in zelenjavnih sokov, ki se
uvrščajo v tar. št. 2009

2207

Nedenaturiran etanol (nevtralni,
sintetični ali fermentirani etanol), z
vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali
več; denaturirani etanoli, s katero
koli vsebnostjo etanola
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Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni,
ali, če so vsi drugi uporabljeni
materiali že s poreklom, se lahko
uporabi arak do višine 5 vol. %.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

2208

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo
manj kot 80 vol.%; destilati, likerji
in druge alkoholne pijače s katero
koli vsebnostjo alkohola

ex 23. pgl.

Ostanki in odpadki živilske
industrije; pripravljena krma za
živali; razen za:

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrob in peleti
iz rib ali rakov , mehkužcev ali
drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi
Ostanki pri proizvodnji škroba iz
koruze (razen zgoščenih tekočin za
namakanje), z vsebnostjo
proteinov, računano na suh
proizvod, več kot 40 mas. %
Oljne pogače in drugi trdni ostanki
ekstrakcije olivnega olja, ki
vsebujejo več kot 3 mas. %
olivnega olja
Izdelki, ki se uporabljajo kot krma
za živali

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnih nadomestkov

ex 2403

Tobak za kajenje

ex 25. pgl.

Sol; žveplo; zemljine in kamen;
sadra, apno in cement; razen za:

ex 2504

Naravni grafit, z obogateno
vsebino ogljika, prečiščen in mlet

ex 2515

Marmor, razžagan ali kako
drugače razrezan v pravokotne
(vključno z kvadratnimi) bloke ali
plošče debeline do vključno 25 cm
Granit, porfir, bazalt, peščenec in
drug kamen za spomenike ali
gradbeništvo, razžagani ali kako
drugače razrezani v kvadratne ali
pravokotne bloke ali plošče
debeline do vključno 25 cm

Izdelava, pri kateri so vsi
materiali iz 24. poglavja v celoti
pridobljeni.
Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut.% uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.
Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut % uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Bogatenje vsebine ogljika,
prečiščevanje in mletje surovega
grafita.
Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, marmorja (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2303

ex 2306

2309

ex 2516

ali

Izdelava, pri kateri je vsa
uporabljena koruza v celoti
pridobljena.

Izdelava, pri kateri so vse
uporabljene olive v celoti
pridobljene.
Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita, sladkor
ali melase, meso ali mleko s
poreklom, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, kamna (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.
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ex 2518
ex 2519

ex 2520

Poimenovanje blaga

Naravna azbestna vlakna

ex 2525
ex 2530
26. pgl.

Sljuda v prahu
Zemeljske barve, žgane ali v prahu
Rude, žlindre in pepeli

ex 27. pgl.

Mineralna goriva, mineralna olja
in proizvodi njihove destilacije;
bituminozne snovi; mineralni
voski; razen za:
Olja, pri katerih masa aromatskih
sestavin presega maso
nearomatskih sestavin, ki so
podobna mineralnim oljem
dobljenim z destilacijo katrana iz
črnega premoga pri visoki
temperaturi, katerih se 65 vol. %
ali več destilira pri temperaturi do
250o C (vključno z mešanicami
naftnih olj in benzenom), za
pogonsko gorivo ali kurjavo

ex 2709
2710

2711

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

Dolomit, žgan (magnezijevkalcijev oksid) ali sintran
Zdrobljen naravni magnezijev
karbonat (magnezit), v hermetično
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev
oksid, čisti ali nečisti, razen
taljenega magnezijevega oksida ali
mrtvo pečenega (sintranega)
magnezijevega oksida
Sadra, specialno pripravljena za
zobozdravstvo

ex 2524

ex 2707

Uradni list Republike Slovenije

Surova olja, dobljena iz
bituminoznih mineralov
Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih
materialov, razen surovih ter
proizvodi, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu, ki
vsebujejo po masi 70 % ali več olj
iz nafte ali olj, dobljenih iz
bituminoznih materialov, če so ta
olja osnovne sestavine teh
proizvodov; odpadna olja

Naftni plini in drugi plinasti
ogljikovodiki

(3)

ali

Žganje nežganega dolomita.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabi naravni magnezijev
karbonat (magnezit).
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz azbestnega
koncentrata.
Mletje sljude ali odpadkov sljude.
Žganje ali mletje zemeljskih barv.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
Destruktivna destilacija
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 pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.
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 pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

2712

2713

Vazelin; parafinski vosek,
mikrokristalni vosek iz nafte,
stiskani parafini, ozokerit, vosek iz
rjavega premoga ali lignita, vosek
iz šote, drugi mineralni voski in
podobni proizvodi, dobljeni s
sintezo ali drugimi postopki,
pobarvani ali nepobarvani

Naftni koks, bitumen in drugi
ostanki iz nafte ali olj iz
bituminoznih materialov

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

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 pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.
Postopki rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.(1)
ali

2714

2715

ex 28. pgl.

Bitumen in asfalt, naravni;
bituminozni in oljni skrilavci in
katranski pesek; asfaltiti in asfaltne
kamnine

Bitumenske mešanice na osnovi
naravnega asfalta, naravnega
bitumna, bitumna iz nafte,
mineralnega katrana ali mineralne
katranske smole (npr.: bizuminozni
kit, “cutback”)

Anorganski kemični proizvodi;
organske in anorganske spojine
plemenitih kovin, redkih
zemeljskih kovin in radioaktivnih
elementov in izotopov; razen za:

Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 2805

"Mischmetall"

ex 2811

Žveplov trioksid

ex 2833

Aluminijev sulfat

ex 2840

Natrijev perborat

ex 29. pgl.

Organski kemijski proizvodi; razen
za:

ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava z elektrolitsko ali
toplotno obdelavo, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz žveplovega dioksida.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz dinatrijevega
tetraborata pentahidrata.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)

ali

(4)

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.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ali

ex 2902

ex 2905

Cikloalkani in cikloalkeni (razen
azulenov), benzeni, tolueni,
ksileni, za uporabo kot pogonsko
gorivo ali za kurjavo

Kovinski alkoholati alkoholov iz te
tar. št. in iz etanola

Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 2905. Lahko
pa se uporabijo kovinski
alkoholati iz te tar. št. 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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 18967

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Nasičene aciklične
monokarboksilne kisline in njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi in
peroksikisline, njihovi halogenski,
sulfo-,nitro- ali nitrozo derivati
- Notranji etri in njihovi
halogenski sulfo-, nitro- in
nitrozoderivati

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 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, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Ciklični acetali in notranji
hemiacetali in njihovi halogenski,
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

2933

Heterociklične spojine samo s
heteroatomom ali heteroatomi
dušika;

2934

Nukleinske kisline in njihove soli,
kemično določene ali nedoločene;
druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. Vendar vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
2932 in 2933 ne sme presegati 20
% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. Vendar 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.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 2939

Koncentrati iz makove slame, ki
vsebujejo manj kot 50 mas.%
alkaloidov

ex 30. pgl.

Farmacevtski proizvodi; razen za:

3002

Človeška kri; živalska kri,
pripravljena za uporabo v
terapevtske, profilaktične ali
diagnostične namene; antiserumi
in druge frakcije krvi ter
modificirani imunološki proizvodi,
dobljeni po biotehničnih postopkih
ali kako drugače; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov (razen
kvasovk) in podobni proizvodi:

2915

ex 2932

- 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
- Drugo:
-- človeška kri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , pod
pogojem , da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarne.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

-- živalska kri, pripravljena za
terapevtsko ali profilaktično rabo

-- frakcije krvi, razen antiserumov,
hemoglobina, globulina iz krvi in
globulina iz serumov

-- hemoglobin, globulin iz krvi in
globulin iz serumov

- - drugo

3003 in
3004

Zdravila (razen proizvodov iz tar.
št. 3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št.
2941

-Drugo

ex 3006

Odpadni farmacevtski proizvodi
definirani z opombo 4(k) v tem
poglavju

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali , ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materalov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna .
Ohrani se tisto poreklo izdelka,
kot je v njegovi izvirni uvrstitvi .

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 31. pgl

Gnojila; razen za:

ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki
vsebujejo dva ali tri gnojilne
elemente - dušik, fosfor in kalij;
druga gnojila; proizvodi iz tega
poglavja v tabletah ali podobnih
oblikah ali pakiranjih do vključno
10 kg bruto mase; razen za:

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev sulfat

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz ekstraktov za strojenje
rastlinskega porekla.

ex 32. pgl.

Ekstrakti za strojenje ali barvanje;
tanini in njihovi derivati; barve,
pigmenti in druga barvila;
pripravljena premazna sredstva in
laki; kiti in druge tesnilne mase;
tiskarske barve in črnila; razen za:

ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri in
drugi derivati

3205

Lak barve; preparati predvideni v
3. opombi v tem poglavju na
osnovi "lak barv" (3)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar št., razen materialov iz tar.
št. 3203, 3204 in 3205. Lahko pa
se uporabijo materiali iz tar. št.
3205 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi;
parfumerijski, kozmetični in
toaletni izdelki; razen za:

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s
terpeni), vključno z zgoščenimi
(trdimi) olji (concretes) in čistimi
olji; izvlečki oleosmol; rezinoidi;
koncentrati eteričnih olj in maščob
v masteh, neeteričnih oljih, voskih
ali podobnem, dobljeni z
ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo
ali maceracijo; stranski terpenski
proizvodi, dobljeni z deterpenacijo
eteričnih olj; vodni destilati in
vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z materiali
iz druge "skupine" (4) v tej tar. št.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste skupine, kot je skupina
izdelka, pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

(4)

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.

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.
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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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ex 34. pgl.

ex 3403

Mila, organska površinsko aktivna
sredstva, pralni preparati, mazalni
preparati, umetni voski,
pripravljeni voski, preparati za
loščenje ali čiščenje, sveče in
podobni proizvodi, paste za
modeliranje in "zobarski voski" ter
zobarski preparati na osnovi sadre;
razen za:
Mazalni preparati, ki vsebujejo
manj kot 70 mas.% naftnih olj ali
olj, pridobljenih iz bituminoznih
mineralov

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna 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

- Drugo

ex 35.pgl.

Beljakovinske snovi; modificirani
škrobi; lepila; encimi; razen za:

3505

Dekstrini in drugi modificirani
škrobi (npr. preželatinizirani in
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi
dekstrina in drugih modificiranih
škrobov:
- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
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, in
- materialov iz tar. št. 3404.
Ti materiali se lahko uporabijo
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3505.

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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar. št. 1108.

ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični
proizvodi; vžigalice; piroforne
zlitine; vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 37. pgl.

Proizvodi za fotografske in
kinematografske namene; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

3701

Fotografske plošče in plan filmi,
občutljivi za svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; plan filmi za trenutno
(hitro) fotografijo, občutljivi na
svetlobo, neosvetljeni, v kasetah
ali brez njih:
- Plan filmi za trenutno (hitro)
barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz tar. št. 3702, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz tar. št. 3701 in 3702,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

3702

3704

Fotografski filmi v zvitkih,
občutljivi na svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; filmi v zvitkih za
trenutne (hitre) fotografije,
občutljivi na svetlobo, neosvetljeni
Fotografske plošče, filmi, papir,
karton in tekstil, osvetljeni toda
nerazviti

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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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ex 38. pgl.

Razni proizvodi kemijske
industrije; razen za:

ex 3801

- Koloidni grafit v oljni suspenziji
in polkoloidni grafit; ogljikove
paste za elektrode
- Grafit v obliki paste kot
mešanica z mineralnimi olji z več
kot 30 mas.% grafita

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
3403 ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Rafiniranje surovega tal olja.

ex 3803

Rafinirano tal olje

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja,
prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali
rafiniranjem surovega sulfatnega
terpentinskega olja.

ex 3806

Smolni estri (ester gums)

Izdelava iz smolnih kislin.

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska
smola)

Destilacija lesnega katrana.

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi,
herbicidi, sredstva zoper klitje,
sredstva za urejanje rasti rastlin,
dezinfektanti in podobni proizvodi,
pripravljeni v oblikah ali
pakiranjih za prodajo na drobno
končnemu porabniku brez
predhodnega pakiranja v manjšo
embalažo ali kot preparati ali
proizvodi (npr. žveplani trakovi,
stenji, sveče in muholovke)
Sredstva za dodelavo, nosilci barv,
sredstva za pospeševanje barvanja
ali fiksiranje barvil ter drugi
proizvodi (npr.: sredstva za
apreturo in jedkanje), ki se
uporabljajo v tekstilni, papirni,
usnjarski in podobnih industrijah,
ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu
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 % cene izdelka franko
tovarna.

3809

3810

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cena izdelka franko
tovarna.

ali

(4)

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.
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.
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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

3811

Preparati zoper detonacijo,
antioksidanti, preparati za
preprečevanje kopičenja smole, za
zboljšanje viskoznosti, preparati za
preprečevanje korozije in drugi
pripravljeni aditivi, za mineralna
olja (vključno z bencinom) ali za
druge tekočine, ki se uporabljajo v
iste namene kot mineralna olja:
- Pripravljeni aditivi za mazalna
olja, ki vsebujejo naftna olja ali
olja iz bituminoznih mineralov
- Drugo

3812

3813

3814

3818

3819

3820

3822

3823

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
Preparati in polnila za aparate za
gašenje požara; napolnjene granate
za gašenje požara
Sestavljena organska topila in
razredčila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu;
pripravljena sredstva za
odstranjevanje premazov ali lakov
Kemični elementi, dopirani za
uporabo v elektroniki, v obliki
kolutov, ploščic ali v podobnih
oblikah; kemične spojine, dopirane
za uporabo v elektroniki
Tekočine za hidravlične zavore in
druge pripravljene tekočine za
hidravlični prenos, ki po masi ne
vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
naftnega olja ali olj, dobljenih iz
bituminoznih mineralov
Preparati zoper zmrzovanje in
pripravljene tekočine za odtajanje

Diagnostični ali laboratorijski
reagenti na podlogi (nosilcu);
pripravljeni diagnostični ali
laboratorijski reagenti na nosilcu
ali brez njega, razen tistih iz tar.
št. 3002 ali 3006; standardni
referenčni vzorci
Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije; industrijski maščobni
alkoholi
- Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
3811 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ali

(4)
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(1)

(2)

- Industrijski maščobni alkoholi

3824

Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra,
kemični proizvodi in preparati
kemijske industrije in sorodnih
industrij (vključno tudi s tistimi, ki
so sestavljeni iz mešanic naravnih
proizvodov), 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

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- - Petrolejevi sulfonati, razen
petrolejevih sulfonatov alkalnih
kovin, amoniaka ali etanolaminov,
tiofenirane sulfonske kisline, iz olj
pridobljenih iz bituminoznih
mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjalci
- - Sušilci (getterji) za vakuumske
cevi
- - Alkalni železovi oksidi za
prečiščevanje plina
- - Amoniakova voda in
izkoriščeni oksidi dobljeni pri
čišenju plina iz premoga
- - Sulfonaftenske kisline, njihove
v vodi netopne soli in njihovi estri
- - Fuzelno in dipelovo olje
- - Mešanice soli, ki vsebujejo
različne anione

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:

(4)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3823.

- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar.
št. 2905

- - Paste za kopiranje na osnovi
želatine, s podlogo iz papirja ali
tekstila ali brez nje
- Drugi

ali

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Izdelki adicijske
homopolimerizacije, pri kateri
enojni monomer prispeva več kot
99 mas. % celotne vsebine
polimerov

- Drugo

ex 3907

Kopolimeri, narejeni iz
polikarbonata in akrilonitrilbutadien-stiren kopolimera (ABS)

- Poliester

3912

Celuloza in njeni kemični derivati,
ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu, v primarnih oblikah

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
(vključno z kvadratnimi); drugi
izdelki, bolj obdelani kot le
površinsko obdelani
- Drugi:
- - izdelki adicijske
homopolimerizacije, pri kateri
enojni monomer prispeva več kot
99 mas. % celotne vsebine
polimerov

- - drugi
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna;
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna. (5)
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod pogojem
, da njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov iz
39. poglavja ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna in /ali
izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A)
polikarbonata.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je izdelek ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz. 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost
katerega koli uporabljenih
materialov ne presega 25%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.
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ex 3916 in
ex 3917

Profilni izdelki in cevi

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

ex 3921

Folije iz plastičnih mas,
metalizirane

3922 do
3926

Izdelki iz plastičnih mas

ex 40. pgl

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in
gume; razen za:

ex 4001

Laminirane plošče ali krep iz
kavčuka za čevlje
Mešanice kavčuka,
nevulkanizirane, v primarnih
oblikah ali ploščah, listih ali
trakovih
Protektirane ali rabljene zunanje
gume (plašči); polne gume ali
gume z zračnimi komorami,
zamenljivi protektorji (plasti) in
ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka
(gume):
- Protektirane gume, polne gume
ali gume z zračnimi komorami
- Drugo

4005

4012

ex 4017
ex 41. pgl.

Izdelki iz trde gume
Surove kože z dlako ali brez dlake
(razen krzna) in usnje; razen za:

ex 4102

Surove kože ovc ali jagnjet, brez
volne

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka, ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.
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 vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je tar. štev. izdelka, ne
presega
20 % cene izdelka franko tovarna.
Izdelava iz visoko prosojnih
poliestrskih folij debeline manj
kot 23 mikronov. (6)
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Laminacija folij iz naravnega
kavčuka.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, razen
naravnega kavčuka, ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.

Protektiranje rabljenih zunanjih
gum.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar. št. 4011
in 4012.
Izdelava iz kavčuka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Odstranjevanje volne s kože ovac
ali jagnjet, z volno.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

4104 do
4106

Strojena ali "crust" koža brez volne
ali dlak, cepljena ali necepljena,
toda nadaljne neobdelana

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Ponovno strojenje predhodno
strojenih kož.
ali
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

4107, 4112
in 4113

ex 4114

42. pgl.

ex 43. pgl.

ex 4302

Usnje, naprej obdelano po
strojenju ali "crust", vključno s
pergamentno obdelanimi, brez
volne, cepljeno ali necepljeno,
razen usnja iz tar.št. 4114
Lakasto usnje in lakasto plastovito
usnje; metalizirano usnje

Usnjeni izdelki, sedlarski in
jermenarski izdelki; predmeti za
potovanje, ročne torbe in podobni
izdelki iz živalskih črev
Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki; razen za:
Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:
- Plošče, križi in podobne oblike

- Drugo
4303

Oblačila, pribor za oblačila in
drugi krzneni izdelki

ex 44. pgl.

Les in lesni izdelki, lesno oglje;
razen za:

ex 4403

Les, grobo obdelan (razčetverjen)

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali cepljen,
rezan ali luščen, skobljan, brušen
ali na koncih spojen, debeline nad
6 mm
Listi za furniranje (vključno s
tistimi, ki so pridobljeni z
rezanjem laminiranega lesa) in za
vezane plošče debeline do
vključno 6 mm, spojene in drug
les, žagan po dolžini, rezan ali
lupljen debeline do vključno 6
mm, skobljan, brušen ali na
koncih spojen
Les, profiliran vzdolž katerega koli
roba, konca ali strani, vključno s
skobljanim, brušenim ali na koncih
spojenim:
- Brušeni ali na koncih spojeni

ex 4408

ex 4409

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar.št. od 4104
do 4113.

Izdelava iz materialov iz tar.št.
od 4104 do 4106, 4107, 4112 ali
4113 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Beljenje ali barvanje, vključno z
rezanjem in sestavljanjem
nesestavljenega strojenega ali
obdelanega krzna.
Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna.
Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna
iz tar. št. 4302.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz grobo obdelanega
lesa, olubljenega ali ne, ali samo
grobo tesanega.
Skobljanje, brušenje ali lepljenje s
spajanjem na koncih.

Spajanje, skobljanje, brušenje ali
lepljenje s spajanjem na koncih.

Brušenje ali spajanje na koncih.

(4)

Stran

18978 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 4410 do
ex 4413

ex 4415

ex 4416

ex 4418

ex 4421

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve
Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve za notranjo
dekoracijo in druge oblikovane
plošče
Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe,
bobni in podobna embalaža za
pakiranje, iz lesa
Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski
proizvodi in njihovi deli, iz lesa
- Stavbno pohištvo in drugi leseni
proizvodi za gradbeništvo

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve
Trščice za vžigalice; lesne kljukice
ali zatiči za obutev

ex 45. pgl.

Pluta in plutasti izdelki; razen za:

4503
46. pgl.

Izdelki iz naravne plute
Izdelki iz slame, esparta in drugih
materialov za pletarstvo; košarski
in pletarski izdelki
Celuloza, lesna ali iz drugih
vlaknastih celuloznih
materialov;papirni ali kartonski
odpadki in ostanki

47. pgl.

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne
mase, papirja ali kartona; razen za:

ex 4811

Papir in karton, samo s črtami ali
kvadrati
Karbon papir, samokopirni papir in
drug papir za kopiranje ali
prenašanje, razen tistih iz tar. št.
4809; matrice za razmnoževanje in
ofsetne plošče iz papirja, v škatlah
ali brez škatel
Pisemski ovitki, pisemske kartice,
dopisnice in karte za dopisovanje
brez slike, iz papirja ali kartona;
kompleti za dopisovanje v škatlah,
vrečkah, notesih in podobnih
pakiranjih iz papirja ali kartona

4816

4817

ex 4818

Toaletni papir

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.
Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.

Izdelava iz desk, ki niso razrezane
na določeno velikost.
Izdelava iz klanih dog, nadalje
neobdelanih, razen razžaganih na
dveh glavnih površinah.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo celičaste lesene plošče,
skodle in opaži.
Predelava v profiliran les (pero in
utori) ali okrasne letve.
Izdelava iz lesa iz katere koli tar.
št., razen lesene žice iz tar. št.
4409.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.
Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in drugi
izdelki za pakiranje, iz papirja,
kartona, celulozne vate ali listov
ali trakov iz celuloznih vlaken

ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata
ter listi in trakovi iz celuloznih
vlaken, razrezani v določene
velikosti ali oblike

ex 49. pgl.

Tiskane knjige, časopisi, slike in
drugi proizvodi grafične industrije,
rokopisi, tipkana besedila in načrti;
razen za:
Poštne razglednice, čestitke in
karte z osebnimi sporočili, tiskane,
ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki
ali okraski ali brez njih
Koledarji vseh vrst, tiskani,
vključno s koledarskimi bloki:
- Koledarji vrste "večni" ali z
zamenljivimi bloki na podlagah,
ki niso iz papirja ali kartona

4909

4910

- Drugo

ex 50. pgl.

Svila; razen za:

ex 5003

Svileni odpadki (vključno z
zapredki, neprimernimi za
odvijanje, odpadki preje in
raztrganimi tekstilnimi svilenimi
materiali), mikani ali česani
Svilena preja in preja iz svilenih
odpadkov

5004 do ex
5006

5007

Tkanine iz svile ali svilenih
odpadkov:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Št.
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(3)

ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Mikanje ali česanje svilenih
odpadkov.

Izdelava iz: (7)
- 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.

Izdelava iz enojne preje. (7)

(4)
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(2)

- Drugi

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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,
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.

5106 do
5110

5111 do
5113

Volna, fina ali groba živalska
dlaka, preja in tkanine iz konjske
žime; razen za:
Preja iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske žime

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske žime
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi
- Druge

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz: (7)
- 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.

Izdelava iz enojne preje. (7)
Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.
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status blaga s poreklom
(3)

ali

(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 za:

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bombaža

5208 do
5212

Bombažne tkanine:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz: (7)
- 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.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali

ex 53. pgl.

Druga rastlinska tekstilna vlakna;
papirna preja in tkanine iz papirne
preje; razen za:

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.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

5309 do
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih
tekstilnih vlaken; tkanine iz
papirne preje:

(3)

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali

5401 do
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sintetičnih filamentov

5407 in
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali
sintetičnih filamentov:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi
- Druge

ali

Izdelava iz: (7)
- 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.

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.
Izdelava iz: (7)
- 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.

Izdelava iz enojne preje. (7)
Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5501 do
5507
5508 do
5511

Umetna ali sintetična rezana vlakna

5512 do
5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi
- Druge

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

Št.
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status blaga s poreklom
(3)

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.
Izdelava iz kemičnih materialov
ali tekstilne kaše.
Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali 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.

Izdelava iz enojne preje. (7)
Izdelava iz : (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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
material; specialne preje; vrvi,
motvozi, konopci in prameni ter
proizvodi iz njih; razen za:

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

(4)
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(1)

(2)

5602

Klobučevina,vključno z
impregnirano, prevlečeno ali
laminirano:
- Iglana klobučevina

- Drugo

5604

Niti in kord iz gume, prekrit s
tekstilnim materialom; tekstilna
preja, trakovi in podobno iz tar. št.
5404 ali 5405, impregnirani,
prevlečeni, prekriti, obloženi z
gumo ali plastično maso:
- Niti in kord iz gume, prekriti s
tekstilnim materialom
- Drugo

5605

Metalizirana preja, vključno s
posukano prejo, ki je sestavljena iz
tekstilne preje, trakov ali podobnih
oblik iz tar. št. 5404 ali 5405,
kombiniranih s kovino v obliki niti,
trakov ali prahu ali prevlečenih s
kovino

5606

Posukana preja, zviti trakovi in
podobne oblike iz tar. št. 5404 ali
5405, razen povitih proizvodov iz
tar. št. 5605 in posukane preje iz
konjske dlake iz grive in repa;
ženiljska preja (vključno s
kosmičeno ženiljsko prejo);
efektno vozličasta preja

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov, ali
tekstilne kaše.

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi,
ki niso prekrite s tekstilom.
Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.
Izdelava iz: (7)
- 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.
Izdelava iz: (7)
- 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.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

57. pgl.

Preproge in druga talna prekrivala:
- Iz iglane klobučevine

- Iz druge klobučevine

- Drugo

ex 58. pgl.

Specialne tkanine; taftane tkanine;
čipke; tapiserije; pozamentarija;
vezenine; razen za:
- Kombinirane z gumijasto nitjo
- Druge

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 deciteksov,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.
Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za predenje,
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Izdelava iz: (7)
- 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.

Izdelava iz enojne preje. (7)
Izdelava iz: (7)
- 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

(4)
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5805

5810

5901

5902

5903

5904

Ročno tkane tapiserije (vrsta:
gobelin, flandrijske, beauvais,
aubusson in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z drobnim
in križnim vbodom), vključno z
konfekcioniranimi
Vezenina v metraži, trakovih ali
motivih

Tekstilni materiali, prevlečeni z
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo vezavo
knjig in podobne namene; tkanine
za risanje; projektno platno;
kanafas, pripravljen za slikanje;
toge tkanine (buckram) in podobni
tekstilni materiali, ki se uporabljajo
za izdelavo klobukov
Kord tkanine za avtomobilske
plašče iz preje iz najlona, poliestra
ali viskoznega rajona, velike
trdnosti:
- Z vsebnostjo do vključno 90 mas.
% tekstilnih materialov
- Druge
Tekstilni materiali, impregnirani,
premazani, prevlečeni ali prekriti
ali laminirani s plastičnimi masami,
razen tistih iz tar. št. 5902

Linolej, vključno z rezanim v
oblike; talna prekrivala na tekstilni
podlagi, premazani, prevlečeni ali
prekriti, vključno z razrezanimi v
oblike

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje ali
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz preje.

Izdelava iz preje.
Izdelava iz kemičnih materialov
ali tekstilne kaše.
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.
Izdelava iz preje. (7)

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5905

Zidne tapete iz tekstilnih surovin:
- Impregnirane, premazane,
prevlečene ali prekrite ali
laminirane z gumo, plastičnimi
masami ali drugimi materiali
- Druge

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz preje.

Izdelava iz: (7)
- 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

5907

Gumirani tekstilni materiali, razen
tistih iz tar. št. 5902:
- Pleteni ali kvačkani materiali

- Drugi materiali iz sintetične
filament preje, ki vsebuje več kot
90 mas. % tekstilnih materialov
- Druge
Tekstilni materiali, drugače
impregnirani, premazani,
prevlečeni ali prekriti; platna,
slikana za odrske kulise, tkanine za
ateljeje in podobne namene

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Izdelava iz kemičnih materialov.

Izdelava iz preje.
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.

(4)
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5908

5909 do
5911

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni
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 plinsko
razsvetljavo, impregnirane
- Druge

Tekstilni izdelki, za industrijsko
uporabo:
- Diski ali obroči za poliranje,
razen iz klobučevine iz tar. št. 5911
- 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

- Drugo

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava iz cevasto pletenih
materialov za svetilke.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava iz preje ali odpadkov
tkanin ali krp iz tar. št. 6310.
Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:
-- preja iz politetrafluoretilena,(8)
-- preje, večnitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali
prevlečene s fenolno smolo,
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz aromatičnih
poliamidov, dobljenih z
polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
-- monofilamenta iz
politetrafluoretilena, (8)
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli (pfenilentereftalamida),
-- preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo, (8)
-- kopoliestrskih monofilamentov
iz poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4cikloheksandietanola 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.
Izdelava iz: (7)
- 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.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

60. pgl.

Pleteni ali kvačkani materiali

61. pgl.

Oblačila in pribor za oblačila,
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
- Drugi

ex 62. pgl.

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211
ex 6210 in
ex 6216

6213 in
6214

Oblačila in pribor za oblačila razen
pletenih in kvačkanih izdelkov;
razen za:
Oblačila in pribor za oblačila, za
ženske, deklice in dojenčke,
vezeni

Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo iz
aluminiziranega poliestra

Robčki, šali, ogrinjala, rute,
naglavne rute, tančice in podobni
izdelki:
- Vezeni

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

Izdelava iz preje. (7) (9)

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Izdelava iz preje. (7) (9)
Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)
Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
če vrednost uporabljene
neprevlečene tkanine ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna. (9)

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna. (9)

(4)

Stran

18990 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Drugi

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelavi sledi 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 vse
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

- Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo
aluminiziranega poliestra

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

- Drugi
ex 63. pgl.

6301 do
6304

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena -izrabljena
oblačila in izrabljeni tekstilni
izdelki; krpe; razen za:
Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo itd, zavese itd., drugi izdelki
za notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih
materialov

- Drugi:

Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)
Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
pod pogojem, da vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.(9)
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz preje. (9)
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

-- vezeni

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (9) (10)
ali

-- drugi
6305

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

6306

Ponjave, platnene strehe in zunanje
platnene navojnice (tende); šotori;
jadra (za plovila, jadralne deske ali
suhozemna vozila); izdelki za
taborjenje
- Netkani

- Drugi
6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki,
vključno z modnimi kroji za
oblačila

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,
pripravljene v zavitkih za prodajo
na drobno končnemu porabniku
brez predhodnega pakiranja v
manjšo embalažo

ex 64. pgl.

Obutev, gamaše in podobni izdelki;
deli teh izdelkov; razen za:

6406

Deli obutve; vložki za obutev,
vstavki za pete in podobni izdelki;
gamaše, ovijači in podobni izdelki
in njihovi deli
Klobuki, kape in druga pokrivala
ter njihovi deli; razen za:

ex 65. pgl.

Izdelava iz nevezene tkanine
(razen pletene ali kvačkane), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene nevezene tkanine ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz nebeljene enojne
preje.(9) (10)
Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

Izdelava iz: (7) (9)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora izpolnjevati
pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne
bi bil v garnituri. Sestavni deli ali
izdelki brez porekla pa se lahko
vključijo, če njihova skupna
vrednost ne presega 15 % cene
garniture franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz spojenih
gornjih delov, pritrjenih na
notranje podplate ali druge
komponente podplatov iz tar. št.
6406.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ali

(4)
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(1)

(2)

6503

6505

ex 66. pgl.

6601

67. pgl.

Klobuki in druga pokrivala, iz
klobučevine, izdelane iz tulcev,
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
6501, vključno tudi z podloženimi
ali okrašenimi
Klobuki in druga pokrivala,
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz
čipke, klobučevine ali drugih
tekstilnih metražnih materialov
(razen iz trakov), vključno z
podloženimi ali okrašenimi;
mrežice za lase iz kakršnega koli
materiala, vključno z podloženimi
ali okrašenimi
Dežniki, sončniki, sprehajalne
palice, palice-stolčki, biči, korobači
in njihovi deli; razen za:
Dežniki in sončniki (vključno s
palicamidežniki, vrtnimi dežniki in
podobnimi dežniki)

69. pgl.

Preparirano perje in puh in izdelki
iz perja in puha; umetno cvetje;
lasuljarski izdelki
Izdelki iz kamna, sadre, cementa,
betona, azbesta, sljude ali podobnih
materialov; razen za:
Izdelki iz skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca
Izdelki iz azbesta, izdelki iz
mešanic na osnovi azbesta ali iz
mešanic na osnovi azbesta in
magnezijevega karbonata
Izdelki iz sljude, vključno z
aglomerirano ali rekonstituirano
sljudo, na podlagi iz papirja,
kartona ali drugih materialov
Keramični izdelki

ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen za:

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005
7006

Steklo s plastjo proti refleksiji

ex 68. pgl.

ex 6803
ex 6812

ex 6814

7007

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz obdelanega skrilavca.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

Izdelava iz obdelane sljude
(vključno z aglomerirano ali
rekonstituirano).
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano,
emajlirano ali drugače obdelano,
neokvirjeno in ne spojeno z
drugimi materiali:
- Podlaga iz steklene plošče,
prevlečena s tanko izolacijsko
prevleko polprevodniške vrste v
skladu s standardi SEMII (11)

Izdelava iz neprevlečene podlage
iz steklene plošče iz tar. št. 7006.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz tar.št.
7001.
Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

Varnostno steklo iz kaljenega ali
plastnega stekla

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

7008
7009

7010

Večplastni panelni elementi za
izolacijo, iz stekla
Steklena ogledala, z okvirjem ali
brez njega, vključno tudi z
vzvratnimi ogledali
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

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.
Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.

7013

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo
za mizo, v kuhinji, za toaletne
namene, v pisarnah, izdelki za
notranjo dekoracijo in podobne
namene (razen tistih iz tar. št. 7010
ali 7018)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.
ali

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen
preje)

ex 71. pgl.

Naravni in kultivirani biseri, dragi
in poldragi kamni; plemenite
kovine, kovine, platirane s
plemenitimi kovinami in izdelki iz
njih; imitacije nakita; kovanci;
razen za:
Naravni ali kultivirani biseri,
sortirani in začasno nanizani zaradi
lažjega transporta

ex 7101

ex 7102
ex 7103 in
ex 7104
7106
7108 in
7110

Obdelani dragi ali poldragi kamni
(naravni, sintetični ali
rekonstruirani)
Plemenite kovine:

Ročno okraševanje (razen
sitotiska) ročno pihanih steklenih
izdelkov pod pogojem, da skupna
vrednost uporabljenih ročno
pihanih steklenih izdelkov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih
vlaken, rovinga, preje ali rezanih
niti, ali
- steklene volne.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
Izdelava iz neobdelanih dragih ali
poldragih kamnov.

(4)
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Neobdelane

- Polizdelki ali v obliki prahu
ex 7107, ex
7109 in
ex 7111
7116

7117

Kovine, platirane s plemenitimi
kovinami, v obliki polizdelkov
Predmeti iz naravnih ali
kultiviranih biserov, dragih ali
poldragih kamnov (naravnih,
sintetičnih ali rekonstruiranih)
Imitacije nakita

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar. št. 7106,
7108 in 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.
Izdelava iz neobdelanih
plemenitih kovin.
Izdelava iz kovin, platiranih z
neobdelanimi plemenitimi
kovinami.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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:

7207

Polizdelki iz železa ali
nelegiranega jekla
Ploščati valjani izdelki, palice,
kotniki in profili iz železa ali
nelegiranega jekla
Žica iz železa ali nelegiranega
jekla
Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
palice, kotniki in profili iz
nerjavnega jekla
Žica iz nerjavnega jekla

7208 do
7216
7217
ex 7218,
7219 do
7222
7223

7229

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
toplo valjane palice v ohlapno
navitih kolobarjih, kotniki in profili
iz drugih legiranih jekel; votle
palice za svedre iz legiranih ali
nelegiranih jekel
Žica iz drugih legiranih jekel

ex 73. pgl.

Izdelki iz železa in jekla; razen za:

ex 7301

Piloti

ex 7224,
7225 do
7228

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz tar. št.
7201, 7202, 7203, 7204 ali 7205.
Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7206.
Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7207.
Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7218.
Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7218.
Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7206,
7218 ali 7224.

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7224.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

7302

7304,
7305 in
7306
ex 7307

7308

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
Cevi in votli profili iz železa (razen
iz litega železa) ali jekla
Pribor za cevi iz nerjavnega jekla
(ISO št. X5CrNiMo 1712),
sestavljen iz več delov

ex 7315

Konstrukcije (razen montažnih
zgradb iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr.: mostovi in
mostne sekcije, vrata za zapornice,
stolpi, predalčni stebri, strehe,
strešna ogrodja, vrata in okna ter
okviri zanje, pragovi za vrata,
roloji, ograje in stebri), iz železa
ali jekla; pločevine, palice, profili,
kotniki, cevi in podobno,
pripravljeni za uporabo v
konstrukcijah, iz železa ali jekla
Verige zoper drsenje

ex 74. pgl.

Baker in bakreni izdelki; razen za:

7401

Bakrov kamen; cementni baker
(precipitat-oborina bakra)

7402

Nerafiniran baker; bakrene anode
za elektrolizo

7403

Rafiniran baker in bakrove zlitine,
surovi:
- Rafinirani baker

- Bakrove zlitine in rafinirani
baker, ki vsebuje druge elemente
7404

Bakrovi odpadki in ostanki

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206, 7207, 7218 ali 7224.
Struženje, vrtanje, širitev lukenj,
izrezovanje navojev, urezovanje
in peskanje kovanih polizdelkov,
pod pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih kovanih izdelkov
ne presega 35% cene izdelka
franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Zvarjeni
kotniki in profili iz tar. št. 7301
se ne smejo uporabiti.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
7315 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz rafiniranega surovega
bakra ali bakrovih odpadkov in
ostankov.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)
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7405

Predzlitine bakra

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki; razen za:

7501 do
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi
niklja in drugi vmesni izdelki
metalurgije niklja; surovi nikelj;
nikljasti odpadki in ostanki

ex 76. pgl.

Aluminij in aluminijasti izdelki;
razen za:

7601

Aluminij, surov

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

ex 7616

Izdelki iz alumini, razen gaze,
tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin
za ojačanje in podobnih materialov
( vključno z neskončnimi trakovi)
iz aluminijaste žice, in
ekspandirane kovine iz aluminija

77. pgl.

Rezervirano za morebitno
prihodnjo uporabo HS

ex 78. pgl.

Svinec in svinčeni izdelki; razen
za:

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo gaza, tkanine, rešetke,
mreže, ograje, tkanine za ojačanje
in podobni materiali (vključno
tudi z neskončnimi trakovi) iz
aluminijaste žice ali ekspandirane
kovine iz aluminija in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
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(1)

(2)

7801

Surovi svinec:
- Rafiniran svinec
- Drugi

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

7901

Cink, surov

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen
za:

8001

Kositer, surov

8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

81. pgl.

Druge navadne kovine; kermeti;
njihovi izdelki:
- Druge navadne kovine; obdelane;
njihovi izdelki

- Druge

ex 82. pgl.

Orodje, nožarski izdelki, žlice in
vilice iz navadnih kovin; njihovi
deli iz navadnih kovin; razen za:

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz obdelanega svinca
("bullion" ali "work").
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 7802.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in odpadki iz
tar. št. 7902.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 8002.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka, ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)
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8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202
do 8205, v garniturah za prodajo
na drobno končnemu porabniku
brez predhodnega pakiranja v
manjšo embalažo

8207

Izmenljiva orodja za ročne
obdelovalne priprave na mehanični
pogon ali brez njega ali za
obdelovalne stroje (npr.: za
stiskanje, kovanje, vtiskovanje,
prerezovanje, narezovanje in
vrezovanje navojev, vrtanje,
povečevanje odprtine s strganjem,
prevlačevanje, rezkanje), vključno
z matricami za izvlačenje ali
iztiskanje kovine, in orodja za
vrtanje kamna in zemlje
Noži in rezila, za stroje ali
mehanične priprave

8208

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali
nenazobljenimi (vključno z
vrtnarskimi noži), razen nožev iz
tar. št. 8208

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
(vključno s pilicami za nohte)
Žlice, vilice, zajemalke, žlice za
peno, lopatice za serviranje
kolačev, noži za ribe, noži za
maslo, prijemalke za sladkor in
podoben kuhinjski in namizni
pribor

8215

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin;
razen za:

ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in
podobni izdelki, primerni za
stavbarstvo, in avtomatična
zapirala za vrata

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih
kovin

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
8202 do 8205. Vendar pa se
orodje iz tar. št. od 8202 do 8205
lahko vstavi v garniture, če
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji in rezila iz
navadnih kovin.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8302 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8306, če njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 84. pgl.

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in
mehanske naprave; njihovi deli;
razen za:

ex 8401

Gorilni elementi za jedrske
reaktorje

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 paro

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen
kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne
naprave za kotle za centralno
kurjavo
Turbine na vodno in drugo paro

8406

8407

8408

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem, na vžig s svečkami,
z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata
Batni motorji z notranjim
zgorevanjem, na vžig s kompresijo
(dizelski ali poldizelski motorji)

8409

Deli, ki so primerni izključno ali
pretežno za motorje iz tar. št. 8407
ali 8408

8411

Turboreaktivni motorji,
turbopropelerski motorji in druge
plinske turbine

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

ex 8413

Tlačne črpalke z rotacijskim
gibanjem

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 18999

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.(12)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št.,razen iz tar. št. 8403
in 8404.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

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.
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.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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.

Izdelava, 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran

19000 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 8414

Industrijski ventilatorji in podobno

8415

Klimatizacijske naprave z
ventilatorjem na motorni pogon in
elementi za spreminjanje
temperature in vlažnosti, vključno
s stroji, pri katerih vlažnosti ni
mogoče posebej regulirati
Hladilniki, zamrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali
zamrzovanje, električni in drugi;
toplotne črpalke, drugačne od
klimatizacijskih naprav iz tar. št.
8415

8418

ex 8419

Stroji in naprave za lesno
industrijo, za proizvodnjo papirne
mase, papirja in kartona

8420

Kalandri in drugi stroji za valjanje,
razen za kovine ali steklo, in valji
zanje

8423

Tehtnice – tehtalne naprave (razen
tehtnic z občutljivostjo do vključno
5 centigramov (0,05g)), vključno s
stroji za štetje in kontrolo, ki
delujejo na podlagi merjenja mase;
uteži za tehtnice vseh vrst

8425
do
8428

Stroji in naprave za dviganje,
manipuliranje, nakladanje ali
razkladanje

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8429

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19001

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Samovozni buldožerji,
angledozerji, grejderji,ravnalniki,
skreperji, bagri, nakladalniki z
lopato, stroji za nabijanje in cestni
valjarji, samovozni:
- Cestni valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.
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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % 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

ex 8431

Deli, primerni za uporabo
izključno ali pretežno s cestnimi
valjarji

8439

Stroji za pridelavo celuloze iz
vlaknastih celuloznih materialov
ali za proizvodnjo ali dodelavo
papirja ali kartona

8441

Drugi stroji za predelavo papirne
mase, papirja ali kartona, vključno
s stroji za rezanje vseh vrst

8444 do
8447

Stroji iz teh tar.št, ki se
uporabljajo v tekstilni industriji

ex 8448

Pomožni stroji za uporabo s stroji
iz tar. št. 8444 in 8445

Izdelava, pri kateri 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran

19002 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8452

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja)
ne presega vrednosti vsega
uporabljenega materiala s
poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za
zategovanje niti, kvačkanje in
cik-cak so s poreklom.

- 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.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji,
računski stroji, stroji za
avtomatsko obdelavo podatkov,
razmnoževalni stroji, stroji za
spajanje)
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
Kotalni ležaji

8484

8485

(3)

- Šivalni stroji (samo lock-stitch), z
glavami, z maso do 16 kg brez
motorja oziroma do 17 kg z
motorjem

Obdelovalni stroji in naprave ter
njihovi deli in pribor iz tar. št.
8456 do 8466

8482

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
ali

(4)

Šivalni stroji, razen strojev za
šivaje knjig iz tar. št. 8440;
omarice, stojala in pokrovi,
predvideni za šivalne stroje; igle za
šivalne stroje:

8456
do
8466

8480

Uradni list Republike Slovenije

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; mehanska
tesnila
Deli strojev brez električnih
priključkov, izolatorjev, tuljav,
kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

Izdelava, 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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 85. pgl.

Električni stroji in oprema ter
njihovi deli; aparati za snemanje
ali reprodukcijo slike in zvoka ter
deli in pribor za te izdelke; razen
za:

8501

Elektromotorji in električni
generatorji (razen generatorskih
agregatov)

8502

Električni generatorski agregati in
rotacijski pretvorniki

ex 8504

Napajalniki za stroje za
avtomatično obdelavo podatkov

ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala;
zvočniki, vključno z zvočniki v
zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni
električni ojačevalniki; električni
sestavi za ojačevanje zvoka

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

8520

Magnetofoni in drugi aparati za
snemanje zvoka, z vgrajenimi
napravami za reprodukcijo zvoka,
ali brez njih

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19003

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste 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 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8503 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8501 in 8503
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.
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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran

19004 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike, ki imajo
vgrajen videotuner ali ne

8522

Deli in pribor uporabni predvsem
ali v glavnem z aparati iz tar. št.
8519 do 8521

8523

Pripravljeni neposneti nosilci za
zvočna snemanja ali podobna
snemanja drugih fenomenov, razen
izdelkov iz 37. poglavja

8524

Plošče, trakovi in drugi posneti
nosilci z zvočnimi in drugimi
podobnimi fenomeni, vključno z
matricami in galvanskimi odtisi za
proizvodnjo plošč, razen izdelkov
iz 37. poglavja:

8525

8526

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plošč

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8523 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Oddajniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali
televizijo, vključno z oddajniki z
vgrajenim sprejemnikom ali
aparatom za snemanje ali
reprodukcijo zvoka; televizijske
kamere; video kamere za snemanje
posamičnih slik in druge
videosnemalne kamere; digitalni
fotoaparati
Radarji, naprave za
radionavigacijo in aparati za
radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo,
vključno s sprejemniki,
kombiniranimi v istem ohišju z
aparatom za snemanje ali
reprodukcijo zvoka ali z uro

8528

Televizijski sprejemniki,
kombinirani ali nekombinirani v
istem ohišju z radijskimi
sprejemniki ali aparati za snemanje
ali reprodukcijo zvoka ali slike;
videomonitorji in videoprojektorji

8529

Deli, ki so izključno ali pretežno
namenjeni za uporabo z aparati iz
tar. št. 8525 do 8528:

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19005

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

- Izključno ali pretežno primerni
za uporabo pri aparatih za
videosnemanje in reprodukcijo
slike

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

8535
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in
izklapljanje ali zaščito električnih
tokokrogov ali za povezavo z
električnimi tokokrogi ali znotraj
njih

8537

Table, plošče, pulti, mize, omare in
druge osnove, opremljene z dvema
ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali
8536, za električno krmiljenje ali
razdeljevanje električnega toka,
vključno s tistimi z vgrajenimi
instrumenti ali aparati iz 90.
Poglavja in aparati za numerično
krmiljenje, razen telefonskih
central iz tar. št. 8517
Diode, tranzistorji in podobni
polprevodniški elementi, razen
silicijevih rezin, ki še niso
razrezane v čipe

ex 8541

Št.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran

19006 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8542

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi:
- Monolitsko integrirana vezja

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

ali
Postopek razprševanja (pri čemer
so integrirana vezja oblikovana
na polprevodniški podlagi s
selektivno uvedbo ustreznega
topila (dopant)), ne glede na to,
ali je to vezje sestavljeno in/ali
testirano v državi, ki ni država,
navedena v 4. členu.
- Drugo

8544

8545

8546

8547

Izolirana žica (vključno z lakirano
žico ali elektrolitsko oksidirano
žico), kabli (vključno z
koaksialnimi kabli) in drugi
izolirani električni vodniki, s
konektorjem ali brez njega; kabli
iz optičnih vlaken, izdelani iz
posamično oplaščenih vlaken,
kombinirani z električnimi vodniki
ali ne, s konektorjem ali brez njega
Ogljene elektrode, ogljene ščetke,
oglje za žarnice, oglje za baterije
in drugi izdelki iz grafita ali
drugega oglja, s kovino ali brez
nje, za električne namene
Električni izolatorji iz kakršnega
koli materiala

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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.
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.
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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8548

ex 86. pgl.

8608

ex 87. pgl.

8709

8710

8711

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 in ne zajeti na
drugem mestu v tem poglavju
Tirna vozila in njihovi deli;
železniški in tramvajski tirni sklopi
in pribor ter njihovi deli;
mehanična in elektromehanska
signalna oprema za promet vseh
vrst; razen za:
Železniški in tramvajski tirni
sklopi in pribor; mehanska
(vključno z elektromehanskimi)
oprema za signalizacijo, varnost,
nadzor in upravljanje prometa v
železniškem, tramvajskem in
cestnem prometu, prometu na
notranjih vodnih poteh, parkiriščih,
lukah ali letališčih; njihovi deli
Vozila, razen železniških ali
tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi
deli in pribor; razen za:
Samovozni delovni vozički, brez
naprav za dviganje ali
manipuliranje, ki se uporabljajo v
tovarnah, skladiščih, lukah ali na
letališčih, za prevoz blaga na
kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki
se uporabljajo na peronih
železniških postaj; deli navedenih
vozil
Tanki in druga oklepna bojna
motorna vozila, vključno s tistimi,
ki so opremljena z oborožitvenimi
sredstvi, in njihovi deli

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19007

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

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.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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.

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

Motorna kolesa (tudi mopedi),
kolesa in podobna vozila s
pomožnim motorjem, z bočno
prikolico ali brez nje; bočne
prikolice:
- Z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem z izmeničnim
gibanjem bata s prostornino
cilindra:
-- do vključno 50 cm3

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)
3

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

-- nad 50 cm

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 8714.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 8712

Kolesa brez krogličnih ležajev

8715

Otroški vozički in njihovi deli

8716

Priklopniki in polpriklopniki;
druga vozila, nesamovozna;
njihovi deli

ex 88. pgl.

Letala, vesoljska vozila in njihovi
deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 8804

Rotošuti

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 8804.

8805

Oprema za lansiranje letal; krovna
prestrezala letal in podobne
naprave; naprave za treniranje
letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče
konstrukcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne sme se
uporabljati ladijskih trupov iz tar.
št. 8906.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

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.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 90. pgl.

Optični, fotografski,
kinematografski, merilni,
kontrolni, precizni, medicinski ali
kirurški instrumenti in aparati;
njihovi deli in pribor; razen za:

9001

Optična vlakna in snopi optičnih
vlaken, kabli iz optičnih vlaken,
razen tistih iz tar. št. 8544; listi in
plošče iz polarizirajočega
materiala; leče (vključno s
kontaktnimi lečami), prizme,
zrcala in drugi optični elementi, iz
kakršnega koli materiala,
nemontirani, razen takih optično
neobdelanih steklenih elementov
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
Očala, naočniki in podobni izdelki,
korektivni, zaščitni ali drugi

9002

9004

ex 9005

Daljnogledi (z enim ali dvema
objektivoma), optični teleskopi in
njihova stojala, razen astronomskih
refrakcijskih teleskopov in
njihovih podstavkov

ex 9006

Fotografski aparati, (razen
kinematografskih kamer );
fotografski bliskovni aparati in
bliskovne žarnice, razen bliskovnih
žarnic z električnim vžigom

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19009

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

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.
Izdelava :
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

9007

Kinematografske kamere in
projektorji, vključno s tistimi z
vdelanimi aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka

9011

Optični mikroskopi, tudi tisti za
mikrofotografijo,
mikrokinematografijo in
mikroprojekcijo

ex 9014

Drugi navigacijski instrumenti in
aparati

9015

Geodetski (tudi fotogrametrijski),
hidrografski, oceanografski,
hidrološki, meteorološki ali
geofizikalni instrumenti in aparati,
razen kompasov; daljinomeri
Tehtnice z občutljivostjo do
vključno 5 centigramov (0,05g), z
utežmi ali brez njih

9016

9017

Instrumenti in aparati za risanje,
označevanje ali matematično
računanje (npr. risalni aparati,
pantografi, kotomeri, risalni pribor
v kompletu, logaritemska računala,
računala v obliki okrogle plošče);
ročni instrumenti za merjenje
dolžine (npr. merilne palice in
trakovi, mikrometrska merila,
merila z nonijem), ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

9018

Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
instrumenti in aparati, vključno z
scintigrafskimi,
elektromedicinskimi aparati in
aparati za preiskavo vida;
- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi
zobozdravniškimi napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
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.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

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.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. vključno z materiali
iz tar. št. 9018.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Drugi

9019

Aparati za mehanoterapijo; aparati
za masažo; aparati za psihološka
testiranja; aparati za ozonoterapijo,
kisikoterapijo, aerosolno terapijo,
umetno dihanje in drugi
terapevtski dihalni aparati;

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske, razen varovalnih mask brez
mehanskih delov in zamenljivih
filtrov;

9024

Stroji in aparati za preskušanje
trdote, natezne tlačne trdnosti,
elastičnosti ali drugih mehanskih
lastnosti materiala (npr. kovin,
lesa, tekstilnega materiala, papirja,
plastične mase)
Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
higrometri (vlagomeri) in
psihrometri, tudi kombinacije teh
instrumentov, z možnostjo
registriranja ali brez nje
Instrumenti in aparati za merjenje
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka
ali drugih spremenljivih veličin
pri tekočinah ali plinih (npr.
merilniki pretoka, kazalniki nivoja,
manometri, merilniki količine
toplote), razen instrumentov in
aparatov iz tar. št. 9014, 9015,
9028 ali 9032
Instrumenti in aparati za fizikalne
ali kemične analize (npr.
polarimetri, refraktometri,
spektrometri, aparati za analizo
plina ali dima); instrumenti in
aparati za merjenje in kontrolo
viskoznosti, poroznosti, raztezanja,
površinske napetosti in podobno;
instrumenti in aparati za merjenje
ali kontroliranje toplote, zvoka ali
svetlobe (vključno z espozimetri);
mikrotomi
Merilniki porabe ali proizvodnje
plinov, tekočin ali električne
energije, vključno z merilniki za
njihovo umerjanje:

9025

9026

9027

9028

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

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.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Deli in pribor

- Drugi

9029

9030

9031

9032

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
Osciloskopi, spektralni analizatorji
in drugi instrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo električnih
veličin, razen merilnikov iz tar. št.
9028; instrumenti in aparati za
merjenje ali odkrivanje alfa, beta,
gama, rentgenskih, kozmičnih ali
drugih ionizirajočih sevanj
Instrumenti, aparati in stroji za
merjenje ali kontrolo, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju; projektorji
profilov
Instrumenti in aparati za
avtomatsko regulacijo ali
krmiljenje

ex 91. pgl.

Deli in pribor (ki so uporabni z
različnimi aparati iz različnih
tar.št. iz 90. poglavja in ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju) za stroje,
naprave, instrumente ali aparate iz
90. poglavja
Ure in njihovi deli; razen za:

9105

Druge ure

9033

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

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.
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.

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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

9109

Drugi urni mehanizmi, kompletni
in sestavljeni

9110

Kompletni urni mehanizmi (za
osebne ali druge ure), nesestavljeni
ali delno sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni urni
mehanizmi (za osebne ali druge
ure), sestavljeni, grobi urni
mehanizmi za osebne ali druge ure

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

9112

Ohišja za hišne, pisarniške in
podobne ure in ohišja podobne
vrste za druge proizvode iz tega
poglavja, deli ohišij

9113

Jermenčki in zapestnice za ročne
ure in deli za jermenčke in
zapestnice:
- Iz navadne kovine, vključno z
pozlačenimi ali posrebrenimi ali iz
kovine, prevlečene s plemenito
kovino
- Drugi

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost uporabljenih materialov
iz tar. št. 9114 ne presega 10 %
cene izdelka franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
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.

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 pribor za njih, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu;
osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z
imeni in podobno; montažne
zgradbe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z
vdelano nenapolnjeno bombažno
tkanino, katere teža ne presega
300g/m2

9405

Svetilke in pribor za njih, vključno
z reflektorji in njihovimi deli, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki,
osvetljene ploščice z imeni in
podobno, s fiksiranim svetlobnim
virom, in njihovi deli, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
Montažne zgradbe

9406

ex 95. pgl.

9503

Igrače, rekviziti za družabne igre
in šport; njihovi deli in pribor;
razen za:
Druge igrače; zmanjšani modeli in
podobni modeli za igro, tudi s
pogonom, sestavljanke, zloženke
(puzzles) vseh vrst

ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

ex 96. pgl.

Razni proizvodi, razen za:

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega,
rastlinskega ali mineralnega izvora
za rezljanje
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

ex 9603

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki
je že pripravljena za uporabo z
materiali iz tar. št. 9401 ali 9403,
pod pogojem, da:
- vrednost tkanine ne presega 25
% cene izdelka franko tovarna, in
- so vsi drugi uporabljeni
materiali s poreklom in se
uvrščajo v druge tar. št., razen
tar. št. 9401 ali 9403.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Za izdelavo
glav za palice za golf pa se lahko
uporabijogrobo obdelani kosi.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz obdelanih materialov
za rezljanje iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

9605

Potovalni kompleti (neseserji) za
osebna toaletna sredstva, šivanje
ali čiščenje obutve ali obleke

9606

Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni
gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki
se še oblačijo in drugi deli teh
izdelkov; nedokončani gumbi

9608

ex 9613

Svinčniki s kroglico; 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 s kapicami in
ščipalkami) navedenih izdelkov,
razen tistih iz tar.št. 9609
Trakovi za pisalne stroje in
podobni trakovi, prepojeni s
tiskarsko barvo ali drugače
pripravljeni za odtiskovanje,
vključno s trakovi na kolesih ali v
kasetah; blazinice za žige,
prepojene ali neprepojene, s škatlo
ali brez nje
Vžigalniki piezo

ex 9614

Tobačne pipe in glave za pipe

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

9612

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora zadovoljiti pravila,
ki bi zanj veljala, če ne bi bil
vključen v garnituro. Lahko pa se
vključijo sestavni deli ali izdelki
brez porekla pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo peresa in njihove
konice iz iste tar. št., kot je tar. št.
izdelka.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
9613 ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz grobo obdelanih
kosov.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(1) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.
(2) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.
(3) 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.
(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
(5) 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.
(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D 100316, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.
(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.
(9) Glej uvodno opombo 6.
(10) 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.
(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005.
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PRILOGA III k protokolu 7
Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.

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, 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.

2.

Carinski organi držav pogodbenic 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 morata biti navedeno
ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec
mora imeti tudi serijsko številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1
1. Izvoznik (ime,polni naslov,država)

EUR. 1

No A 000 000

Predno izpolnite 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
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država, skupina
držav ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1) ;
poimenovanje blaga

9.Bruto
teža (kg)
ali druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

10.Računi
(navedba
neobvezna)

11.CARINSKA OVEROVITEV
12.IZJAVA IZVOZNIKA
Overjena izjava
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno
Izvozni dokument (2):
Žig
blago izpolnjuje vse pogoje, potrebne za
Tip............................Št........................
izdajo tega potrdila.
Carinski organ:........................................
Država ali ozemlje izdaje:......................
..................................................................
Kraj in datum:...........................
..................................................................
Datum:.......................................................
....................................................
..................................................................
(Podpis)
(Podpis)
(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
(2)Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na:
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14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da (1):

 ڤje to potrdilo resnično izdal naveden carinski organ in
da so navedbe, ki jih vsebuje točne
ڤ

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)
.................................................................................
(kraj in datum)
........................................................... Žig
..............................................................
(podpis)
----------------------------(1)Označi z X ustrezno navedbo.

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in
točnosti tega potrdila.
...........................................................................................
(kraj in datum)
........................................................
Žig
.....................................................................
(podpis)

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 EUR.1
1. Izvoznik (ime, polni naslov,država)

EUR. 1

No A 000 000

Predno izpolnite 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
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država,
skupina držav ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

9.Bruto
teža(kg) ali
druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

10.Računi
(navedba
neobvezna)
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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 organov predložil vsa dodatna dokazila, ki
jih ti štejejo za potrebna za izdajo priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi
soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega knjigovodstva in okoliščin
izdelave omenjenega blaga;
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 v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA IV K PROTOKOLU 7
Besedilo izjave na računu
Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.
Bolgarska inačica:
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №
…….(1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ……………..
преференциален произход (2) .
Češka inačica:
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení .......... (1)) prohlašuje, že
kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v .......... (2).
Nemška inačica:
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...... (1)) der Waren, auf die sich
dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
präferenzbegünstigte ....... (2) Ursprungswaren sind.
Angleška inačica:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ......... (1))
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .... preferential
origin (2) .
Francoska inačica:
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no. ... (1))
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ..... (2).
Madžarska inačica:
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ........ (1)) kijelentem,
hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ....... (2) származásúak.
Poljska inačica:
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnenie władz celnych nr. ....... (1))
deklaruje, że, z wyjątkiem gdzie jest to wyrażnie określone, produkty te mają ......... (2)
preferencyjne pochodzenie.
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Romunska inačica:
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ........ (1))
declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de
origine preferenţială ............ (2).
Slovaška inačica:
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia .......... (1)) vyhlasuje, že
okrem zretel’ne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v .......... (2).
Slovenska inačica:
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1)) izjavlja,
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ..... (2) poreklo.

.................................................. (3)
(Kraj in datum)
................................................ (4)
(Podpis izvoznika, dodatno
mora biti jasno navedeno
ime osebe, ki je podpisala izjavo)

----------------------1
Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena protokola,
mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje
pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
2
Navedba porekla izdelkov.
3
Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.
4
Glej tudi peti odstavek 21. člena protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se
izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika.
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PRILOGA V K PROTOKOLU 7
Zapis o soglasju
Diagonalna kumulacija, določena v 4. členu tega protokola, se med državami pogodbenicami
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini uporablja od datuma izvajanja tega protokola.
Diagonalna kumulacija, določena v 4. členu tega protokola v zvezi z drugimi državami se
lahko uporablja samo, ko države, navedene v omenjenen členu, sklenejo med seboj
Sporazume o prosti trgovini ali Sporazume o ustanovitvi Carinske unije, ki vsebujejo enaka
pravila o poreklu. Za vsako državo, omenjeno v 4. členu, ki ne zadosti temu pogoju na dan
uveljavitve tega protokola, se bo 4. člen uporabljal od datuma uveljavitve Sporazuma o prosti
trgovini ali Sporazuma o ustanovitvi carinske unije, ki vsebujejo enaka pravila o poreklu,
med tako državo in zadnjo od držav, ki že uporablja diagonalno kumulacijo.
Vsaka navedba 4. člena, navedena v tem protokolu, se uporablja v skladu s tem Zapisom o
soglasju
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PROTOKOL 7a
O OPREDELITVI POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
IN NAČINIH UPRAVNEGA SODELOVANJA
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Seznam prilog
Priloga I:
Uvodne opombe k seznamu v prilogi II
Priloga II: Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba
opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko
izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom
Priloga III: Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev
za potrdilo o prometu blaga EUR.1
Priloga IV: Besedilo izjave na računu

VSEBINA
I. ODDELEK
1. člen
II. ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE
Opredelitev pojmov
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
2. člen
Splošne zahteve
3. člen
(črtan)
4. člen
Kumulacija porekla
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
8. člen
Enota kvalifikacije
9. člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje
10. člen
Garniture
11. člen
Nevtralne sestavine
III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
13. člen
Neposredni prevoz
14. člen
Razstave
IV. ODDELEK POVRAČILO ALI IZVZETJE OD CARINSKIH
DAJATEV
15. člen
Prepoved povračila ali izvzetja od carinskih
dajatev
V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU
16. člen
Splošne zahteve
17. člen
Postopek za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1
18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga
EUR.1
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga
EUR.1
20. člen
Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na
podlagi predhodno izdanega ali danega dokazila o poreklu
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
25. člen
Uvoz po delih
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
27. člen
Dokazilne listine
28. člen
Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin
29. člen
Razlike in oblikovne napake
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
31. člen
Medsebojna pomoč
32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
33. člen
Reševanje sporov
34. člen
Kazni
35. člen
Proste cone
VII. ODDELEK KONČNE DOLOČBE
36. člen
Spremembe protokola
37. člen
Pododbor za carinske zadeve
38. člen
Priloge I – IV

I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem protokolu:
(a) “izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
(b) “material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
(c) “izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
(d) “blago“ pomeni materiale in izdelke;
(e) “carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII. člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO
o carinski vrednosti);
(f) “cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se za izdelek
franko tovarna proizvajalcu v pogodbenici plača podjetju, v
katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena
vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano
za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu
pridobljenega izdelka;
(g) “vrednost materialov“ pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali če ta ni znana
in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v pogodbenici;
(h) “vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v točki (g) in se smiselno
uporablja;
(i) “dodana vrednost“ pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 4.
členu, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za materiale v pogodbenici;
(j) “poglavja” in “tarifne številke” pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS;
(k) “uvrščen” se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;
(l) “pošiljka” pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem
prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so
zajeti na enem računu;
(m) “ozemlje” vključuje teritorialno morje.
II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
2. člen
Splošne zahteve
Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom
iz pogodbenice štejejo:
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(a) izdelki, v celoti pridobljeni v tej pogodbenici v smislu 5. člena;
(b) izdelki, pridobljeni v tej pogodbenici, ki vsebujejo
materiale, ki v njej niso bili v celoti pridobljeni, če so bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani v tej pogodbenici v
smislu 6. člena.
3. člen
(črtan)
4. člen
Kumulacija porekla
1. Brez vpliva na določbe 2. člena izdelki veljajo za
izdelke s poreklom iz pogodbenice, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, Švice
(vključno z Liechtensteinom1), Češke republike, Estonije,
Evropske skupnosti, Hrvaške, Madžarske, Isladnije, Litve,
Latvije, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije, Slovaške
republike in Turčije v skladu z določbami protokola o pravilih
o poreklu blaga, priloženega k sporazumom med to pogodbenico in vsako od teh držav, če obdelava ali predelava,
opravljena v tej pogodbenici presega postopke, omenjene v
7. členu. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani. Izdelki s poreklom iz Hrvaške so lahko deležni
kumulacije porekla blaga samo v pogodbenicah.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v pogodbenici ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje,
da ima pridobljeni izdelek poreklo iz te pogodbenice samo,
kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli druge države, omenjene v prvem odstavku. Če ni tako, se pridobljeni izdelek
šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi
v tej pogodbenici.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v pogodbenici, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh
držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo, če je v uporabi sporazum o prosti trgovini med
državami, vključenimi v pridobitev statusa porekla.
Hrvaška priskrbi pogodbenicam podrobnosti o sporazumih in njihovih ustreznih pravilih o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami, omenjenimi v prvem odstavku.
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v pogodbenici:
(a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna;
(b) tam pridelani rastlinski izdelki;
(c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;
(d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;
(e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
(f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njenimi plovili zunaj teritorialnega morja pogodbenice;
(g) izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v točki (f);
(h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;
(i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam
potekajo;
1 Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je
pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
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(j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja
zunaj njenega teritorialnega morja, če ima izključno pravico
do obdelave morskega dna ali podzemlja;
(k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih v točkah (a) do (j).
2. Izraza “njena plovila“ in “njene predelovalne ladje“ v
točkah (f) in (g) prvega odstavka se uporabljata samo za
plovila in predelovalne ladje:
(a) ki so registrirane ali so vpisane v seznam v pogodbenici;
(b) ki plovejo pod zastavo te pogodbenice;
(c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov te
pogodbenice ali družbe s sedežem v eni od pogodbenic in v
kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora
ali nadzornega sveta ter večina članov takih odborov državljani te pogodbenice in še dodatno, če v osebnih ali kapitalskih
družbah vsaj polovica kapitala pripada tej pogodbenici ali
javnim organom ali državljanom te pogodbenice;
(d) katerih kapitan in častniki so državljani te pogodbenice
in
(e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je
državljanov te pogodbenice.
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v
celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu priloge II.
Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če
se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz
seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej
pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez
porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla,
ki se v skladu s pogoji iz seznama za ta izdelek ne bi smeli
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo,
če:
(a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov
cene izdelka franko tovarna,
(b) kateri koli odstotek, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se uporabljata pod pogoji, ki
jih določa 7. člen.
7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Brez vpliva na drugi odstavek se ti postopki štejejo
za nezadostno obdelavo ali predelavo, da bi izdelek pridobil
status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno
zahtevam iz 6. člena:
(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
glaziranje žit in riža;
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(g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
(h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
(i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;
(j) sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, razvrščanje po stopnjah, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
(k) preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare,
vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče in
vsi drugi preprosti postopki pakiranja;
(l) pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in
drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;
(m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
(n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
(o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah (a) do (n);
(p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za nezadostno v smislu
prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku v pogodbenici.
8. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola
je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
(a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov
ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,
(b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s petim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
9. 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.
10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat,
kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez
njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene
garniture franko tovarna.
11. člen
Nevtralne sestavine
Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, ni treba ugotavljati porekla za navedeno, kar bi lahko bilo uporabljeno pri
njegovi izdelavi:
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(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 izdelka.
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz 4. člena in tretjega odstavka
tega člena morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s
poreklom, določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni v
pogodbenicah.
2. Razen v primerih iz 4. člena se blago s poreklom,
izvoženo iz ene od pogodbenic v drugo državo, ob vrnitvi
šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim organom
lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo,
in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku, ne vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj pogodbenic na materialih, izvoženih
iz ene od pogodbenic in tja ponovno uvoženih, če:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v eni od
pogodbenic ali so bili pred njihovim izvozom obdelani ali
predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. členu,
in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov,
in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj pogodbenic ob uporabi določb tega člena, ne presega 10 odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se
uveljavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj pogodbenic. Kadar pa se v seznamu v prilogi II za določitev statusa
blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki
določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih
na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s
skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj pogodbenice
z uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega
odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost“ pomeni
vse stroške, nastale zunaj pogodbenic, skupaj z vrednostjo
tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v
seznamu Priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za
zadosti obdelane ali predelane samo ob uporabi splošno
dovoljenega odstopanja, določenega v drugem odstavku
6. člena.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke iz 50. do 63. poglavja harmoniziranega sistema.
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8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj pogodbenic, se opravi v
skladu s postopki pasivnega oplemenitenja ali podobnimi
postopki.
13. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem
sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo
zahteve tega protokola in se prevažajo neposredno med
pogodbenicami ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v
4. členu. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do
tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim 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 opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za
ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih
čez ozemlja, ki niso ozemlja pogodbenic.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:
(a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz
države izvoznice čez državo tranzita, ali
(b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če je primerno, imena ladij ali drugih
uporabljenih prevoznih sredstev,
in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita, ali
(c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.
14. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 4. členu, in so
po razstavi prodani z namenom uvoza v pogodbenico, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega sporazuma, če
se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
(a) je izvoznik te izdelke poslal iz pogodbenice v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavljal,
(b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače
dal na razpolago osebi v pogodbenici,
(c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani
v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo,
in
(d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavitev
na razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali dano v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim
organom države uvoznice na običajen način. V njem morata biti navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se
lahko zahtevajo dodatna pisna dokazila o pogojih, pod
katerimi so bili razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, 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 izdelkov in med katerimi izdelki ostanejo pod
carinskim nadzorom.
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IV. ODDELEK
POVRAČILO ALI IZVZETJE OD CARINSKIH DAJATEV
15. člen
Prepoved povračila ali izvzetja od carinskih dajatev
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz pogodbenice ali iz ene od drugih
držav, omenjenih v 4. členu, za katere se izda ali sestavi
dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v tej
pogodbenici ne more uveljavljati kakršno koli povračilo ali
izvzetje od carinskih dajatev.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno
koli delno ali celotno povračilo, odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev z enakim učinkom, ki se lahko
uporablja v pogodbenici izrecno ali posledično, za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat, ko se izdelki, pridobljeni
iz omenjenih materialov, izvozijo, in ne, če tam ostanejo za
domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, mora biti na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadar koli predložiti vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo,
da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh
izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse
carinske dajatve ali dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9.
člena in za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so taki
predmeti brez porekla.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema izvoznih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma.
V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
16. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz pogodbenice pri uvozu v
drugo pogodbenico veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi:
(a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v prilogi III, ali
(b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena,
izjave izvoznika, v nadaljevanju “izjava na računu“, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče
prepoznati; besedilo izjave na računu je v prilogi IV.
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega protokola v primerih, kot jih določa 26. člen,
veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti
katere koli zgoraj navedene dokumente.
17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik obrazca potrdila o prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v prilogi III.
Obrazca se izpolnita v enem od jezikov pogodbenic, ali v
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enem od jezikov držav, omenjenih v 4. členu in v skladu z
določbami notranjega prava države izvoznice. Če so napisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi
črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvidenem polju
brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno,
je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in
prečrtati prazen prostor pod njo.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o
prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega protokola.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
pogodbenice, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v
4. členu ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla blaga
in izpolnjevanje drugih zahtev tega protokola. V ta namen
imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen koli
drug pregled, ki se jim zdi potreben.Ti organi tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen
opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti
pripisov z namenom goljufije.
6. Če so izdelki pridobili status porekla na podlagi tega
protokola, mora imeti potrdilo o prometu blaga EUR.1 enega od teh zaznamkov:
BG “ –
 “
CZ “KUMULACE – CHORVATSKO“
DE “KUMULIERUNG – KROATIEN“
EN “CUMULATION – CROATIA“
FR “CUMUL – CROATIE“
HR “KUMULACIJA – HRVATSKA“
HU “KUMULÁCIÓ – HORVÁT“
PL “KUMULACJA – CHORWACJA“
RO “CUMUL – CROATIA“
SI
“KUMULACIJA – HRVAŠKA“
SK “KUMULÁCIA – CHORVÁTSKO“
v polju Opombe potrdila o prometu blaga EUR.1.
7. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v polju 11 potrdila.
8. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.
18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o
prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:
(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin
ali
(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je
bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
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4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od naslednjih izrazov:
BG “  “
CZ “VYSTAVENO DODATEČNĚ“
DE “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“,
EN “ISSUED RETROSPECTIVELY“
FR “DÉLIVRÉ A POSTERIORI“
HR “NAKNADNO IZDANO“
HU “KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“
PL “WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“
RO “EMIS A POSTERIORI“
SI
“IZDANO NAKNADNO“
SK “VYSTAVENÉ DODATOČNE“
ali izraz v jeziku drugih držav, omenjenih v 4. členu.
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
polje Opombe potrdila o prometu blaga EUR.1.
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe,
ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi
izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov:
BG “ “
CZ “DUPLIKÁT“
DE “DUPLIKÁT“
EN “DUPLICATE“
FR “DUPLICATA“
HR “DUPLIKAT“
HU “MÁSODLAT“
PL “DUPLIKAT“
RO “DUPLICAT“SI “DVOJNIK“
SK “DUPLIKÁT“
ali izraz v jeziku drugih držav, omenjenih v 4. členu.
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v
polje Opombe dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.
20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali danega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskega
urada v pogodbenici, je mogoče zamenjati prvotno dokazilo
o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1
zaradi pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v pogodbenici. Nadomestno potrdilo ali nadomestna potrdila o
prometu blaga EUR.1 izda carinski urad, pod nadzor katerega so bili dani izdelki.
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne
težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih
strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja“.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem dogovorjenem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod
katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
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4. Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih
računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil izdelek
narejen.
5. Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se
lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskih
organov uporabnik da izjavo o tem, kako so bile količine
vodene.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga uporabnik
kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od
drugih pogojev, določenih v tem protokolu.
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da:
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena
ali
(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
en ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6.000 evrov.
2. Izjavo na računu je mogoče dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4.
členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar
koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države
izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
protokola.
4. Izjavo na računu, katere besedilo je v prilogi IV,
mora izvoznik natipkati, odtisniti ali natisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če je napisana 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 smislu
22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave, če se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejema
polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je
mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno podpisal.
6. Izvoznik lahko da izjavo na računu ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, če je predložena
carinskim organom v državi uvoznici najkasneje v dveh letih
po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika“, ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, da
daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na
katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo,
mora predložiti zadovoljiva dokazila carinskim organom o
statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev
tega protokola.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po njihovem mnenju primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.
4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo, kako pooblaščen izvoznik uporablja pooblastilo.
5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne pred-
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loži dokazil, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno
uporablja pooblastilo.
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in mora biti v tem roku predloženo
carinskim organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po poteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo mogoče predložiti do določenega končnega datuma.
3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če
so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo pogoje, potrebne za izvajanje tega sporazuma.
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu odstavka (a) drugega temeljnega pravila harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in
XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za te izdelke pri prvem
delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v
trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave.
Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na
carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se
priloži temu dokumentu.
2. Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Poleg tega, skupna vrednost teh izdelkov ne sme
presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 1.200 evrov pri
izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.
27. člen
Dokazilne listine
Listine, omenjene v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo za dokazovanje,
da se izdelki, na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga
EUR.1 ali izjavo na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v
4. členu in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola, so
med drugim lahko tudi:
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(a) neposredno dokazilo o postopkih, 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 uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v pogodbenici, kadar se
uporabljajo v skladu z notranjim pravom;
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v pogodbenici, izdani ali dana v pogodbenici, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali sestavljena v pogodbenici v skladu s tem protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 4. členu v skladu
s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem protokolu.
28. člen
Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, navedene v tretjem odstavku 17. člena.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, navedene v tretjem odstavku 21. člena.
3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo
o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
navedene v drugem odstavku 17. člena.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.
29. člen
Razlike in oblikovne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami
na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza
predloženim izdelkom.
2. Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke (b) prvega odstavka 21.
člena in tretjega odstavka 26. člena v primerih, ko se izda
račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka od držav,
omenjenih v 4. členu, določi zneske v nacionalni valuti držav, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko (b) prvega odstavka 21. člena ali s tretjim odstavkom
26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri je izdan račun,
glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti
zneskov, izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v
oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta.
Pogodbenice se uradno obvesti o teh zneskih.
4. Država lahko zaokroži znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v evrih izraženega zneska v nacionalno valuto,
navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se
dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 odstotkov. Država lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v
nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če je ob letni
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uskladitvi iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred
kakršno koli zaokrožitvijo večji za manj kot 15 odstotkov
protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni
valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje te protivrednosti.
5. Skupni odbor na zahtevo katere koli od pogodbenic
pregleda v evrih izražene zneske. Skupni odbor pri tem
upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo
zneskov, izraženih v evrih.
VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
31. člen
Medsebojna pomoč
1. Carinski organi pogodbenic si medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski
uradi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove
carinskih organov, odgovornih za preverjanje teh potrdil in
izjav na računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si
pogodbenice prek pristojnih carinskih uprav medsebojno
pomagajo pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu
blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so
tam navedene.
32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga
EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali
kopijo teh listin carinskim organom države izvoznice, in če
je ustrezno, 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.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo
in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig
ali kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja,
morajo uvozniku ponuditi sprostitev izdelkov, ob vseh previdnostnih ukrepih, ki se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o izidih takega preverjanja obveščeni čim prej. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti verodostojni in če se
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz pogodbenice ali iz ene od drugih držav, ki so
omenjene v 4. členu ter izpolnjujejo druge zahteve tega
protokola.
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje, ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.
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33. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz
32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede
razlage tega protokola, jih je treba predložiti Skupnemu
odboru.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.
34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi
pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1. Pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o
poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto cono na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter
da na njih niso opravljeni drugi postopki razen, običajnih,
ki so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka
izdelki s poreklom iz pogodbenice, ki imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo predelave ali
obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega protokola.
VII. ODDELEK
KONČNE DOLOČBE
36. člen
Spremembe protokola
Skupni odbor lahko odloči, da spremeni določbe tega protokola.
37. člen
Pododbor za carinske zadeve
1. Ustanovi se pododbor za carinske zadeve, zadolžen za izvajanje upravnega sodelovanja zaradi pravilne in
enotne uporabe tega protokola ter za izvajanje katere koli
druge naloge iz carinskega področja, ki bu mu bila dodeljena.
2. Pododbor sestavljajo strokovnjaki iz pogodbenic,
odgovorni za carinske zadeve in vprašanja porekla.
38. člen
Priloge
Priloge I do IV k temu protokolu so njegov sestavni
del.
PRILOGA I k protokolu 7a
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v
smislu 6. člena tega protokola.
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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“, 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 izdelke 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 tako 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 Določbe 6. člena tega protokola v zvezi z izdelki, ki
so pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri
izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je
bil ta status pridobljen v tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v pogodbenici.
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 pogodbenici 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
tej pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov
brez porekla.
3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave
ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako 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 ni.
3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja
določbe “ izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke
(tudi materiali istega opisa in iz istega poglavja kot izdelek),
pri čemer je treba 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...“
ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števike, vštevši
druge materiale iz iste tarifne številke kot je izdelek“ pomeni,
da se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke,
razen tistih opisanih tako kot izdelek v 2. stolpcu seznama.
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3.4 Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek
lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se
lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.
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 pa 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 žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
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 je 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, razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne spredena.
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, ki se uporabljajo
pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo 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 spodaj).
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5.2 Vendar pa se 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 poli(fenilensulfida)
– sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida)
– 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
– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne,
širine, ki ne presega 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 uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod pogojem, da njihova
skupna teža ne presega 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 (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih
materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi,
če 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.
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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, da je uporabljena preja iz
dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s
tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo “prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne“, je
to odstopanje pri preji 20%.
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo “trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z
aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z prozornim ali barvnim lepilom med
dvema plastičnima slojema“, je to odstopanje pri traku 30%.
Opomba 6:
6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo, se tekstilni materiali (razen vlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za
izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, lahko
uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna
od tarifne številke izdelka in če njihova vrednost ne presega
8% cene izdelka franko tovarna.
6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri
izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo
tekstil ali ne.
Na primer:
Če pravilo v seznamu določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so 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, čeprav 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 frakcioniranja;
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;
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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 frakcioniranja;
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;
ij) izomerizacija;
k) 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);
l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in
temperaturi nad 250 °C, 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 obravnava kot specifični
proces;
n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija, če se manj kot 30 vol. %
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C, po metodi ASTM D 86;
o) 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,
p) samo za surove izdelke (razen vazelina, ozokerita,
voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase olja) iz tarifne
številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko kristalizacijo.
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715,
ex 2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla
kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije ne
podelijo porekla.
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PRILOGA II k protokolu 7a

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani
izdelki dobili status blaga s poreklom
Izdelki, omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele sporazuma
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

1. pgl.

Žive živali

Vse živali iz 1. poglavja morajo
biti v celoti pridobljene.

2. pgl.

Meso in drugi užitni klavnični
proizvodi

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 1. in 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

3. pgl.

Ribe, raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 4. pgl.

Mlečni izdelki; perutninska in
ptičja jajca; naravni med; užitni
proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:
Pinjenec, kislo mleko, kisla
smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirano ali ne, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil, aromatizirano ali z dodanim
sadjem, lupinastim sadjem ali
kakavom

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni.

Proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:
Pripravljene ščetine in dlake
domačega in divjega prašiča

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 5.
poglavja v celoti pridobljeni.
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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 6.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna.

7. pgl.

Užitne vrtnine, nekateri koreni in
gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 7.
poglavja v celoti pridobljeni.

8. pgl.

Užitno sadje in oreški ; lupine
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- je vse uporabljeno sadje v celoti
pridobljeno in so vsi uporabljeni
oreški v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30 % vrednosti cene
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl.

Kava, pravi čaj, maté čaj in
začimbe; razen za:

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali
brez kofeina; lupine in kožice
kave; kavni nadomestki, ki
vsebujejo kakršen koli odstotek
kave

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 9.
poglavja v celoti pridobljeni.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

0403

ex 5. pgl.

ex 0502

ali

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni;
- je ves uporabljen sadni sok
(razen ananasovega, citroninega
ali grenivkinega) iz tar. št. 2009 s
poreklom, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30% cene izdelka franko
tovarna.

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

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 so vsi
uporabljeni materiali iz 10.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 11 .pgl.

Proizvodi mlinske industrije; slad;
škrob; inulin; pšenični gluten;
razen za:

ex 1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št.
0713

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita, užitne vrtnine,
korenine in gomolji iz tar. št.
0714 ali sadje v celoti pridobljeni.
Sušenje in mletje sušenih stročnic
iz tar. št. 0708.

12. pgl.

Oljna semena in plodovi; razno
zrnje, semena in plodovi;
industrijske in zdravilne rastline;
slama in krma

Izdelava, pri kateri so 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 vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
1301 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

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:

14. pgl.

ex 15. pgl.

1501

- Sluzi in sredstva za zgoščevanje,
dobljeni iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi
in sredstev za zgoščevanje.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 14.
poglavja v celoti pridobljeni.

Rastlinski materiali za pletarstvo;
rastlinski proizvodi, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu
Masti in olja živalskega in
rastlinskega izvora in proizvodi
njihovega razkrajanja; predelane
užitne masti; voski živalskega in
rastlinskega izvora; razen za:
Prašičja maščoba (vključno z
mastjo) in piščančja maščoba,
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št, kot
je tar.št. izdelka.

- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar.št.0203,
0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št.
0506.

- Drugo

Izdelava iz prašičjega mesa ali
užitnih klavničnih izdelkov iz tar.
št. 0203 ali 0206 ali iz
piščančjega mesa in užitnih
klavničnih izdelkov iz tar. št.
0207.

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

1502

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Maščobe živali vrste goved, ovac
in koz, razen tistih iz tar. št. 1503:
- Maščobe iz kosti ali odpadkov
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 0201,
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz
tar. št. 0506.
- Drugo
Izdelava, pri kateri so 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

- Drugo

ex 1505

Prečiščeni lanolin

1506

Druge masti in olja živalskega
izvora in njihove frakcije,
prečiščene ali neprečiščene, toda
kemično nemodificirane:

1507 do
1515

1516

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1504.
Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja v celoti pridobljeni.
Izdelava iz surove maščobe iz
volne iz tar. št.1505.

- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

Rastlinska olja 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Trdne frakcije, razen iz jojoba
olja

Izdelava iz drugih materialov iz
tar. št. od 1507 do 1515.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni rastlinski materiali v
celoti pridobljeni.
Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali
iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in
1513.

Masti in olja živalskega ali
rastlinskega izvora in njihove
frakcije, deloma ali v celoti
hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda
nadalje nepredelani

ali

(4)
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

1517

Margarina; užitne mešanice ali
preparati iz masti in 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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 4. poglavja v celoti pridobljeni,
in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib, rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

Izdelava iz:
- živali iz 1. poglavja, in/ali
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni proizvodi;
razen za:

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa in
sladkorne pese ter kemično čista
saharoza v trdnem stanju, z dodatki
za aromatiziranje in barvili
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:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov iz
17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

1702

- Kemično čista maltoza in
fruktoza

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1702.

- Drugi sladkorji v trdnem stanju z
dodatki za aromatiziranje ali
barvili

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov iz
17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali že s
poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali
rafiniranju sladkorja, z dodatki za
aromatiziranje in barvili

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z
belo čokolado), brez kakava

18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Sladni ekstrakt; živila iz moke,
drobljencev, zdroba, škroba ali
sladnega ekstrakta brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v
prahu v količini manj kot 40 mas.
%, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso
navedena in ne zajeta na drugem
mestu; živila iz izdelkov iz tar. št.
0401 do 0404 brez dodatka
kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj
kot 5 mas. %, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki
niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu:
- Sladni ekstrakt

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

- Drugo

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Testenine, kuhane ali nekuhane ali
polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene,
kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20 mas. % ali manj
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita in žitni izdelki
(razen pšenice vrste "durum" in
njenih izdelkov) v celoti
pridobljeni.

- Ki vsebujejo več kot 20 mas. %
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita in žitni
izdelki (razen pšenice vrste
"durum" in njenih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 3. poglavja v celoti pridobljeni.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz
krompirjevega škroba iz tar. št.
1108.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 1806,
- pri kateri so vsa uporabljena žita
in moka (razen pšenice vrste
"durum" in koruze vrste Zea
indurata, in njunih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1903

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle in v podobnih oblikah

1904

Pripravljena živila, dobljena z
nabrekanjem ali praženjem žit ali
žitnih izdelkov (npr. koruzni
kosmiči); žita (razen koruze), v
zrnu ali obliki kosmičev ali druge
oblike (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače
pripravljena, ki niso navedena in
ne zajeta na drugem mestu

ali
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in
drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega: hostije,
prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati za pečatenje,
rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz 11. poglavja.

ex 20. pgl.

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreški
ali drugih delov rastlin; razen za:

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo
najmanj 5 mas.% škroba,
pripravljeni ali konzervirani v kisu
ali ocetni kislini
Krompir v obliki moke, zdroba ali
kosmičev, pripravljen ali
konzerviran drugače kot v kisu ali
ocetni kislini
Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine
in drugi deli rastlin, konzervirani
v sladkorju (suhi, glazirani ali
kristalizirani)
Džemi, sadni želeji, marmelade,
sadni pireji ali pireji iz oreškov in
sadne paste ali paste iz oreškov,
dobljeni s toplotno obdelavo, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri je vse
uporabljeno sadje, oreški ali
vrtnine v celoti pridobljeno.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2004 in
ex 2005

2006

2007

ex 2008

-Oreški, brez dodatka sladkorja ali
alkohola

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih oreškov in oljnih
semen s poreklom iz tar. št. 0801,
0802 in od 1202 do 1207 presega
60 % cene izdelka franko tovarna.

- Arašidno maslo; mešanice na
osnovi žit; palmovi srčki ; koruza

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Drugi, razen sadja in oreškov,
kuhani drugače kot v sopari ali
vodi, brez dodanega sladkorja;
zamrznjeni

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
zelenjavni sokovi, nefermentirani
in brez dodatka alkohola, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

ex 21. pgl.

Razna živila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
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status blaga s poreklom
(3)

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, pravega čaja ali maté čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na
osnovi kave, pravega čaja ali maté
čaja; pražena cikorija in drugi
praženi kavni nadomestki in
njihovi ekstrakti, esence in
koncentrati
Pripravki za omake in pripravljene
omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih
sredstev; gorčična moka in zdrob
in pripravljena gorčica:

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vsa uporabljena
cikorija v celoti pridobljena.

- Pripravki za omake in
pripravljene omake, kombinirane
začimbe in kombinirane mešanice
začimbnih sredstev

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabi gorčična moka ali zdrob
ali pripravljena gorčica.

- Gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
Juhe in ragu juhe in pripravki za te
juhe

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke, razen
pripravljenih ali konzerviranih
vrtnin iz tar. št. od 2002 do 2005.
Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

2106

Živila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu

ex 22. pgl.

Pijače, alkoholi in kis; razen za:

2202

Vode, vključno z mineralnimi
vodami in sodavicami, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali
aromatizirane ter druge
brezalkoholne pijače, razen sadnih
in zelenjavnih sokov, ki se
uvrščajo v tar. št. 2009

2207

Nedenaturiran etanol (nevtralni,
sintetični ali fermentirani etanol), z
vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali
več; denaturirani etanoli, s katero
koli vsebnostjo etanola

ali

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni.
Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna, in
- pri kateri je vsak uporabljeni
sadni sok (razen ananasovega,
citroninega ali grenivkinega) s
poreklom.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni,
ali, če so vsi drugi uporabljeni
materiali že s poreklom, se lahko
uporabi arak do višine 5 vol. %.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo
manj kot 80 vol.%; destilati, likerji
in druge alkoholne pijače s katero
koli vsebnostjo alkohola

ex 23. pgl.

Ostanki in odpadki živilske
industrije; pripravljena krma za
živali; razen za:

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrob in peleti
iz rib ali rakov , mehkužcev ali
drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi
Ostanki pri proizvodnji škroba iz
koruze (razen zgoščenih tekočin za
namakanje), z vsebnostjo
proteinov, računano na suh
proizvod, več kot 40 mas. %
Oljne pogače in drugi trdni ostanki
ekstrakcije olivnega olja, ki
vsebujejo več kot 3 mas. %
olivnega olja
Izdelki, ki se uporabljajo kot krma
za živali

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnih nadomestkov

ex 2403

Tobak za kajenje

ex 25. pgl.

Sol; žveplo; zemljine in kamen;
sadra, apno in cement; razen za:

ex 2504

Naravni grafit, z obogateno
vsebino ogljika, prečiščen in mlet

ex 2515

Marmor, razžagan ali kako
drugače razrezan v pravokotne
(vključno z kvadratnimi) bloke ali
plošče debeline do vključno 25 cm
Granit, porfir, bazalt, peščenec in
drug kamen za spomenike ali
gradbeništvo, razžagani ali kako
drugače razrezani v kvadratne ali
pravokotne bloke ali plošče
debeline do vključno 25 cm

Izdelava, pri kateri so vsi
materiali iz 24. poglavja v celoti
pridobljeni.
Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut.% uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.
Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut % uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Bogatenje vsebine ogljika,
prečiščevanje in mletje surovega
grafita.
Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, marmorja (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2303

ex 2306

2309

ex 2516

ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni,
ali, če so vsi drugi uporabljeni
materiali že s poreklom, se lahko
uporabi arak do višine 5 vol. %.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

2208

Izdelava, pri kateri je vsa
uporabljena koruza v celoti
pridobljena.

Izdelava, pri kateri so vse
uporabljene olive v celoti
pridobljene.
Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita, sladkor
ali melase, meso ali mleko s
poreklom, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, kamna (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.
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ex 2518
ex 2519

ex 2520

Poimenovanje blaga

Naravna azbestna vlakna

ex 2525
ex 2530

Sljuda v prahu
Zemeljske barve, žgane ali v prahu

26. pgl.

Rude, žlindre in pepeli

ex 27. pgl.

Mineralna goriva, mineralna olja
in proizvodi njihove destilacije;
bituminozne snovi; mineralni
voski; razen za:
Olja, pri katerih masa aromatskih
sestavin presega maso
nearomatskih sestavin, ki so
podobna mineralnim oljem
dobljenim z destilacijo katrana iz
črnega premoga pri visoki
temperaturi, katerih se 65 vol. %
ali več destilira pri temperaturi do
250o C (vključno z mešanicami
naftnih olj in benzenom), za
pogonsko gorivo ali kurjavo

ex 2709
2710

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

Dolomit, žgan (magnezijevkalcijev oksid) ali sintran
Zdrobljen naravni magnezijev
karbonat (magnezit), v hermetično
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev
oksid, čisti ali nečisti, razen
taljenega magnezijevega oksida ali
mrtvo pečenega (sintranega)
magnezijevega oksida
Sadra, specialno pripravljena za
zobozdravstvo

ex 2524

ex 2707

Uradni list Republike Slovenije

Surova olja, dobljena iz
bituminoznih mineralov
Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih
materialov, razen surovih ter
proizvodi, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu, ki
vsebujejo po masi 70 % ali več olj
iz nafte ali olj, dobljenih iz
bituminoznih materialov, če so ta
olja osnovne sestavine teh
proizvodov; odpadna olja

(3)

ali

Žganje nežganega dolomita.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabi naravni magnezijev
karbonat (magnezit).

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz azbestnega
koncentrata.
Mletje sljude ali odpadkov sljude.
Žganje ali mletje zemeljskih barv.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
Destruktivna destilacija
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 pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.
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ogljikovodiki

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19043

(3)

ali

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (2)
ali

2712

2713

Vazelin; parafinski vosek,
mikrokristalni vosek iz nafte,
stiskani parafini, ozokerit, vosek iz
rjavega premoga ali lignita, vosek
iz šote, drugi mineralni voski in
podobni proizvodi, dobljeni s
sintezo ali drugimi postopki,
pobarvani ali nepobarvani

Naftni koks, bitumen in drugi
ostanki iz nafte ali olj iz
bituminoznih materialov

Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.
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 pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.
Postopki rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.(1)
ali

2714

Bitumen in asfalt, naravni;
bituminozni in oljni skrilavci in
katranski pesek; asfaltiti in asfaltne
kamnine

Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

(4)

Stran

19044 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

2715

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

Bitumenske mešanice na osnovi
naravnega asfalta, naravnega
bitumna, bitumna iz nafte,
mineralnega katrana ali mineralne
katranske smole (npr.: bizuminozni
kit, “cutback”)

ex 28. pgl.

Anorganski kemični proizvodi;
organske in anorganske spojine
plemenitih kovin, redkih
zemeljskih kovin in radioaktivnih
elementov in izotopov; razen za:

ex 2805

"Mischmetall"

ex 2811

Žveplov trioksid

ex 2833

Aluminijev sulfat

ex 2840

Natrijev perborat

ex 29. pgl.

Organski kemijski proizvodi; razen
za:

ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava z elektrolitsko ali
toplotno obdelavo, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz žveplovega dioksida.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz dinatrijevega
tetraborata pentahidrata.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

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.

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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS
(1)

ex 2902

Poimenovanje blaga

Kovinski alkoholati alkoholov iz te
tar. št. in iz etanola

2915

Nasičene aciklične
monokarboksilne kisline in njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi in
peroksikisline, njihovi halogenski,
sulfo-,nitro- ali nitrozo derivati
- Notranji etri in njihovi
halogenski sulfo-, nitro- in
nitrozoderivati
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

Cikloalkani in cikloalkeni (razen
azulenov), benzeni, tolueni,
ksileni, za uporabo kot pogonsko
gorivo ali za kurjavo

ex 2905

ex 2932

Št.

(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 2905. Lahko
pa se uporabijo kovinski
alkoholati iz te tar. št. pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
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 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, 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.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Ciklični acetali in notranji
hemiacetali in njihovi halogenski,
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

2933

Heterociklične spojine samo s
heteroatomom ali heteroatomi
dušika;

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

2934

Nukleinske kisline in njihove soli,
kemično določene ali nedoločene;
druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. Vendar vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
2932 in 2933 ne sme presegati 20
% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. Vendar vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
2932, 2933 in 2934 ne sme
presegati 20 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 2939

Koncentrati iz makove slame, ki
vsebujejo manj kot 50 mas.%
alkaloidov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 30. pgl.

Farmacevtski proizvodi; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , pod
pogojem , da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarne.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran

19046 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

3002

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Človeška kri; živalska kri,
pripravljena za uporabo v
terapevtske, profilaktične ali
diagnostične namene; antiserumi
in druge frakcije krvi ter
modificirani imunološki proizvodi,
dobljeni po biotehničnih postopkih
ali kako drugače; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov (razen
kvasovk) in podobni proizvodi:
- 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
- Drugo:
-- človeška kri

-- živalska kri, pripravljena za
terapevtsko ali profilaktično rabo

-- frakcije krvi, razen antiserumov,
hemoglobina, globulina iz krvi in
globulina iz serumov

-- hemoglobin, globulin iz krvi in
globulin iz serumov

- - drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali , ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

3003 in
3004

(2)

Zdravila (razen proizvodov iz tar.
št. 3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št.
2941

-Drugo

ex 3006

ex 31. pgl

ex 3105

Odpadni farmacevtski proizvodi
definirani z opombo 4(k) v tem
poglavju
Gnojila; razen za:

Mineralna ali kemična gnojila, ki
vsebujejo dva ali tri gnojilne
elemente - dušik, fosfor in kalij;
druga gnojila; proizvodi iz tega
poglavja v tabletah ali podobnih
oblikah ali pakiranjih do vključno
10 kg bruto mase; razen za:

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev sulfat
ex 32. pgl.

Ekstrakti za strojenje ali barvanje;
tanini in njihovi derivati; barve,
pigmenti in druga barvila;
pripravljena premazna sredstva in
laki; kiti in druge tesnilne mase;
tiskarske barve in črnila; razen za:

ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri in
drugi derivati

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materalov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna .
Ohrani se tisto poreklo izdelka,
kot je v njegovi izvirni uvrstitvi .
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz ekstraktov za strojenje
rastlinskega porekla.

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.

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.

Stran
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Poimenovanje blaga

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

(4)

3205

Lak barve; preparati predvideni v
3. opombi v tem poglavju na
osnovi "lak barv" (3)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar št., razen materialov iz tar.
št. 3203, 3204 in 3205. Lahko pa
se uporabijo materiali iz tar. št.
3205 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.

ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi;
parfumerijski, kozmetični in
toaletni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s
terpeni), vključno z zgoščenimi
(trdimi) olji (concretes) in čistimi
olji; izvlečki oleosmol; rezinoidi;
koncentrati eteričnih olj in maščob
v masteh, neeteričnih oljih, voskih
ali podobnem, dobljeni z
ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo
ali maceracijo; stranski terpenski
proizvodi, dobljeni z deterpenacijo
eteričnih olj; vodni destilati in
vodne raztopine eteričnih olj
Mila, organska površinsko aktivna
sredstva, pralni preparati, mazalni
preparati, umetni voski,
pripravljeni voski, preparati za
loščenje ali čiščenje, sveče in
podobni proizvodi, paste za
modeliranje in "zobarski voski" ter
zobarski preparati na osnovi sadre;
razen za:
Mazalni preparati, ki vsebujejo
manj kot 70 mas.% naftnih olj ali
olj, pridobljenih iz bituminoznih
mineralov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z materiali
iz druge "skupine" (4) v tej tar. št.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste skupine, kot je skupina
izdelka, pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

ex 34. pgl.

ex 3403

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Drugo

ex 35.pgl.

Beljakovinske snovi; modificirani
škrobi; lepila; encimi; razen za:

3505

Dekstrini in drugi modificirani
škrobi (npr. preželatinizirani in
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi
dekstrina in drugih modificiranih
škrobov:
- Škrobni etri in estri

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

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, in
- materialov iz tar. št. 3404.
Ti materiali se lahko uporabijo
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3505.

(4)

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.

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.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar. št. 1108.

ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični
proizvodi; vžigalice; piroforne
zlitine; vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 37. pgl.

Proizvodi za fotografske in
kinematografske namene; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

3701

Fotografske plošče in plan filmi,
občutljivi za svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; plan filmi za trenutno
(hitro) fotografijo, občutljivi na
svetlobo, neosvetljeni, v kasetah
ali brez njih:

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Plan filmi za trenutno (hitro)
barvno fotografijo, v kasetah

- Drugo

3702

3704

Fotografski filmi v zvitkih,
občutljivi na svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; filmi v zvitkih za
trenutne (hitre) fotografije,
občutljivi na svetlobo, neosvetljeni
Fotografske plošče, filmi, papir,
karton in tekstil, osvetljeni toda
nerazviti

ex 38. pgl.

Razni proizvodi kemijske
industrije; razen za:

ex 3801

- Koloidni grafit v oljni suspenziji
in polkoloidni grafit; ogljikove
paste za elektrode
- Grafit v obliki paste kot
mešanica z mineralnimi olji z več
kot 30 mas.% grafita

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz tar. št. 3702, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz tar. št. 3701 in 3702,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
3403 ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Rafiniranje surovega tal olja.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 3803

Rafinirano tal olje

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja,
prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali
rafiniranjem surovega sulfatnega
terpentinskega olja.

ex 3806

Smolni estri (ester gums)

Izdelava iz smolnih kislin.

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska
smola)

Destilacija lesnega katrana.

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.

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.
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.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

3808

3809

3810

3811

(2)

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi,
herbicidi, sredstva zoper klitje,
sredstva za urejanje rasti rastlin,
dezinfektanti in podobni proizvodi,
pripravljeni v oblikah ali
pakiranjih za prodajo na drobno
končnemu porabniku brez
predhodnega pakiranja v manjšo
embalažo ali kot preparati ali
proizvodi (npr. žveplani trakovi,
stenji, sveče in muholovke)
Sredstva za dodelavo, nosilci barv,
sredstva za pospeševanje barvanja
ali fiksiranje barvil ter drugi
proizvodi (npr.: sredstva za
apreturo in jedkanje), ki se
uporabljajo v tekstilni, papirni,
usnjarski in podobnih industrijah,
ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu
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
Preparati zoper detonacijo,
antioksidanti, preparati za
preprečevanje kopičenja smole, za
zboljšanje viskoznosti, preparati za
preprečevanje korozije in drugi
pripravljeni aditivi, za mineralna
olja (vključno z bencinom) ali za
druge tekočine, ki se uporabljajo v
iste namene kot mineralna olja:
- Pripravljeni aditivi za mazalna
olja, ki vsebujejo naftna olja ali
olja iz bituminoznih mineralov
- Drugo

3812

3813

3814

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
Preparati in polnila za aparate za
gašenje požara; napolnjene granate
za gašenje požara
Sestavljena organska topila in
razredčila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu;
pripravljena sredstva za
odstranjevanje premazov ali lakov

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cena izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
3811 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)

Stran
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Tar. št. HS
(1)

3818

3819

3820

3822

3823

3824

Poimenovanje blaga
(2)

Kemični elementi, dopirani za
uporabo v elektroniki, v obliki
kolutov, ploščic ali v podobnih
oblikah; kemične spojine, dopirane
za uporabo v elektroniki
Tekočine za hidravlične zavore in
druge pripravljene tekočine za
hidravlični prenos, ki po masi ne
vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
naftnega olja ali olj, dobljenih iz
bituminoznih mineralov
Preparati zoper zmrzovanje in
pripravljene tekočine za odtajanje

Diagnostični ali laboratorijski
reagenti na podlogi (nosilcu);
pripravljeni diagnostični ali
laboratorijski reagenti na nosilcu
ali brez njega, razen tistih iz tar.
št. 3002 ali 3006; standardni
referenčni vzorci
Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije; industrijski maščobni
alkoholi
- Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije
- Industrijski maščobni alkoholi

Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra,
kemični proizvodi in preparati
kemijske industrije in sorodnih
industrij (vključno tudi s tistimi, ki
so sestavljeni iz mešanic naravnih
proizvodov), 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,
tiofenirane sulfonske kisline, iz olj
pridobljenih iz bituminoznih
mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjalci
- - Sušilci (getterji) za vakuumske
cevi

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3823.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

- - Alkalni železovi oksidi za
prečiščevanje plina
- - Amoniakova voda in
izkoriščeni oksidi dobljeni pri
čišenju plina iz premoga
- - 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

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

- Drugo

ex 3907

Kopolimeri, narejeni iz
polikarbonata in akrilonitrilbutadien-stiren kopolimera (ABS)

- Poliester

3912

Celuloza in njeni kemični derivati,
ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu, v primarnih oblikah

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

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna;
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna. (5)
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod pogojem
, da njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna. (5)
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov iz
39. poglavja ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna in /ali
izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A)
polikarbonata.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Ploščati izdelki, bolj kot le
površinsko obdelani ali rezani v
druge oblike, razen pravokotnih
(vključno z kvadratnimi); drugi
izdelki, bolj obdelani kot le
površinsko obdelani
- Drugi:
- - izdelki adicijske
homopolimerizacije, pri kateri
enojni monomer prispeva več kot
99 mas. % celotne vsebine
polimerov

- - drugi

ex 3916 in
ex 3917

Profilni izdelki in cevi

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

ex 3921

Folije iz plastičnih mas,
metalizirane

3922 do
3926

Izdelki iz plastičnih mas

ex 40. pgl

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in
gume; razen za:

ex 4001

Laminirane plošče ali krep iz
kavčuka za čevlje
Mešanice kavčuka,
nevulkanizirane, v primarnih
oblikah ali ploščah, listih ali
trakovih

4005

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz. 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna. (5)
Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka, ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.
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 uporabljenih
materialov ne presega 25%
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je tar. štev. izdelka, ne
presega
20 % cene izdelka franko tovarna.
Izdelava iz visoko prosojnih
poliestrskih folij debeline manj
kot 23 mikronov. (6)
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Laminacija folij iz naravnega
kavčuka.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, razen
naravnega kavčuka, ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

4012

Izdelki iz trde gume
Surove kože z dlako ali brez dlake
(razen krzna) in usnje; razen za:

ex 4102

Surove kože ovc ali jagnjet, brez
volne
Strojena ali "crust" koža brez volne
ali dlak, cepljena ali necepljena,
toda nadaljne neobdelana

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19055

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

Protektirane ali rabljene zunanje
gume (plašči); polne gume ali
gume z zračnimi komorami,
zamenljivi protektorji (plasti) in
ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka
(gume):
- Protektirane gume, polne gume
ali gume z zračnimi komorami
- Drugo

ex 4017
ex 41. pgl.

4104 do
4106

Št.

(3)

Protektiranje rabljenih zunanjih
gum.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar. št. 4011
in 4012.
Izdelava iz kavčuka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Odstranjevanje volne s kože ovac
ali jagnjet, z volno.
Ponovno strojenje predhodno
strojenih kož.
ali
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

4107, 4112
in 4113

ex 4114

42. pgl.

ex 43. pgl.

ex 4302

Usnje, naprej obdelano po
strojenju ali "crust", vključno s
pergamentno obdelanimi, brez
volne, cepljeno ali necepljeno,
razen usnja iz tar.št. 4114
Lakasto usnje in lakasto plastovito
usnje; metalizirano usnje

Usnjeni izdelki, sedlarski in
jermenarski izdelki; predmeti za
potovanje, ročne torbe in podobni
izdelki iz živalskih črev
Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki; razen za:
Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:
- Plošče, križi in podobne oblike

- Drugo
4303

Oblačila, pribor za oblačila in
drugi krzneni izdelki

ex 44. pgl.

Les in lesni izdelki, lesno oglje;
razen za:

ex 4403

Les, grobo obdelan (razčetverjen)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar.št. od 4104
do 4113.

Izdelava iz materialov iz tar.št.
od 4104 do 4106,4107, 4112 ali
4113 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Beljenje ali barvanje, vključno z
rezanjem in sestavljanjem
nesestavljenega strojenega ali
obdelanega krzna.
Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna.
Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna
iz tar. št. 4302.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz grobo obdelanega
lesa, olubljenega ali ne, ali samo
grobo tesanega.

(4)

Stran

19056 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS
(1)

ex 4407

ex 4408

ex 4409

ex 4410 do
ex 4413

ex 4415

ex 4416

ex 4418

ex 4421

Poimenovanje blaga
(2)

Les, vzdolžno žagan ali cepljen,
rezan ali luščen, skobljan, brušen
ali na koncih spojen, debeline nad
6 mm
Listi za furniranje (vključno s
tistimi, ki so pridobljeni z
rezanjem laminiranega lesa) in za
vezane plošče debeline do
vključno 6 mm, spojene in drug
les, žagan po dolžini, rezan ali
lupljen debeline do vključno 6
mm, skobljan, brušen ali na
koncih spojen
Les, profiliran vzdolž katerega koli
roba, konca ali strani, vključno s
skobljanim, brušenim ali na koncih
spojenim:
- Brušeni ali na koncih spojeni
- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve
Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve za notranjo
dekoracijo in druge oblikovane
plošče
Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe,
bobni in podobna embalaža za
pakiranje, iz lesa
Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski
proizvodi in njihovi deli, iz lesa
- Stavbno pohištvo in drugi leseni
proizvodi za gradbeništvo

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve
Trščice za vžigalice; lesne kljukice
ali zatiči za obutev

ex 45. pgl.

Pluta in plutasti izdelki; razen za:

4503
46. pgl.

Izdelki iz naravne plute
Izdelki iz slame, esparta in drugih
materialov za pletarstvo; košarski
in pletarski izdelki
Celuloza, lesna ali iz drugih
vlaknastih celuloznih
materialov;papirni ali kartonski
odpadki in ostanki

47. pgl.

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne
mase, papirja ali kartona; razen za:

ex 4811

Papir in karton, samo s črtami ali
kvadrati
Karbon papir, samokopirni papir in
drug papir za kopiranje ali
prenašanje, razen tistih iz tar. št.
4809; matrice za razmnoževanje in
ofsetne plošče iz papirja, v škatlah
ali brez škatel

4816

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s
spajanjem na koncih.

Spajanje, skobljanje, brušenje ali
lepljenje s spajanjem na koncih.

Brušenje ali spajanje na koncih.
Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.
Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.

Izdelava iz desk, ki niso razrezane
na določeno velikost.
Izdelava iz klanih dog, nadalje
neobdelanih, razen razžaganih na
dveh glavnih površinah.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo celičaste lesene plošče,
skodle in opaži.
Predelava v profiliran les (pero in
utori) ali okrasne letve.
Izdelava iz lesa iz katere koli tar.
št., razen lesene žice iz tar. št.
4409.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.
Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Pisemski ovitki, pisemske kartice,
dopisnice in karte za dopisovanje
brez slike, iz papirja ali kartona;
kompleti za dopisovanje v škatlah,
vrečkah, notesih in podobnih
pakiranjih iz papirja ali kartona

ex 4818

Toaletni papir

ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in drugi
izdelki za pakiranje, iz papirja,
kartona, celulozne vate ali listov
ali trakov iz celuloznih vlaken

ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata
ter listi in trakovi iz celuloznih
vlaken, razrezani v določene
velikosti ali oblike

ex 49. pgl.

Tiskane knjige, časopisi, slike in
drugi proizvodi grafične industrije,
rokopisi, tipkana besedila in načrti;
razen za:
Poštne razglednice, čestitke in
karte z osebnimi sporočili, tiskane,
ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki
ali okraski ali brez njih
Koledarji vseh vrst, tiskani,
vključno s koledarskimi bloki:
- Koledarji vrste "večni" ali z
zamenljivimi bloki na podlagah,
ki niso iz papirja ali kartona

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

ex 50. pgl.

Svila; razen za:

ex 5003

Svileni odpadki (vključno z
zapredki, neprimernimi za
odvijanje, odpadki preje in
raztrganimi tekstilnimi svilenimi
materiali), mikani ali česani

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Mikanje ali česanje svilenih
odpadkov.

4909

4910

ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4817

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Stran

19058 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS
(1)

Poimenovanje blaga

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

5004 do ex
5006

Svilena preja in preja iz svilenih
odpadkov

5007

Tkanine iz svile ali svilenih
odpadkov:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi
- Drugi

(3)

ali

Izdelava iz: (7)
- 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.

Izdelava iz enojne preje. (7)
Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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,
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.

5106 do
5110

5111 do
5113

Volna, fina ali groba živalska
dlaka, preja in tkanine iz konjske
žime; razen za:
Preja iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske žime

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske žime
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz: (7)
- 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.

Izdelava iz enojne preje. (7)

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

Št.

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

- Druge

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19059

(3)

ali

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali

ex 52. pgl.

Bombaž; razen za:

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bombaža

5208 do
5212

Bombažne tkanine:

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.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz: (7)
- 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.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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.

(4)

Stran

19060 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

ex 53. pgl.

5306 do
5308

5309 do
5311

5401 do
5406

(2)

Druga rastlinska tekstilna vlakna;
papirna preja in tkanine iz papirne
preje; razen za:
Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz: (7)
- 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.

Tkanine iz drugih rastlinskih
tekstilnih vlaken; tkanine iz
papirne preje:
- Z vtkanini gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sintetičnih filamentov

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.
Izdelava iz: (7)
- 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.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS
(1)

5407 in
5408

Poimenovanje blaga
(2)

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Tkanine iz preje iz umetnih ali
sintetičnih filamentov:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi
- Druge

5501 do
5507
5508 do
5511

Umetna ali sintetična rezana vlakna

5512 do
5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi
- Druge

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

Izdelava iz enojne preje. (7)
Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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.
Izdelava iz kemičnih materialov
ali tekstilne kaše.
Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali 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.

Izdelava iz enojne preje. (7)
Izdelava iz : (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

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
material; specialne preje; vrvi,
motvozi, konopci in prameni ter
proizvodi iz njih; razen za:

5602

Klobučevina,vključno z
impregnirano, prevlečeno ali
laminirano:
- Iglana klobučevina

- Drugo

5604

Niti in kord iz gume, prekrit s
tekstilnim materialom; tekstilna
preja, trakovi in podobno iz tar. št.
5404 ali 5405, impregnirani,
prevlečeni, prekriti, obloženi z
gumo ali plastično maso:
- Niti in kord iz gume, prekriti s
tekstilnim materialom
- Drugo

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov, ali
tekstilne kaše.

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi,
ki niso prekrite s tekstilom.
Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5605

Metalizirana preja, vključno s
posukano prejo, ki je sestavljena iz
tekstilne preje, trakov ali podobnih
oblik iz tar. št. 5404 ali 5405,
kombiniranih s kovino v obliki niti,
trakov ali prahu ali prevlečenih s
kovino

5606

Posukana preja, zviti trakovi in
podobne oblike iz tar. št. 5404 ali
5405, razen povitih proizvodov iz
tar. št. 5605 in posukane preje iz
konjske dlake iz grive in repa;
ženiljska preja (vključno s
kosmičeno ženiljsko prejo);
efektno vozličasta preja

57. pgl.

Preproge in druga talna prekrivala:
- Iz iglane klobučevine

- Iz druge klobučevine

- Drugo

ex 58. pgl.

Specialne tkanine; taftane tkanine;
čipke; tapiserije; pozamentarija;
vezenine; razen za:
- Kombinirane z gumijasto nitjo

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (7)
- 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.
Izdelava iz: (7)
- 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.
Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 deciteksov,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.
Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za predenje,
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Izdelava iz: (7)
- 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.

Izdelava iz enojne preje. (7)

(4)
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

- Druge

(3)

ali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše,
ali

5805

5810

5901

5902

Ročno tkane tapiserije (vrsta:
gobelin, flandrijske, beauvais,
aubusson in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z drobnim
in križnim vbodom), vključno z
konfekcioniranimi
Vezenina v metraži, trakovih ali
motivih

Tekstilni materiali, prevlečeni z
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo vezavo
knjig in podobne namene; tkanine
za risanje; projektno platno;
kanafas, pripravljen za slikanje;
toge tkanine (buckram) in podobni
tekstilni materiali, ki se uporabljajo
za izdelavo klobukov
Kord tkanine za avtomobilske
plašče iz preje iz najlona, poliestra
ali viskoznega rajona, velike
trdnosti:
- Z vsebnostjo do vključno 90 mas.
% tekstilnih materialov
- Druge

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.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz preje.

Izdelava iz preje.
Izdelava iz kemičnih materialov
ali tekstilne kaše.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS
(1)

5903

5904

5905

Poimenovanje blaga

Št.

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

Tekstilni materiali, impregnirani,
premazani, prevlečeni ali prekriti
ali laminirani s plastičnimi masami,
razen tistih iz tar. št. 5902

Linolej, vključno z rezanim v
oblike; talna prekrivala na tekstilni
podlagi, premazani, prevlečeni ali
prekriti, vključno z razrezanimi v
oblike
Zidne tapete iz tekstilnih surovin:
- Impregnirane, premazane,
prevlečene ali prekrite ali
laminirane z gumo, plastičnimi
masami ali drugimi materiali
- Druge

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19065

(3)

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.
Izdelava iz preje. (7)

Izdelava iz preje.

Izdelava iz: (7)
- 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

Gumirani tekstilni materiali, razen
tistih iz tar. št. 5902:
- Pleteni ali kvačkani materiali

ali

Izdelava iz preje.

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)

Stran
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(1)

5907

5908

5909 do
5911

Poimenovanje blaga

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

- Drugi materiali iz sintetične
filament preje, ki vsebuje več kot
90 mas. % tekstilnih materialov
- Druge
Tekstilni materiali, drugače
impregnirani, premazani,
prevlečeni ali prekriti; platna,
slikana za odrske kulise, tkanine za
ateljeje in podobne namene

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni
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 plinsko
razsvetljavo, impregnirane
- Druge
Tekstilni izdelki, za industrijsko
uporabo:
- Diski ali obroči za poliranje,
razen iz klobučevine iz tar. št. 5911
- 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

(3)

Izdelava iz kemičnih materialov.
Izdelava iz preje.
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.

Izdelava iz cevasto pletenih
materialov za svetilke.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava iz preje ali odpadkov
tkanin ali krp iz tar. št. 6310.
Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naslednjih materialov:
-- preja iz politetrafluoretilena,(8)
-- preje, večnitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali
prevlečene s fenolno smolo,
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz aromatičnih
poliamidov, dobljenih z
polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
-- monofilamenta iz
politetrafluoretilena, (8)
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli (pfenilentereftalamida),
-- preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo, (8)
-- kopoliestrskih monofilamentov
iz poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4cikloheksandietanola 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.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

(3)

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- 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: (7)
- 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 pribor za oblačila,
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
- Drugi

ex 62. pgl.

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211
ex 6210 in
ex 6216

6213 in
6214

Oblačila in pribor za oblačila razen
pletenih in kvačkanih izdelkov;
razen za:
Oblačila in pribor za oblačila, za
ženske, deklice in dojenčke,
vezeni

Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo iz
aluminiziranega poliestra

Robčki, šali, ogrinjala, rute,
naglavne rute, tančice in podobni
izdelki:
- Vezeni

ali

Izdelava iz preje. (7) (9)

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Izdelava iz preje. (7) (9)
Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)
Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
če vrednost uporabljene
neprevlečene tkanine ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna. (9)

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna. (9)

(4)

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

- Drugi

(3)

ali

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelavi sledi 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 vse
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

- Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo
aluminiziranega poliestra

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

- Drugi
ex 63. pgl.

6301 do
6304

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena -izrabljena
oblačila in izrabljeni tekstilni
izdelki; krpe; razen za:
Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo itd, zavese itd., drugi izdelki
za notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih
materialov

Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)
Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
pod pogojem, da vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.(9)
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz preje. (9)
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

Št.

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

- Drugi:
-- vezeni
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(3)

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (9) (10)
ali

-- drugi
6305

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

6306

Ponjave, platnene strehe in zunanje
platnene navojnice (tende); šotori;
jadra (za plovila, jadralne deske ali
suhozemna vozila); izdelki za
taborjenje
- Netkani

- Drugi
6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki,
vključno z modnimi kroji za
oblačila

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,
pripravljene v zavitkih za prodajo
na drobno končnemu porabniku
brez predhodnega pakiranja v
manjšo embalažo

ex 64. pgl.

Obutev, gamaše in podobni izdelki;
deli teh izdelkov; razen za:

6406

Deli obutve; vložki za obutev,
vstavki za pete in podobni izdelki;
gamaše, ovijači in podobni izdelki
in njihovi deli
Klobuki, kape in druga pokrivala
ter njihovi deli; razen za:

ex 65. pgl.

Izdelava iz nevezene tkanine
(razen pletene ali kvačkane), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene nevezene tkanine ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz nebeljene enojne
preje.(9) (10)
Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

Izdelava iz: (7) (9)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora izpolnjevati
pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne
bi bil v garnituri. Sestavni deli ali
izdelki brez porekla pa se lahko
vključijo, če njihova skupna
vrednost ne presega 15 % cene
garniture franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz spojenih
gornjih delov, pritrjenih na
notranje podplate ali druge
komponente podplatov iz tar. št.
6406.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ali

(4)
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Poimenovanje blaga

(1)

6503

6505

ex 66. pgl.

6601

67. pgl.

(2)

Klobuki in druga pokrivala, iz
klobučevine, izdelane iz tulcev,
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
6501, vključno tudi z podloženimi
ali okrašenimi
Klobuki in druga pokrivala,
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz
čipke, klobučevine ali drugih
tekstilnih metražnih materialov
(razen iz trakov), vključno z
podloženimi ali okrašenimi;
mrežice za lase iz kakršnega koli
materiala, vključno z podloženimi
ali okrašenimi
Dežniki, sončniki, sprehajalne
palice, palice-stolčki, biči, korobači
in njihovi deli; razen za:
Dežniki in sončniki (vključno s
palicamidežniki, vrtnimi dežniki in
podobnimi dežniki)

69. pgl.

Preparirano perje in puh in izdelki
iz perja in puha; umetno cvetje;
lasuljarski izdelki
Izdelki iz kamna, sadre, cementa,
betona, azbesta, sljude ali podobnih
materialov; razen za:
Izdelki iz skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca
Izdelki iz azbesta, izdelki iz
mešanic na osnovi azbesta ali iz
mešanic na osnovi azbesta in
magnezijevega karbonata
Izdelki iz sljude, vključno z
aglomerirano ali rekonstituirano
sljudo, na podlagi iz papirja,
kartona ali drugih materialov
Keramični izdelki

ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen za:

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005
7006

Steklo s plastjo proti refleksiji

ex 68. pgl.

ex 6803
ex 6812

ex 6814

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz obdelanega skrilavca.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

Izdelava iz obdelane sljude
(vključno z aglomerirano ali
rekonstituirano).
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano,
emajlirano ali drugače obdelano,
neokvirjeno in ne spojeno z
drugimi materiali:
- Podlaga iz steklene plošče,
prevlečena s tanko izolacijsko
prevleko polprevodniške vrste v
skladu s standardi SEMII (11)

Izdelava iz neprevlečene podlage
iz steklene plošče iz tar. št. 7006.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz tar.št.
7001.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS
(1)

7007
7008
7009

7010

Poimenovanje blaga

Št.

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

Varnostno steklo iz kaljenega ali
plastnega stekla
Večplastni panelni elementi za
izolacijo, iz stekla
Steklena ogledala, z okvirjem ali
brez njega, vključno tudi z
vzvratnimi ogledali
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
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(3)

ali

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.
Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.
Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.

7013

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo
za mizo, v kuhinji, za toaletne
namene, v pisarnah, izdelki za
notranjo dekoracijo in podobne
namene (razen tistih iz tar. št. 7010
ali 7018)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.
ali

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen
preje)

ex 71. pgl.

Naravni in kultivirani biseri, dragi
in poldragi kamni; plemenite
kovine, kovine, platirane s
plemenitimi kovinami in izdelki iz
njih; imitacije nakita; kovanci;
razen za:
Naravni ali kultivirani biseri,
sortirani in začasno nanizani zaradi
lažjega transporta

ex 7101

ex 7102
ex 7103 in
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni
(naravni, sintetični ali
rekonstruirani)

Ročno okraševanje (razen
sitotiska) ročno pihanih steklenih
izdelkov pod pogojem, da skupna
vrednost uporabljenih ročno
pihanih steklenih izdelkov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih
vlaken, rovinga, preje ali rezanih
niti, ali
- steklene volne.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
Izdelava iz neobdelanih dragih ali
poldragih kamnov.

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

7106
7108 in
7110

(2)

- Polizdelki ali v obliki prahu

7117

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Plemenite kovine:

- Neobdelane

ex 7107, ex
7109 in
ex 7111
7116

Uradni list Republike Slovenije

Kovine, platirane s plemenitimi
kovinami, v obliki polizdelkov
Predmeti iz naravnih ali
kultiviranih biserov, dragih ali
poldragih kamnov (naravnih,
sintetičnih ali rekonstruiranih)
Imitacije nakita

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar. št. 7106,
7108 in 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.
Izdelava iz neobdelanih
plemenitih kovin.
Izdelava iz kovin, platiranih z
neobdelanimi plemenitimi
kovinami.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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:

7207

Polizdelki iz železa ali
nelegiranega jekla
Ploščati valjani izdelki, palice,
kotniki in profili iz železa ali
nelegiranega jekla
Žica iz železa ali nelegiranega
jekla
Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
palice, kotniki in profili iz
nerjavnega jekla
Žica iz nerjavnega jekla

7208 do
7216
7217
ex 7218,
7219 do
7222
7223

7229

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
toplo valjane palice v ohlapno
navitih kolobarjih, kotniki in profili
iz drugih legiranih jekel; votle
palice za svedre iz legiranih ali
nelegiranih jekel
Žica iz drugih legiranih jekel

ex 73. pgl.

Izdelki iz železa in jekla; razen za:

ex 7224,
7225 do
7228

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz tar. št.
7201, 7202, 7203, 7204 ali 7205.
Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7206.
Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7207.
Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7218.
Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7218.
Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7206,
7218 ali 7224.

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7224.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 7301

Piloti

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
Cevi in votli profili iz železa (razen
iz litega železa) ali jekla

7304,
7305 in
7306
ex 7307

7308

Pribor za cevi iz nerjavnega jekla
(ISO št. X5CrNiMo 1712),
sestavljen iz več delov

ex 7315

Konstrukcije (razen montažnih
zgradb iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr.: mostovi in
mostne sekcije, vrata za zapornice,
stolpi, predalčni stebri, strehe,
strešna ogrodja, vrata in okna ter
okviri zanje, pragovi za vrata,
roloji, ograje in stebri), iz železa
ali jekla; pločevine, palice, profili,
kotniki, cevi in podobno,
pripravljeni za uporabo v
konstrukcijah, iz železa ali jekla
Verige zoper drsenje

ex 74. pgl.

Baker in bakreni izdelki; razen za:

7401

Bakrov kamen; cementni baker
(precipitat-oborina bakra)

7402

Nerafiniran baker; bakrene anode
za elektrolizo

7403

Rafiniran baker in bakrove zlitine,
surovi:
- Rafinirani baker

- Bakrove zlitine in rafinirani
baker, ki vsebuje druge elemente
7404

Bakrovi odpadki in ostanki

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.
Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206, 7207, 7218 ali 7224.
Struženje, vrtanje, širitev lukenj,
izrezovanje navojev, urezovanje
in peskanje kovanih polizdelkov,
pod pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih kovanih izdelkov
ne presega 35% cene izdelka
franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Zvarjeni
kotniki in profili iz tar. št. 7301
se ne smejo uporabiti.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
7315 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz rafiniranega surovega
bakra ali bakrovih odpadkov in
ostankov.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)

Stran

19074 / Št. 132 / 29. 12. 2003
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

7405

Predzlitine bakra

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki; razen za:

7501 do
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi
niklja in drugi vmesni izdelki
metalurgije niklja; surovi nikelj;
nikljasti odpadki in ostanki

ex 76. pgl.

Aluminij in aluminijasti izdelki;
razen za:

7601

Aluminij, surov

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

ex 7616

Izdelki iz alumini, razen gaze,
tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin
za ojačanje in podobnih materialov
( vključno z neskončnimi trakovi)
iz aluminijaste žice, in
ekspandirane kovine iz aluminija

77. pgl.

Rezervirano za morebitno
prihodnjo uporabo HS

ex 78. pgl.

Svinec in svinčeni izdelki; razen
za:

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo gaza, tkanine, rešetke,
mreže, ograje, tkanine za ojačanje
in podobni materiali (vključno
tudi z neskončnimi trakovi) iz
aluminijaste žice ali ekspandirane
kovine iz aluminija in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

7801

(2)

Surovi svinec:
- Rafiniran svinec
- Drugi

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

7901

Cink, surov

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen
za:

8001

Kositer, surov

8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

81. pgl.

Druge navadne kovine; kermeti;
njihovi izdelki:
- Druge navadne kovine; obdelane;
njihovi izdelki

- Druge

ex 82. pgl.

Orodje, nožarski izdelki, žlice in
vilice iz navadnih kovin; njihovi
deli iz navadnih kovin; razen za:

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz obdelanega svinca
("bullion" ali "work").
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 7802.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in odpadki iz
tar. št. 7902.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 8002.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka, ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)

Stran

19076 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202
do 8205, v garniturah za prodajo
na drobno končnemu porabniku
brez predhodnega pakiranja v
manjšo embalažo

8207

Izmenljiva orodja za ročne
obdelovalne priprave na mehanični
pogon ali brez njega ali za
obdelovalne stroje (npr.: za
stiskanje, kovanje, vtiskovanje,
prerezovanje, narezovanje in
vrezovanje navojev, vrtanje,
povečevanje odprtine s strganjem,
prevlačevanje, rezkanje), vključno
z matricami za izvlačenje ali
iztiskanje kovine, in orodja za
vrtanje kamna in zemlje
Noži in rezila, za stroje ali
mehanične priprave

8208

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali
nenazobljenimi (vključno z
vrtnarskimi noži), razen nožev iz
tar. št. 8208

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
(vključno s pilicami za nohte)
Žlice, vilice, zajemalke, žlice za
peno, lopatice za serviranje
kolačev, noži za ribe, noži za
maslo, prijemalke za sladkor in
podoben kuhinjski in namizni
pribor

8215

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin;
razen za:

ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in
podobni izdelki, primerni za
stavbarstvo, in avtomatična
zapirala za vrata

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih
kovin

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
8202 do 8205. Vendar pa se
orodje iz tar. št. od 8202 do 8205
lahko vstavi v garniture, če
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji in rezila iz
navadnih kovin.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8302 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8306, če njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

ex 84. pgl.

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in
mehanske naprave; njihovi deli;
razen za:

ex 8401

Gorilni elementi za jedrske
reaktorje

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 paro

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen
kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne
naprave za kotle za centralno
kurjavo
Turbine na vodno in drugo paro

8406

8407

8408

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem, na vžig s svečkami,
z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata
Batni motorji z notranjim
zgorevanjem, na vžig s kompresijo
(dizelski ali poldizelski motorji)

8409

Deli, ki so primerni izključno ali
pretežno za motorje iz tar. št. 8407
ali 8408

8411

Turboreaktivni motorji,
turbopropelerski motorji in druge
plinske turbine

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

ex 8413

Tlačne črpalke z rotacijskim
gibanjem

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.(12)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št.,razen iz tar. št. 8403
in 8404.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

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.
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.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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.

Izdelava, 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran

19078 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

ex 8414

Industrijski ventilatorji in podobno

8415

Klimatizacijske naprave z
ventilatorjem na motorni pogon in
elementi za spreminjanje
temperature in vlažnosti, vključno
s stroji, pri katerih vlažnosti ni
mogoče posebej regulirati
Hladilniki, zamrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali
zamrzovanje, električni in drugi;
toplotne črpalke, drugačne od
klimatizacijskih naprav iz tar. št.
8415

8418

ex 8419

Stroji in naprave za lesno
industrijo, za proizvodnjo papirne
mase, papirja in kartona

8420

Kalandri in drugi stroji za valjanje,
razen za kovine ali steklo, in valji
zanje

8423

Tehtnice – tehtalne naprave (razen
tehtnic z občutljivostjo do vključno
5 centigramov (0,05g)), vključno s
stroji za štetje in kontrolo, ki
delujejo na podlagi merjenja mase;
uteži za tehtnice vseh vrst

8425
do
8428

Stroji in naprave za dviganje,
manipuliranje, nakladanje ali
razkladanje

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

8429

(2)

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19079

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Samovozni buldožerji,
angledozerji, grejderji,ravnalniki,
skreperji, bagri, nakladalniki z
lopato, stroji za nabijanje in cestni
valjarji, samovozni:
- Cestni valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.
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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.
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.

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

ex 8431

Deli, primerni za uporabo
izključno ali pretežno s cestnimi
valjarji

8439

Stroji za pridelavo celuloze iz
vlaknastih celuloznih materialov
ali za proizvodnjo ali dodelavo
papirja ali kartona

8441

Drugi stroji za predelavo papirne
mase, papirja ali kartona, vključno
s stroji za rezanje vseh vrst

8444 do
8447

Stroji iz teh tar.št, ki se
uporabljajo v tekstilni industriji

ex 8448

Pomožni stroji za uporabo s stroji
iz tar. št. 8444 in 8445

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran

19080 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

8452

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

- Šivalni stroji (samo lock-stitch), z
glavami, z maso do 16 kg brez
motorja oziroma do 17 kg z
motorjem

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja)
ne presega vrednosti vsega
uporabljenega materiala s
poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za
zategovanje niti, kvačkanje in
cik-cak so s poreklom.

- Drugi

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.

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji,
računski stroji, stroji za
avtomatsko obdelavo podatkov,
razmnoževalni stroji, stroji za
spajanje)
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
Kotalni ležaji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8480

8482

8484

8485

ali

(4)

Šivalni stroji, razen strojev za
šivaje knjig iz tar. št. 8440;
omarice, stojala in pokrovi,
predvideni za šivalne stroje; igle za
šivalne stroje:

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; mehanska
tesnila
Deli strojev brez električnih
priključkov, izolatorjev, tuljav,
kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

Izdelava, 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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

ex 85. pgl.

Električni stroji in oprema ter
njihovi deli; aparati za snemanje
ali reprodukcijo slike in zvoka ter
deli in pribor za te izdelke; razen
za:

8501

Elektromotorji in električni
generatorji (razen generatorskih
agregatov)

8502

Električni generatorski agregati in
rotacijski pretvorniki

ex 8504

Napajalniki za stroje za
avtomatično obdelavo podatkov

ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala;
zvočniki, vključno z zvočniki v
zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni
električni ojačevalniki; električni
sestavi za ojačevanje zvoka

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

8520

Magnetofoni in drugi aparati za
snemanje zvoka, z vgrajenimi
napravami za reprodukcijo zvoka,
ali brez njih

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19081

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste 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 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8503 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8501 in 8503
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.
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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran

19082 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike, ki imajo
vgrajen videotuner ali ne

8522

Deli in pribor uporabni predvsem
ali v glavnem z aparati iz tar. št.
8519 do 8521

8523

Pripravljeni neposneti nosilci za
zvočna snemanja ali podobna
snemanja drugih fenomenov, razen
izdelkov iz 37. poglavja

8524

Plošče, trakovi in drugi posneti
nosilci z zvočnimi in drugimi
podobnimi fenomeni, vključno z
matricami in galvanskimi odtisi za
proizvodnjo plošč, razen izdelkov
iz 37. poglavja:

8525

8526

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plošč

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8523 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Oddajniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali
televizijo, vključno z oddajniki z
vgrajenim sprejemnikom ali
aparatom za snemanje ali
reprodukcijo zvoka; televizijske
kamere; video kamere za snemanje
posamičnih slik in druge
videosnemalne kamere; digitalni
fotoaparati
Radarji, naprave za
radionavigacijo in aparati za
radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo,
vključno s sprejemniki,
kombiniranimi v istem ohišju z
aparatom za snemanje ali
reprodukcijo zvoka ali z uro

8528

Televizijski sprejemniki,
kombinirani ali nekombinirani v
istem ohišju z radijskimi
sprejemniki ali aparati za snemanje
ali reprodukcijo zvoka ali slike;
videomonitorji in videoprojektorji

8529

Deli, ki so izključno ali pretežno
namenjeni za uporabo z aparati iz
tar. št. 8525 do 8528:

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19083

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

- Izključno ali pretežno primerni
za uporabo pri aparatih za
videosnemanje in reprodukcijo
slike

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

8535
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in
izklapljanje ali zaščito električnih
tokokrogov ali za povezavo z
električnimi tokokrogi ali znotraj
njih

8537

Table, plošče, pulti, mize, omare in
druge osnove, opremljene z dvema
ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali
8536, za električno krmiljenje ali
razdeljevanje električnega toka,
vključno s tistimi z vgrajenimi
instrumenti ali aparati iz 90.
Poglavja in aparati za numerično
krmiljenje, razen telefonskih
central iz tar. št. 8517
Diode, tranzistorji in podobni
polprevodniški elementi, razen
silicijevih rezin, ki še niso
razrezane v čipe

ex 8541

Št.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran
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(1)

8542

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

(4)

Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi:
- Monolitsko integrirana vezja

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

ali
Postopek razprševanja (pri čemer
so integrirana vezja oblikovana
na polprevodniški podlagi s
selektivno uvedbo ustreznega
topila (dopant)), ne glede na to,
ali je to vezje sestavljeno in/ali
testirano v državi, ki ni država,
navedena v 4. členu.

8544

8545

8546

8547

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izolirana žica (vključno z lakirano
žico ali elektrolitsko oksidirano
žico), kabli (vključno z
koaksialnimi kabli) in drugi
izolirani električni vodniki, s
konektorjem ali brez njega; kabli
iz optičnih vlaken, izdelani iz
posamično oplaščenih vlaken,
kombinirani z električnimi vodniki
ali ne, s konektorjem ali brez njega
Ogljene elektrode, ogljene ščetke,
oglje za žarnice, oglje za baterije
in drugi izdelki iz grafita ali
drugega oglja, s kovino ali brez
nje, za električne namene
Električni izolatorji iz kakršnega
koli materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

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.
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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS
(1)

8548

ex 86. pgl.

8608

ex 87. pgl.

8709

8710

Poimenovanje blaga
(2)

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 in ne zajeti na
drugem mestu v tem poglavju
Tirna vozila in njihovi deli;
železniški in tramvajski tirni sklopi
in pribor ter njihovi deli;
mehanična in elektromehanska
signalna oprema za promet vseh
vrst; razen za:
Železniški in tramvajski tirni
sklopi in pribor; mehanska
(vključno z elektromehanskimi)
oprema za signalizacijo, varnost,
nadzor in upravljanje prometa v
železniškem, tramvajskem in
cestnem prometu, prometu na
notranjih vodnih poteh, parkiriščih,
lukah ali letališčih; njihovi deli
Vozila, razen železniških ali
tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi
deli in pribor; razen za:

Samovozni delovni vozički, brez
naprav za dviganje ali
manipuliranje, ki se uporabljajo v
tovarnah, skladiščih, lukah ali na
letališčih, za prevoz blaga na
kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki
se uporabljajo na peronih
železniških postaj; deli navedenih
vozil
Tanki in druga oklepna bojna
motorna vozila, vključno s tistimi,
ki so opremljena z oborožitvenimi
sredstvi, in njihovi deli

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

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.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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.

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

8711

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Motorna kolesa (tudi mopedi),
kolesa in podobna vozila s
pomožnim motorjem, z bočno
prikolico ali brez nje; bočne
prikolice:
- Z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem z izmeničnim
gibanjem bata s prostornino
cilindra:
-- do vključno 50 cm3

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

-- nad 50 cm3

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 8714.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 8712

Kolesa brez krogličnih ležajev

8715

Otroški vozički in njihovi deli

8716

Priklopniki in polpriklopniki;
druga vozila, nesamovozna;
njihovi deli

ex 88. pgl.

Letala, vesoljska vozila in njihovi
deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 8804

Rotošuti

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali 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 podobne
naprave; naprave za treniranje
letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče
konstrukcije

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 90. pgl.

Optični, fotografski,
kinematografski, merilni,
kontrolni, precizni, medicinski ali
kirurški instrumenti in aparati;
njihovi deli in pribor; razen za:

9001

Optična vlakna in snopi optičnih
vlaken, kabli iz optičnih vlaken,
razen tistih iz tar. št. 8544; listi in
plošče iz polarizirajočega
materiala; leče (vključno s
kontaktnimi lečami), prizme,
zrcala in drugi optični elementi, iz
kakršnega koli materiala,
nemontirani, razen takih optično
neobdelanih steklenih elementov
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
Očala, naočniki in podobni izdelki,
korektivni, zaščitni ali drugi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne sme se
uporabljati ladijskih trupov iz tar.
št. 8906.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

9002

9004

ex 9005

Daljnogledi (z enim ali dvema
objektivoma), optični teleskopi in
njihova stojala, razen astronomskih
refrakcijskih teleskopov in
njihovih podstavkov

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

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.
Izdelava :
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran
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Poimenovanje blaga
(2)

ex 9006

Fotografski aparati, (razen
kinematografskih kamer );
fotografski bliskovni aparati in
bliskovne žarnice, razen bliskovnih
žarnic z električnim vžigom

9007

Kinematografske kamere in
projektorji, vključno s tistimi z
vdelanimi aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka

9011

Optični mikroskopi, tudi tisti za
mikrofotografijo,
mikrokinematografijo in
mikroprojekcijo

ex 9014

Drugi navigacijski instrumenti in
aparati

9015

Geodetski (tudi fotogrametrijski),
hidrografski, oceanografski,
hidrološki, meteorološki ali
geofizikalni instrumenti in aparati,
razen kompasov; daljinomeri
Tehtnice z občutljivostjo do
vključno 5 centigramov (0,05g), z
utežmi ali brez njih

9016

9017

Instrumenti in aparati za risanje,
označevanje ali matematično
računanje (npr. risalni aparati,
pantografi, kotomeri, risalni pribor
v kompletu, logaritemska računala,
računala v obliki okrogle plošče);
ročni instrumenti za merjenje
dolžine (npr. merilne palice in
trakovi, mikrometrska merila,
merila z nonijem), ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
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.
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.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

9018

Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
instrumenti in aparati, vključno z
scintigrafskimi,
elektromedicinskimi aparati in
aparati za preiskavo vida;
- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi
zobozdravniškimi napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki
- Drugi

9019

Aparati za mehanoterapijo; aparati
za masažo; aparati za psihološka
testiranja; aparati za ozonoterapijo,
kisikoterapijo, aerosolno terapijo,
umetno dihanje in drugi
terapevtski dihalni aparati;

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske, razen varovalnih mask brez
mehanskih delov in zamenljivih
filtrov;

9024

Stroji in aparati za preskušanje
trdote, natezne tlačne trdnosti,
elastičnosti ali drugih mehanskih
lastnosti materiala (npr. kovin,
lesa, tekstilnega materiala, papirja,
plastične mase)
Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
higrometri (vlagomeri) in
psihrometri, tudi kombinacije teh
instrumentov, z možnostjo
registriranja ali brez nje
Instrumenti in aparati za merjenje
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka
ali drugih spremenljivih veličin
pri tekočinah ali plinih (npr.
merilniki pretoka, kazalniki nivoja,
manometri, merilniki količine
toplote), razen instrumentov in
aparatov iz tar. št. 9014, 9015,
9028 ali 9032

9025

9026

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. vključno z materiali
iz tar. št. 9018.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

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.

(4)

Izdelava, 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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(1)

9027

9028

(2)

Instrumenti in aparati za fizikalne
ali kemične analize (npr.
polarimetri, refraktometri,
spektrometri, aparati za analizo
plina ali dima); instrumenti in
aparati za merjenje in kontrolo
viskoznosti, poroznosti, raztezanja,
površinske napetosti in podobno;
instrumenti in aparati za merjenje
ali kontroliranje toplote, zvoka ali
svetlobe (vključno z espozimetri);
mikrotomi
Merilniki porabe ali proizvodnje
plinov, tekočin ali električne
energije, vključno z merilniki za
njihovo umerjanje:
- Deli in pribor

- Drugi

9029

9030

9031

9032

9033

ex 91. pgl.

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
Osciloskopi, spektralni analizatorji
in drugi instrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo električnih
veličin, razen merilnikov iz tar. št.
9028; instrumenti in aparati za
merjenje ali odkrivanje alfa, beta,
gama, rentgenskih, kozmičnih ali
drugih ionizirajočih sevanj
Instrumenti, aparati in stroji za
merjenje ali kontrolo, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju; projektorji
profilov
Instrumenti in aparati za
avtomatsko regulacijo ali
krmiljenje
Deli in pribor (ki so uporabni z
različnimi aparati iz različnih
tar.št. iz 90. poglavja in ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju) za stroje,
naprave, instrumente ali aparate iz
90. poglavja
Ure in njihovi deli; razen za:

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

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.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
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.

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.
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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

9105

Druge ure

9109

Drugi urni mehanizmi, kompletni
in sestavljeni

9110

Kompletni urni mehanizmi (za
osebne ali druge ure), nesestavljeni
ali delno sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni urni
mehanizmi (za osebne ali druge
ure), sestavljeni, grobi urni
mehanizmi za osebne ali druge ure

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

9112

Ohišja za hišne, pisarniške in
podobne ure in ohišja podobne
vrste za druge proizvode iz tega
poglavja, deli ohišij

9113

Jermenčki in zapestnice za ročne
ure in deli za jermenčke in
zapestnice:
- Iz navadne kovine, vključno z
pozlačenimi ali posrebrenimi ali iz
kovine, prevlečene s plemenito
kovino
- Drugi

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost uporabljenih materialov
iz tar. št. 9114 ne presega 10 %
cene izdelka franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.
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.

93. pgl.

Orožje in strelivo; njuni deli in
pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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Tar. št. HS
(1)

ex 94. pgl.

ex 9401 in
ex 9403

9405

9406

ex 95. pgl.

Poimenovanje blaga
(2)

Pohištvo, posteljnina, žimnice,
nosilci za žimnice, blazine in
podobni polnjeni izdelki; svetilke
in pribor za njih, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu;
osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z
imeni in podobno; montažne
zgradbe; razen za:
Pohištvo iz navadnih kovin, z
vdelano nenapolnjeno bombažno
tkanino, katere teža ne presega
300g/m2

Svetilke in pribor za njih, vključno
z reflektorji in njihovimi deli, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki,
osvetljene ploščice z imeni in
podobno, s fiksiranim svetlobnim
virom, in njihovi deli, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
Montažne zgradbe

9503

Igrače, rekviziti za družabne igre
in šport; njihovi deli in pribor;
razen za:
Druge igrače; zmanjšani modeli in
podobni modeli za igro, tudi s
pogonom, sestavljanke, zloženke
(puzzles) vseh vrst

ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

ex 96. pgl.

Razni proizvodi, razen za:

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega,
rastlinskega ali mineralnega izvora
za rezljanje
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

ex 9603

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki
je že pripravljena za uporabo z
materiali iz tar. št. 9401 ali 9403,
pod pogojem, da:
- vrednost tkanine ne presega 25
% cene izdelka franko tovarna, in
- so vsi drugi uporabljeni
materiali s poreklom in se
uvrščajo v druge tar. št., razen
tar. št. 9401 ali 9403.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Za izdelavo
glav za palice za golf pa se lahko
uporabijogrobo obdelani kosi.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
Izdelava iz obdelanih materialov
za rezljanje iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

9605

Potovalni kompleti (neseserji) za
osebna toaletna sredstva, šivanje
ali čiščenje obutve ali obleke

9606

Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni
gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki
se še oblačijo in drugi deli teh
izdelkov; nedokončani gumbi

9608

ex 9613

Svinčniki s kroglico; 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 s kapicami in
ščipalkami) navedenih izdelkov,
razen tistih iz tar.št. 9609
Trakovi za pisalne stroje in
podobni trakovi, prepojeni s
tiskarsko barvo ali drugače
pripravljeni za odtiskovanje,
vključno s trakovi na kolesih ali v
kasetah; blazinice za žige,
prepojene ali neprepojene, s škatlo
ali brez nje
Vžigalniki piezo

ex 9614

Tobačne pipe in glave za pipe

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

9612

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora zadovoljiti pravila,
ki bi zanj veljala, če ne bi bil
vključen v garnituro. Lahko pa se
vključijo sestavni deli ali izdelki
brez porekla pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo peresa in njihove
konice iz iste tar. št., kot je tar. št.
izdelka.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
9613 ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz grobo obdelanih
kosov.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(1) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.
(2) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.
(3) 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.
(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
(5) 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.
(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D 100316, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.
(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.
(9) Glej uvodno opombo 6.
(10) 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.
(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005.
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PRILOGA III k protokolu 7a
Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.

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, 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.

2.

Pristojni organi pogodbenic 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 morata biti navedeno
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 EUR.1
1. Izvoznik (ime,polni naslov,država)

EUR. 1

Št A 000 000

Predno izpolnite 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
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država, skupina
držav ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1) ;
poimenovanje blaga

9.Bruto
teža (kg)
ali druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

10.Računi
(navedba
neobvezna)

11.CARINSKA OVEROVITEV
12.IZJAVA IZVOZNIKA
Overjena izjava
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno
Izvozni dokument (2):
Žig
blago izpolnjuje vse pogoje, potrebne za
Tip............................Št........................
izdajo tega potrdila.
Carinski organ:........................................
Država ali ozemlje izdaje:......................
..................................................................
Kraj in datum:...........................
..................................................................
Datum:.......................................................
....................................................
..................................................................
(Podpis)
(Podpis)
(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
(2)Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.

Stran
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na:

Uradni list Republike Slovenije
14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da (1):

 ڤje to potrdilo resnično izdal naveden carinski organ in
da so navedbe, ki jih vsebuje točne
ڤ

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)
.................................................................................
(kraj in datum)
........................................................... Žig
..............................................................
(podpis)
----------------------------(1)Označi z X ustrezno navedbo.

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in
točnosti tega potrdila.
...........................................................................................
(kraj in datum)
........................................................
Žig
.....................................................................
(podpis)

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 EUR.1
1. Izvoznik (ime, polni naslov,država)

EUR. 1

Št A 000 000

Predno izpolnite 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
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država,
skupina držav ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

9.Bruto
teža(kg) ali
druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

10.Računi
(navedba
neobvezna)

Stran

19098 / Št. 132 / 29. 12. 2003

Uradni list Republike Slovenije

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 organov predložil vsa dodatna dokazila, ki
jih ti štejejo za potrebna za izdajo priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi
soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega knjigovodstva in okoliščin
izdelave omenjenega blaga;
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 v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA IV K PROTOKOLU 7a
Besedilo izjave na računu
Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.
Bolgarska inačica:
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №
…….(1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ……………..
преференциален произход (2) , КУМУЛАЦИЯ - ХЪРВАТИЯ.
Češka inačica:
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení .......... (1)) prohlašuje, že
kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v .......... (2) , KUMULACE
- CHORVATSKO.
Nemška inačica:
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...... (1)) der Waren, auf die sich
dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
präferenzbegünstigte ....... (2) Ursprungswaren sind, KUMULIERUNG - KROATIEN.
Angleška inačica:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ......... (1))
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .... preferential
origin (2) , CUMULATION - CROATIA.
Francoska inačica:
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no. ... (1))
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ..... (2) ,
CUMUL - CROATIE.
Hrvaška inačica:
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ........ (1)) izljavljuje
da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ............. (2) preferencijalnog
podrijetla, KUMULACIJA – HRVATSKA.
Madžarska inačica:
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ........ (1)) kijelentem,
hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ....... (2) származásúak, KUMULÁCIÓ HORVÁT.
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Poljska inačica:
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnenie władz celnych nr. ....... (1))
deklaruje, że, z wyjątkiem gdzie jest to wyrażnie określone, produkty te mają ......... (2)
preferencyjne pochodzenie, KUMULACJA - CHORWACJA.
Romunska inačica:
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ........ (1))
declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de
origine preferenţială ............ (2) , CUMUL - CROATIA.
Slovenska inačica:
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1)) izjavlja,
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ..... (2) poreklo,
KUMULACIJA - HRVAŠKA.
Slovaška inačica:
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia .......... (1)) vyhlasuje, že
okrem zretel’ne označených, majú tieto výrobky preferenčný
pôvod v .......... (2),
KUMULÁCIA - CHORVÁTSKO.
.................................................. (3)
(Kraj in datum)
................................................ (4)
(Podpis izvoznika, dodatno
mora biti jasno navedeno
ime osebe, ki je podpisala izjavo)
----------------------1
Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena protokola,
mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje
pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
2
Navedba porekla izdelkov.
3
Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.
4
Glej tudi peti odstavek 21. člena protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se
izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika.
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Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, in
začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj
med Evropsko komisijo in Slovenijo o
predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v
Protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne
5. 2. 2003

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno
listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS
– Mednarodne pogodbe, št. 13/97), Zakona o ratifikaciji
Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije, na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani, z
namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o
vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o
vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o
vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih
in aromatiziranih pijač (Uradni list RS, št. 31/01), Uredbe o
ratifikaciji sklepa, št. 5/2001 Pridružitvenega sveta EUSlovenija o izboljšavah trgovinskih dogovorov, predvidenih za
predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3 Evropskega
sporazuma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
24/01) in 72. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list
RS, št. 45/01 in 78/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, in
začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj
med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih
kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3
Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
2004 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz
Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo
in Evropske skupnosti za jedrsko energijo (v nadaljnjem
besedilu: Skupnosti).
2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev
blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko
Slovenijo in so po poreklu iz Skupnosti, se uporablja
carinska stopnja “prosto“.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature.
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4. člen
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so
navedeni v prilogah 1, 2 in 14 k tej uredbi, ki so njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po stopnjah in posebna uvozna dajatev v višini ter v
okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah.
Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti,
ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del,
se pri uvozu v Republiko Slovenijo v okviru carinskih kvot,
določenih v tej prilogi, uporablja carinska stopnja “prosto“.
5. člen
Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti,
ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del,
se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po stopnjah
oziroma posebna uvozna dajatev v višini, določeni v tej prilogi.
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so
navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se
pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja
“prosto“.
Za izdelke po poreklu iz Skupnosti, navedene v prilogi
6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko
Slovenijo plačujeta carina in posebna uvozna dajatev po
stopnjah oziroma v višinah določenih v tej prilogi.
Za ribiške izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so
navedeni v prilogi 7 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se
pri uvozu v Republiko Slovenijo, plačuje carina po stopnji,
določeni v tej prilogi.
Za ribe in ribiške izdelke po poreklu iz Skupnosti
navedene v prilogi 8 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se
pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po stopnjah,
določenih v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se plačuje v
višini ene tretjine od predpisane v času uvoza.
Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti,
ki so navedeni v prilogi 10 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska
stopnja “prosto“.
6. člen
Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti,
ki so navedeni v prilogi 9 k tej uredbi, ki je njen sestavni del,
se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja
“prosto“, če ti izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil
Skupnosti in če so izpolnjene zahteve iz 8. člena te uredbe.
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so
navedeni v prilogah 11 in 12 k tej uredbi, ki sta njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo, v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah, uporablja carinska stopnja
“prosto“ in posebna uvozna dajatev se ne plačuje, če ti
izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti in če
so izpolnjene zahteve iz 8. člena te uredbe.
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so
navedeni v prilogi 13 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se
pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja
“prosto“ in posebna uvozna dajatev se ne plačuje, če ti
izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti in če
so izpolnjene zahteve iz 8. člena te uredbe.
7. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz
prilog 1 in 11 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe
pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz prilog 2 in 3
k tej uredbi po metodi prednostne obravnave po vrstnem
redu prispelih zahtevkov, iz prilog 12 in 14 k tej uredbi pa po
metodi komisijske delitve. Te metode so določene z Uredbo
o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni
list RS, št. 115/02 in 11/03).
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8. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri
uvozu blaga po 3., 4., 5. in 6. členu te uredbe je treba
carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi
dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza
v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga,
določenimi v prilogi 16 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Pri uvozu blaga iz priloge 9 mora uvoznik poleg
dokumentov iz prvega odstavka tega člena carinskemu
organu predložiti še izvod izvozne deklaracije, izdane in
overjene s strani carinskega urada izvoza v Skupnosti, ali
overjeno fotokopijo le-te, ki v polju 44 vsebuje opombo v
ustreznem jeziku:
(EN) “Export Refund: 0 EUR / Regulation 1086/2003”
(ES) “Restitución a la exportación: 0 EUR /
Reglamento 1086/2003“
(DA) “Eksportrestitution: 0 EUR / forordning (EF) nr.
1086/2003“
(DE) „Ausfuhrerstattung: 0 EUR / Verordnung 1086/
2003“
(EL) “Επιστροφή κατά την εξαγωγή: 0 EUR /
κανονισµός 1086/2003”
(FI) “Vientituki: 0 EUR / asetus 1086/2003“
(FR) “Restitution à l’exportation: 0 EUR / Règlement
1086/2003“
(IT) “Restituzione all’esportazione: 0 EUR /
Regolamento 1086/2003”
(NL) “Uitvoerrestitutie: 0 EUR / Verordening (EG) nr.
1086/2003“
(PT) “Restituição à exportação: 0 EUR / Regulamento
1086/2003“
(SV) “Exportbidrag: 0 EUR / Förordning 1086/2003”.
Pri uvozu blaga iz prilog 11, 12 in 13 je treba
carinskemu organu poleg dokumentov iz prvega odstavka
tega člena predložiti tudi fotokopijo izvoznega dovoljenja,
overjeno s strani carinskih organov, na obrazcu iz priloge
15 k tej uredbi, ki ga je izvozniku za izvoz iz Skupnosti v
Slovenijo izdal pristojni organ Skupnosti (v enem izmed
jezikov Skupnosti) in izvod ali fotokopijo izvozne deklaracije
za zadevno blago, overjeno s strani carinskih organov.
Izvozno dovoljenje, ki mora biti izpolnjeno v skladu s pravili
Skupnosti, mora v polju 22 vsebovati tudi navedbo, da za
blago ni bilo izplačano izvozno nadomestilo in na hrbtni
strani številko/e ustrezne izvozne deklaracije oziroma
deklaracij. Na izvozni deklaraciji mora biti v polju 44 ali v
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drugem polju navedena tudi serijska številka ustreznega
izvoznega dovoljenja. Priloga 15 je sestavni del te uredbe.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o
poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v Skupnosti, če gre
za izvoz blaga, ki v skladu z Evropskim sporazumom o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije, na drugi strani, uživa preferencialno obravnavo
in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili
o poreklu blaga iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno
carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom Uredbe za
izvajanje Carinskega zakona (Uradni list Republike
Slovenije, št. 107/02 in 50/03) v polje 39 vpiše naslednje
štirimestne šifre:
– 1001 – za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1002 – za izdelke iz prilog 1, 2 in 3 po poreklu iz
Skupnosti;
– 1003 – za izdelke iz prilog 4, 5, 6, 7, 8 in 10 po
poreklu iz Skupnosti;
– 1005 – za izdelke iz priloge 9 po poreklu iz
Skupnosti;
– 1006 – za izdelke iz priloge 11 po poreklu iz
Skupnosti;
– 1007 – za izdelke iz priloge 12 po poreklu iz
Skupnosti;
– 1008 – za izdelke iz priloge 13 po poreklu iz
Skupnosti;
– 1009 – za izdelke iz priloge 14 po poreklu iz
Skupnosti.
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2004 in velja do
30. aprila 2004.
Št. 334-07/2000-22
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0125
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 1
KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna
oznaka
1
0202
0202 10 00
0202 20
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30
0202 30 10

0202 30 50
0202 30 90
0203
0203 11
0203 11 10
0203 12
0203 12 19
0203 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 21
0203 21 10
0203 22
0203 22 11
0203 22 19
0203 29
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59

Poimenovanje

Količina

2
Meso goveje, zamrznjeno
- Trupi in polovice
- Drugi kosi s kostmi:
- - "kompenzirane" četrti
- - nerazkosane ali razkosane sprednje četrti
- - nerazkosane ali razkosane zadnje četrti
- - drugo
- Brez kosti:
- - sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov,
vsaka sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem
bloku; kompenzirane četrti v dveh blokih, od katerih eden
vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet
kosov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu
- - vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom
plečeta
- - drugo

3
667 t

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
- Sveže ali ohlajeno:
- - trupi in polovice:
- - - domačih prašičev
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
- - - domačih prašičev:
- - - - plečeta in njihovi kosi
- - drugo:
- - - domačih prašičev:
- - - - prednji deli in njihovi kosi
- - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi
- - - - prsa s potrebušino in njihovi kosi
- - - - drugo:
- - - - - brez kosti
- - - - - drugo
- Zamrznjeno:
- - trupi in polovice:
- - - domačih prašičev
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
- - - domačih prašičev:
- - - - šunke in njihovi kosi
- - - - plečeta in njihovi kosi
- - drugo:
- - - domačih prašičev:
- - - - prednji deli in njihovi kosi
- - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi
- - - - prsa s potrebušino in njihovi kosi
- - - - drugo:
- - - - - brez kosti
- - - - - drugo

1333 t

Carinska Posebna
stopnja(1) uvozna
dajatev(1)
4
5
4,5

78,45

4,5
4,5
4,5
4,5

85,50
68,40
102,65
102,65

4,5

109,80

4,5
4,5

109,80
131,75

5,5

7,80

5,5

9,58

5,5
5,5
5,5

11,48
11,48
11,48

5,5
5,5

11,48
11,48

5,5

6,20

5,5
5,5

8,98
8,98

5,5
5,5
5,5

10,18
10,18
10,18

5,5
5,5

10,18
10,18
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Količina

1

2
Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir
in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana,
koncentrirano ali ne, ali ki vsebuje dodan sladkor ali
druga sladila, ali aromatizirano ali ki vsebuje dodano
sadje, oreške ali kakav
- Jogurt:
- - nearomatiziran niti ne vsebuje dodanega sadja,
oreškov ali kakava:
- - - ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z
vsebnostjo maščob:
- - - - do vključno 3 mas.%
- - - - več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
- - - - več kot 6 mas.%
- - - drugo, z vsebnostjo maščob:
- - - - do vključno 3 mas.%
- - - - več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
- - - - več kot 6 mas.%

3

0403

0403 10

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
0406
0406 40

0406 90

Sir in skuta
- Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi
nastale v jedru sira

200 t

67 t
100 t

0406 90 82
0406 90 84

- Sir, drug:
- - drugi:
- - - feta:
- - - - iz ovčjega ali bivoljega mleka v embalaži s slanico
ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s
slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
- - - - drugo:
- - - - - z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in
vsebnostjo vode, v nemaščobni snovi:
- - - - - - do vključno 47 mas.%:
- - - - - - - grana padano, parmigiano reggiano
- - - - - - več kot 47 mas.% pa do vključno 72 mas.%:
- - - - - - - camembert
- - - - - - - brie

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

1333 t

0703

Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne
čebulnice, sveža ali ohlajena
- Čebula in šalotka:
- - čebula:
- - - drugo
- - šalotka

0406 90 31
0406 90 33
0406 90 50

0406 90 61

0703 10
0703 10 19
0703 10 90

Carinska Posebna
stopnja(1) uvozna
dajatev(1)
4
5

5,5
5,5
5,5

45,50
45,50
45,50

5,5
5,5
5,5

45,50
45,50
45,50

4,5

0,50

4,5
4,5

pr
147,50

4,5

147,50

4,5

147,50

4,5
4,5

147,50
147,50

pr

pr

7,5
7,5

pr
pr

100 t
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Količina

1

2

3

0104
0104 10
0104 10 30
0104 10 80
0104 20
0104 20 90

Žive ovce in koze
- Ovce:
- - druge:
- - - jagnjeta (do enega leta)
- - - druge
- Koze:
- - druge

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici,
sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali
iz klavničnih odpadkov
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in
drugih klavničnih odpadkov:
- - drugo:
- - - meso:
- - - - ovčje in kozje:
- - - - - s kostmi
- - - - - brez kosti
- - - odpadki:
- - - - ovac in koz

0210 99

0210 99 21
0210 99 29
0210 99 60
1602

Carinska Posebna
stopnja(1) uvozna
dajatev(1)
4
5

17 t

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

1602 90 76
1602 90 78

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa,
klavničnih odpadkov ali krvi
- Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali:
- - drugo:
- - - drugo:
- - - - drugo:
- - - - - drugo:
- - - - - - ovčje ali kozje:
- - - - - - - nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali
klavničnih odpadkov in nekuhanega mesa ali klavničnih
odpadkov:
- - - - - - - - ovčje
- - - - - - - - kozje
- - - - - - - drugo:
- - - - - - - - ovčje
- - - - - - - - kozje

1004 00 00

Oves

1102
1102 90
1102 90 30

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Druga:
- - ovsena moka

pr

pr

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - iz drugih žit:
- - - ovsena

pr

pr

1602 90

1602 90 72
1602 90 74

1103 19
1103 19 40

167 t

Stran
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Poimenovanje

Količina

Carinska Posebna
stopnja(1) uvozna
dajatev(1)
4
5

1
2
3
1103 20
- Peleti:
1103 20 30
- - ovseni
pr
(1)
Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja in
posebna uvozna dajatev, kot sta določeni v prilogi, uporabljata za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

pr

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 2
KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna
oznaka
1
0207

Poimenovanje

0207 25

2
Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže,
ohlajeno ali zamrznjeno
- Od puranov:
- - nerazrezani na kose, zamrznjeni

0207 32
0207 33

- Od rac, gosi ali pegatk:
- - nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene
- - nerazrezane na kose, zamrznjene

0703

Količina
3

100 t

Carinska
stopnja(1)
4

22,5

333 t
pr
pr

Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice,
sveža ali ohlajena
- Česen

67 t

6

0809 10 00

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z
nektarinami), slive, trnulje, sveže
- Marelice

167 t

6

1201 00

Soja, cela ali lomljena

67 t

pr

1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa,
klavničnih odpadkov ali krvi
- Iz jeter katere koli živali:
- - gosja ali račja jetra:
- - - ki vsebujejo 75 mas.% ali več mastnih jeter
- - - drugo

0703 20 00
0809

1602 20
1602 20 11
1602 20 19
2002

167 t

pr
pr

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot
s kisom ali ocetno kislino

900 t

pr

2008 50

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače
pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan
sladkor ali druga sladila ali alkohol, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu
- Marelice

100 t

pr

2008 60

- Češnje in višnje

100 t

pr

2008 70

- Breskve, vključno z nektarinami

67 t

pr

2008

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
2204
2204 10

2204 21

Št.
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Poimenovanje

Količina

2
Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni
mošt, razen tistega iz tar. št. 2009
- Peneča vina
- Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je
ustavljena z dodajanjem alkohola:
- - v embalaži, s prostornino 2 l ali manj

3

Carinska
stopnja(1)
4

4000 hl
pr

pr

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je
določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

(1)

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 3
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna
oznaka
1
1901

1901 20 00

Poimenovanje

Količina

2
Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba
in sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga
vsebujejo manj kot 40 mas.%, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki
ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas.%,
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso
navedena in ne zajeta na drugem mestu
- Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz
tar. št. 1905

3

Carinska
stopnja
4

333 t

pr

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 4
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1

2
Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, ali
ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirano ali
ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav
- Jogurt:
- - aromatiziran ali ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav:
- - - v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih
maščob:
- - - - do vključno 1,5 mas.%
- - - - več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%
- - - - več kot 27 mas.%
- - - drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
- - - - do vključno 3 mas.%
- - - - več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
- - - - več kot 6 mas.%
- Drugo:
- - aromatizirano ali ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav:

0403

0403 10

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
4

118 SIT/kg
118 SIT/kg
118 SIT/kg
118 SIT/kg
118 SIT/kg
118 SIT/kg

Stran

19108 / Št. 132 / 29. 12. 2003

Uradni list Republike Slovenije

Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1

2
- - - v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih
maščob:
- - - - do vključno 1,5 mas.%
- - - - več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%
- - - - več kot 27 mas.%
- - - drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
- - - - do vključno 3 mas.%
- - - - več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
- - - - več kot 6 mas.%

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
0710
0710 40 00
0711
0711 90
0711 90 30
1517

1517 10
1517 10 10
1517 90
1517 90 10

1704
1704 10
1704 90
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
4

167 SIT/kg
167 SIT/kg
167 SIT/kg
167 SIT/kg
167 SIT/kg
167 SIT/kg

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi), zamrznjene
- Sladka koruza

8,3

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v
slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje),
vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo
- Druge vrtnine, mešanice vrtnin:
- - vrtnine:
- - - sladka koruza

8,3

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj
živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj
iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz
tar. št. 1516
- Margarina, razen tekoče margarine:
- - ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih
maščob
- Drugo:
- - ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih
maščob
Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo
kakava
- Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne:
- Drugo
- - bela čokolada
- - drugo:
- - - paste, vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z neto
vsebino 1 kg ali več
- - - pastile za grlo in bomboni proti kašlju
- - - dražeji in drugi s sladkorjem prevlečeni proizvodi
- - - drugo:
- - - - gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja, vključno s sadnimi
pastami v obliki sladkornih izdelkov
- - - - kuhani sladkorni izdelki, polnjeni ali nepolnjeni
- - - - karamele (toffee) in podobni bonboni
- - - - drugo:
- - - - - stisnjene tablete
- - - - - drugo

15

15

20,3
16,5

16,5
16,5
16,5

16,5
16,5
16,5
16,5
16,5

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1

2

1806
1806 10
1806 20

1806 31 00
1806 32
1806 90
1901

1901 10 00
1901 20 00
1901 90
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 91

1901 90 99
1902

1902 11 00
1902 19
1902 19 10
1902 19 90
1902 20

1902 20 91
1902 20 99
1902 30
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Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
- Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekočem
stanju ali pastoznem stanju, v prahu, granulah ali v drugih
oblikah v razsutem stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad
2 kg
- Drugo, v blokih, palicah ali tablicah:
- - polnjeni
- - nepolnjeni
- Drugo
Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in
sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo
manj kot 40 mas.%, preračunano na popolnoma odmaščeno
osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz
izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga
vsebujejo manj kot 5 mas.%, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
mestu
- Proizvodi za otroško prehrano, v pakiranjih za prodajo na
drobno
- Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št.
1905
- Drugo:
- - ekstrakt slada:
- - - z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas.% ali več
- - - drugo
- - drugo:
- - - ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali
škroba, ali ki vsebuje manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 mas.%
saharoze (vključno invertni sladkor) ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze
ali škroba, razen živil v obliki prahu, sestavljenih iz blaga iz tar. št.
0401 do 0404
- - - drugo
Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti,
makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen
- Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:
- - ki vsebujejo jajca
- - druge:
- - - ki ne vsebuje navadne pšenične moke ali zdroba
- - - drugo
- Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače
pripravljene:
- - druge:
- - - kuhane
- - - drugo
- Druge testenine

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
4

20,3

20,3
20,3
12,8
20,3

15
15

15
15

15
18,8

22,5
33,8
33,8

15
15
15

Stran
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1
1902 40
1903 00 00

1904

1905

1905 10 00
1905 20
1905 31
1905 32
1905 32 05

1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99
1905 40
1905 90
1905 90 10
1905 90 20

1905 90 30
1905 90 45
1905 90 55
1905 90 60
1905 90 90
2001
2001 90
2001 90 30
2001 90 40

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
- Kuskus

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
4
9

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki
kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno

pr

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali
žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v
obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen
moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače
pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

15

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule
primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev
papir in podobni izdelki
- Hrustljavi kruh
- Medenjaki in podobni izdelki
- Sladki keksi, vaflji in oblati:
- - sladki keksi
- - vaflji in oblati:
- - - z vsebnostjo vode več kot 10 mas.%
- - - drugi:
- - - - popolnoma ali delno prevlečeni ali prekriti s čokolado ali
drugimi pripravki, ki vsebujejo kakav:
- - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 85g
- - - - - drugi
- - - - drugi:
- - - - - soljeni, polnjeni ali nepolnjeni
- - - - - drugi
- Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki
- Drugo:
- - matzos
- - hostije, prazne kapsule primerne za farmacevtsko uporabo, oblati
za pečatenje, rižev papir in podobni proizvodi
- - drugo:
- - - kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in ki v
suhem stanju vsebuje ne več kot 5 mas.% sladkorjev in ne več kot 5
mas.% maščob
- - - keksi
- - - ekspandirani ali ekstrudirani izdelki, začinjeni ali soljeni
- - - drugo:
- - - - z dodanimi sladili
- - - - drugo
Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Drugo:
- - sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
- - jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5
mas.% ali več škroba

18,8
20,3
20,3
22,5

20,3
20,3
15
15
15
15
7,5

22,5
22,5
22,5
22,5
22,5

15
15
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Tarifna
oznaka

1
2004
2004 10
2004 10 91
2004 90
2004 90 10
2005
2005 20
2005 20 10
2005 80 00
2008

2008 99

2008 99 85
2008 99 91

2101

Št.
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Poimenovanje

2
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu
ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Krompir:
- - drugo:
- - - v obliki moke, zdroba ali kosmičev
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- - sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu
ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Krompir:
- - v obliki moke, zdroba ali kosmičev
- Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila
ali alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
- - drugo:
- - - ki ne vsebuje dodanega alkohola:
- - - - ki ne vsebuje dodanega sladkorja:
- - - - - koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata)
- - - - - jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5
mas.% ali več škroba

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
4

16,5
15

16,5
6

4,5
4,5

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja
in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja
ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki
in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati
- Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi
teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

2101 12
2101 12 98
2101 20

2101 20 98
2101 30

2101 30 19

2101 30 99
2102

- - pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali
na osnovi kave:
- - - drugi
- Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na
osnovi pravega čaja ali mate čaja:
- - pripravki:
- - - drugi
- Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati:
- - pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki:
- - - drugo
- - ekstrakti, esence in koncentrati pražene cikorije in drugi praženi
kavni nadomestki:
- - - drugo
Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi,
mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški

7,5

7,5

3,7

3,7

Stran
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1
2102 10
2102 10 31
2102 10 39
2103
2103 10 00
2103 20 00
2103 30
2103 90
2104
2104 10
2104 20 00
2105 00
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- Aktivni kvas:
- - pekovski kvas:
- - - posušen
- - - drugo

7,3
10,1
9,3
10

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana
sestavljena živila
- Juhe in mesne juhe ter pripravki za te juhe
- Homogenizirana sestavljena živila
Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne

10,5
7,8
20,3

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
- Drugo:
- - sirovi fondueji
- - aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:
2106 90 30
- - - izoglukozni sirupi
- - - drugo:
2106 90 51
- - - - laktozni sirupi
2106 90 55
- - - - glukozni sirupi in maltodekstrinski sirupi
2106 90 59
- - - - drugo
- - drugo:
2106 90 92
- - - ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze
ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5
mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba
2106 90 98
- - - drugo
iz 2106 90 98 10 - - - - dietična hrana za ljudi s hudimi presnovnimi motnjami(2)

2202 10 00
2202 90
2205

2208
2208 20

7,5
pr

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe
in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in
zdrob in pripravljena gorčica
- Sojina omaka
- Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake
- Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica
- Drugo

2106
2106 90
2106 90 10

2202

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
4

4,5
9
9
9
9

9
9
pr

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan
sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne
pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009
- Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan
sladkor ali druga sladila ali arome
- Drugo

8,3
15

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z
rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje

20

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80
vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne pijače
- Žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin
25
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1
2208 30
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Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
4

2
- Whisky:
- - škotski whisky:
- - - čisti whisky, v embalaži s prostornino:
2208 30 32
- - - - 2 litra ali manj
18,9
2208 30 38
- - - - več kot 2 litra
18,9
- - - "blended" whisky, v embalaži s prostornino:
2208 30 52
- - - - 2 litra ali manj
18,9
2208 30 58
- - - - več kot 2 litra
18,9
- - - drug, v embalaži s prostornino:
2208 30 72
- - - - 2 litra ali manj
18,9
2208 30 78
- - - - več kot 2 litra
18,9
- - drug, v embalaži s prostornino:
2208 30 82
- - - 2 litra ali manj
18,9
2208 30 88
- - - več kot 2 litra
18,9
2208 50
- Gin in brinjevec
25
2208 90
- Drugo:
- - druga žganja in druge alkoholne pijače v embalaži, s prostornino:
- - - 2 litra ali manj:
2208 90 41
- - - - ouzo
25
- - - - druge:
- - - - - žganja (razen likerjev):
- - - - - - destilirana iz sadja:
2208 90 45
- - - - - - - kalvados
25
2208 90 48
- - - - - - - druga
25
- - - - - - druga:
2208 90 52
- - - - - - - žganje iz žita- korn
25
2208 90 54
- - - - - - - tequila
25
2208 90 56
- - - - - - - druga
25
2208 90 69
- - - - - druge alkoholne pijače
25
- - - več kot 2 litra:
- - - - žganja (razen likerjev):
2208 90 71
- - - - - destilirana iz sadja
25
2208 90 75
- - - - - tequila
25
2208 90 77
- - - - - druge
25
2208 90 78
- - - - druge alkoholne pijače
25
(1)Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je
določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
(2) To so prehrambeni izdelki, ki se uživajo skozi usta, vključno po cevki po grlu, za ljudi s sledečimi
hudimi presnovnimi motnjami: celiakija, fenilketonurija, diabetes, homocistinurija, motnje resorbcije
hrane iz črevesja zaradi "kronove bolezni", po resekciji črevesja, pri hudih okvarah jeter, pri ledvični
inusficienci, pri hudih alergijah na hrano in pri hudi podhranjenosti. V to skupino ne sodijo
prehrambeni izdelki, ki so namenjeni: hujšanju, ojačanju mišičnega tkiva za športnike in izdelki, ki
so namenjeni izboljšanju splošnega dobrega počutja telesa.
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KMETIJSKI IZDELKI

Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Carinska
stopnja(1)

2

3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4

1
0101
0101 10
0101 10 90
0101 90

Živi konji, osli, mezge in mule
- Čistih pasem, plemenski:
- - drugi
- Drugi

pr
pr

pr
pr

0102
0102 90
0102 90 90

Živo govedo
- Drugo:
- - drugo

pr

pr

0103
0103 91
0103 91 90
0103 92
0103 92 90

Živi prašiči
- Drugi:
- - mase pod 50 kg:
- - - drugi
- - mase 50 kg ali več:
- - - drugi

pr

pr

pr

pr

0106

Druge žive živali

pr

pr

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
- Sveže ali ohlajeno:
- - trupi in polovice:
- - - drugo
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
- - - drugo
- - drugo:
- - - drugo
- Zamrznjeno:
- - trupi in polovice:
- - - drugo
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
- - - drugo
- - drugo:
- - - drugo

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

0203 11
0203 11 90
0203 12
0203 12 90
0203 19
0203 19 90
0203 21
0203 21 90
0203 22
0203 22 90
0203 29
0203 29 90
0205 00

0206
0206 10
0206 10 10
0206 10 91
0206 10 99
0206 21 00
0206 22 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovac, koz, konj,
oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
- Od goved, sveži ali ohlajeni:
- - za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov
- - drugi:
- - - jetra
- - - drugo
- Od goved, zamrznjeni:
- - jeziki
- - jetra
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Tarifna
oznaka
1
0206 29
0206 29 10
0206 29 99
0206 30 00
0206 41 00
0206 49
0206 80
0206 90
0207

0207 13
0207 13 91
0207 14
0207 14 91
0207 26
0207 26 91
0207 27
0207 27 91
0207 34
0207 35
0207 35 91
0207 36

0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0208

0210

0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00

Št.
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Poimenovanje
2
- - drugi:
- - - za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov
- - - drugi:
- - - - drugi
- Od prašičev, sveži ali ohlajeni
- Od prašičev, zamrznjeni:
- - jetra
- - drugi
- Drugi, sveži ali ohlajeni
- Drugi, zamrznjeni
Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže,
ohlajeno ali zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - kosi in odpadki, sveži ali ohlajeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od puranov:
- - kosi in odpadki, sveži ali ohlajeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- - kosi in odpadki, zamrznjeni:
- - - odpadki:
- - - - jetra
- Od rac, gosi ali pegatk:
- - mastna jetra, sveža ali ohlajena:
- - drugo, sveže ali ohlajeno:
- - - odpadki:
- - - - jetra, razen mastnih jeter
- - drugo, zamrznjeno:
- - - odpadki:
- - - - jetra:
- - - - - mastna jetra gosi
- - - - - mastna jetra rac
- - - - - drugo
Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveže,
ohlajeno ali zamrznjeno
Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni
ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih
odpadkov
- Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih
klavničnih odpadkov:
- - od primatov
- - od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od
morskih krav in dugongov (sesalcev rodu Sirenia)
- - od plazilcev (vključno kače in želve)

Carinska
stopnja(1)
3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr
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1
0210 99
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Poimenovanje

0210 99 71
0210 99 79
0210 99 80

2
- - drugo:
- - - meso:
- - - - konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno
- - - - severnih jelenov
- - - - drugo
- - - odpadki:
- - - - govedi:
- - - - - drugo
- - - - drugo:
- - - - - perutninska jetra:
- - - - - - mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici
- - - - - - drugo
- - - - - drugo

0407 00
0407 00 90

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana
- Druga

0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena,
kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako
drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih
- Rumenjaki:
- - sušeni:
- - - neprimerni za človeško prehrano
- - drugi:
- - - neprimerni za človeško prehrano
- Drugo:
- - sušeno:
- - - neprimerno za človeško prehrano
- - Drugo:
- - - neprimerno za človeško prehrano

0210 99 10
0210 99 31
0210 99 39

0210 99 59

0408 11
0408 11 20
0408 19
0408 19 20
0408 91
0408 91 20
0408 99
0408 99 20
0410 00 00

0501 00 00

0502

0503 00 00
0504 00 00

Carinska
stopnja(1)
3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu

pr

pr

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali
nerazmaščeni; odpadki človeških las

pr

pr

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva
dlaka in druge živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki
teh ščetin ali dlak

pr

pr

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali
ne, s podlago ali brez podlage

pr

pr

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih,
sveži, ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
dimljeni

pr

pr
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Carinska
stopnja(1)

1

2
Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja
(z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso
naprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali
pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali
delov perja
- Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh:
- - surovo

3

0505

0505 10
0505 10 10
0506

0507

0508 00 00

0510 00 00

0511

0511 91
0511 99
0601

0602
0602 10
0602 20
0602 30 00
0602 40
0602 90
0602 90 10
0602 90 30

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4

pr

pr

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno
preparirani (toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali
brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov

pr

pr

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti,
rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali
enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

pr

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno
pripravljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev,
rakov ali iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno
pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh
izdelkov

pr

pr

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči,
posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi;
sveži, ohlajeni ali zamrznjeni ali kako drugače začasno
konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih
izdelkov

pr

pr

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne
za človeško prehrano
- Drugo:
- - izdelki iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev; mrtve živali iz 3. poglavja
- - drugo

pr
pr

pr
pr

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji,
živice in korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče;
rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212

pr

pr

pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci
in cepiči; gobji miceliji
- Neukoreninjeni potaknjenci in cepiči
- Drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, ki
rodi užitno sadje ali oreščke
- Rododendroni in azaleje (sleči), cepljeni ali necepljeni
- Vrtnice, cepljene ali necepljene
- Drugo:
- - gobji micelij
- - sadike zelenjave in jagod
- - drugo:
- - - na prostem rastoče rastline:
- - - - drevje in grmičevje:
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1
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99
0603
0603 10
0603 10 80
0603 90 00
0604

0604 10
0604 10 90
0604 91
0604 99
0701
0701 10 00
0701 90
0701 90 50
0703
0703 10
0703 10 11
0704
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Poimenovanje

2
- - - - - gozdno drevje
- - - - - drugo:
- - - - - - ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline
- - - - - - drugo
- - - - druge na prostem rastoče rastline:
- - - - - trajnice
- - - - - drugo
- - - sobne rastline:
- - - - ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline, razen kaktej
- - - - drugo:
- - - - - cvetoče rastline, z brsti ali cvetovi, razen kaktej
- - - - - drugo
Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras,
sveže, posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali
drugače pripravljeno
- Sveže:
- - drugo
- Drugo
Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih
brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za
okras, sveži, posušeni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali
drugače pripavljeni
- Mahovi in lišaji:
- - drugo
- Drugo:
- - sveže
- - drugo
Krompir, svež ali ohlajen
- Semenski
- Drug:
- - drug:
- - - nov, od 1. januarja do 30. aprila
Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveža
ali ohlajena
- Čebula in šalotka:
- - čebula:
- - - za saditev

0704 20 00
0704 90
0704 90 90

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne
kapusnice, sveže ali ohlajene
- Brstični ohrovt
- Druge:
- - druge

0708
0708 10 00

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene
- Grah (Pisum sativum)

Carinska
stopnja(1)
3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4
pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr
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0708 90 00
0709
0709 30 00
0709 59
0709 60
0709 60 91
0709 60 95
0709 90
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 90
0710

0710 29 00
0710 80
0710 80 10
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 80
0710 80 85
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Carinska
stopnja(1)

2

3

- Druge stročnice
Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Jajčevci
- Gobe in gomoljike:
- - druge
- Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta:
- - drugi:
- - - iz rodu Capsicum, za proizvodnjo capsicina ali barvil na bazi
capsicum oljnih smol
- - - za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol
- Druge:
- - blitva in kardij
- - oljke:
- - - za razne namene, razen za proizvodnjo olja
- - kapre
- - druge
Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro
ali kuhanjem v vodi), zamrznjene
- Stročnice oluščene ali ne:
- - drugo
- Druge vrtnine:
- - oljke
- - gobe:
- - - iz rodu Agaricus
- - - druge
- - okrogle artičoke
- - beluši

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4
pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr

pr

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim
dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za
konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo
porabo
0711 20
- Oljke:
0711 30 00
- Kapre
- Gobe in gomoljike:
0711 59 00
- - druge
iz 0711 59 00 10 - - - druge, razen iz rodu Agaricus
0711 90
- Druge vrtnine, mešanice vrtnin:
- - vrtnine:
0711 90 10
- - - plodovi iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta, razen sladkih
paprik
0711 90 50
- - - čebula
0711 90 90
- - mešanice vrtnin
0712
0712 20 00

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine,
zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene
- Čebula
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0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90
0712 90 05
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2
- Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka
(Tremella spp.):
- - gobe iz rodu Agaricus
- - bezgova uhljevka (Auricularia spp.)
- - drhtavka (Tremella spp.)
- - druge
- Druge vrtnine; mešanice vrtnin:
- - krompir, cel ali narezan na koščke ali rezine, vendar ne
nadalje obdelan
- - sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)
- - - hibridi za setev
- - paradižnik
- - korenje
- - druge

Carinska
stopnja(1)
3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr

pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

Kokosovi orehi, brazilski orehi in indijski orehi, sveži ali
suhi, oluščeni ali neoluščeni

pr

pr

0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni

pr

pr

0803 00

Banane, vključno pisang (rajske smokve), sveže ali suhe

pr

pr

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangostin,
sveži ali suhi

pr

pr

Agrumi, sveži ali suhi

pr

pr

0712 90 11
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713
0713 10
0713 20 00
0713 31 00
0713 32 00
0713 33
0713 33 10
0713 39 00
0713 40 00
0713 50 00
0713 90 00
0714

0714 20
0714 90
0714 90 90
0801

0805

Suhe stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene
- Grah (Pisum sativum):
- Čičerika (garbanzos)
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - fižol vrste Vigna mungo (L.) Hepper ali Vigna radiata (L.)
Wilczek
- - drobni rdeči (Adzuki) fižol (Phaseolus ali Vigna angularis)
- - navadni fižol (Phaseolus vulgaris):
- - - za setev
- - drug
- Leča
- Bob (Vicia faba var. major) in konjski bob (Vicia faba var.
equina, Vicia faba var. minor)
- Druge
Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter
podobne korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali
inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali
razrezani ali v peletih; sredica sagovega drevesa
- Sladki krompir
- Drugo:
- - drugo

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19121

Poimenovanje

Carinska
stopnja(1)

2

3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4

1
0806
0806 20

Grozdje, sveže ali suho
- Suho

pr

pr

0807

Melone, lubenice in papaja, sveže

pr

pr

0808
0808 20
0808 20 90

Jabolka, hruške in kutine, sveže
- Hruške in kutine:
- - kutine

pr

pr

0809
0809 40
0809 40 90

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami),
slive, trnulje, sveže
- Slive in trnulje:
- - trnulje

pr

pr

0810
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90

Drugo sadje, sveže
- Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium
- Kivi (Actinidia chinensis Planch.)
- Durian
- Drugo

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

0811

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari,
zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali
ne
- Jagode:
- - ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila:
- - - druge
- - druge
- Maline, robide, murve, Loganove robide, črni, beli ali rdeči
ribez ter kosmulje:
- - ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila:
- - - drugo
- - drugo:
- - - drugo
- Drugo:
- - ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila:
- - - drugo:
- - - - tropsko sadje in tropski orehi
- - - - drugo
- - drugo:
- - - borovnice (sadeži vrste Vaccinium myrtillus)
- - - sadeži vrste Vaccinium myrtilloides in Vaccinium
angustifolium
- - - češnje in višnje:
- - - - višnje (Prunus cerasus)
- - - - drugo
- - - tropsko sadje in tropski orehi
- - - drugo

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

0811 10
0811 10 19
0811 10 90
0811 20

0811 20 19
0811 20 90
0811 90

0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70

0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
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2
Sadje in oreški, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim
dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah
za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerni za
takojšnjo prehrano

Carinska
stopnja(1)
3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže,
zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v slanici,
žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje

pr

pr

0901 11 00
0901 12 00
0901 90

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in
kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli
odstotek kave
- Kava, nepražena:
- - s kofeinom
- - brez kofeina
- Drugo

pr
pr
pr

pr
pr
pr

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

pr

pr

0903 00 00

Mate čaj

pr

pr

0904

Poper rodu Piper; suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu
Capsicum ali Pimenta

pr

pr

0906
0906 20 00

Cimet in cvetovi cimetovega drevesa
- Zdrobljen ali zmlet

pr

pr

0907 00 00

Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

pr

pr

0908

Muškatni orešček, macis in kardamom

pr

pr

0909

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra,
orientalske ali navadne kumine; brinove jagode

pr

pr

Ingver, žafran, kurkuma, timijan, lovorjev list, curry in druge
začimbe

pr

pr

0813
0813 10 00
0813 30 00
0813 40
0813 40 10
0813 40 50
0813 40 60
0813 40 70
0813 40 95
0813 50
0814 00 00

0901

0910

1001

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do
0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja
- Marelice
- Jabolka
- Drugo sadje:
- - breskve, vključno z nektarinami
- - papaja
- - tamarinde
- - indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile, pasijonke, karambola
in "pitahaya"
- - drugo
- Mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja:

Pšenica in soržica

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
1001 90
1001 90 10
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Carinska
stopnja(1)

2

3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4

- Drugo:
- - pira za setev (t. diccocum)

pr

pr

1005 10 11
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19

Koruza
- Semenska:
- - hibridna:
- - - štirilinijski in top cross hibridi
- - - trilinijski hibridi
- - - dvolinijski hibridi
- - - drugo

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

1007 00
1007 00 10

Sirek v zrnu
- Hibridi za setev

pr

pr

1008
1008 30 00

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita
- Kanarska čužka

pr

pr

1102
1102 30 00

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Riževa moka

pr

pr

1103
1103 19
1103 19 50
1103 20
1103 20 50

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - iz drugih žit:
- - - riževa
- Peleti:
- - riževi

pr

pr

pr

pr

1105

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči in peleti iz krompirja

pr

pr

1106
1106 10 00
1106 30

Moka, prah in zdrob iz suhih stročnic iz tar. št. 0713, iz saga
ali korenovk ali gomoljev iz tar. št. 0714; ali iz proizvodov iz
8. poglavja
- Iz suhih stročnic iz tar. št. 0713
- Iz proizvodov iz 8. poglavja

pr
pr

pr
pr

1108
1108 20 00

Škrob; inulin
- Inulin

pr

pr

1209

Seme, plodovi in trosi namenjeni za setev

pr

pr

1210

Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v
peletih, lupulin

pr

pr

Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži
ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se
uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
insekticidne, fungicidne ali podobne namene

pr

pr

1005
1005 10

1211
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1212

1212 10
1212 30 00

1212 99
1212 99 80
1214

1214 90
1302

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni
trs, sveži ali ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne;
koščice in jedrca iz sadnih koščic in drugi rastlinski
proizvodi (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste
Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo
predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu
- Rožiči, vključno s semenom
- Marelične, breskove (vključno nektarinine) in slivove
koščice in jedrca
- Drugo:
- - drugo:
- - - drugo
Rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa, krmne
korenovke; seno, lucerna, detelja, turška detelja, krmni
ohrovt, volčji bob, grašice in podobsni pridelki za krmo, tudi
v peletih
- Drugo:

Carinska
stopnja(1)
3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

1501 00 90

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
- Rastlinski sokovi in ekstrakti:
- - iz sladkih koreninic
- - hmelja
- - bolhača ali rastlinskih korenin, ki vsebujejo rotenon
- - drugi:
- - - vanilijeva oljna smola
- - - drugi:
- - - - drugi
- Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih
proizvodov, modificirani ali nemodificirani:
- - sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rožičev,
rožičevih semen ali semena guara, modificirani ali
nemodificirani:
- - - iz semena guara
- - drugi
Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba,
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503
- Prašičja maščoba (vključno z mastjo) :
- - za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano
- Perutninska maščoba

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503

pr

pr

1503 00

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin,
oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako
drugače obdelani

pr

pr

1302 12 00
1302 13 00
1302 14 00
1302 19
1302 19 05
1302 19 98

1302 32
1302 32 90
1302 39 00
1501 00

1501 00 11
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Tarifna
oznaka
1
1504
1504 10
1504 20
1507
1507 10
1507 90
1507 90 10
1510 00

1510 00 10
1512

1512 11
1512 19
1512 19 10

1512 21
1512 29
1513

1514

1514 11
1514 19
1514 19 10

1514 91
1514 99
1514 99 10

1515
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2
Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije,
prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani
- Olja in njihove frakcije iz ribjih jeter
- Masti in olja rib ter njihove frakcije, razen iz ribjih jeter
Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno,
toda kemično nemodificirano
- Surovo olje, vključno degumirano (brez smole)
- Drugo:
- - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo
hrane za človeško prehrano
Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije,
prečiščena ali neprečiščena, toda kemično nemodificirana,
vključno mešanice teh olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar.
št. 1509
- Surova olja
Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega
semena in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno,
toda kemično nemodificirano
- Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije:
- - surovo olje
- - drugo:
- - - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo
hrane za človeško prehrano
- Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije:
- - surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne
- - drugo
Olje iz kokosovega oreha, palmovih jedrc (koščic) ali
orehov palme "babassu" in njihove frakcije, prečiščeno ali
neprečiščeno, toda kemično nemodificirano
Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije,
prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano
- Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne
kisline in njegove frakcije:
- - Surovo olje
- - Drugo:
- - - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo
hrane za človeško prehrano
- Drugo:
- - Surovo olje
- - Drugo:
- - - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo
hrane za človeško prehrano
Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba
oljem), in njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda
kemično nemodificirani

Carinska
stopnja(1)
3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr
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Carinska
stopnja(1)

1

2
Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove
frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani,
toda nadalje nepredelani
- Živalske masti in olja in njihove frakcije
- Rastlinske masti in olja in njihove frakcije:
- - drugo:
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg
- - - drugo:
- - - - olja iz ogrščice, lanenega semena, repičnega semena,
sončničnega semena, iz semena "illipa", "karite", "makore",
"touloucoua" ali orehov palme "babassu", za tehnično ali
industrijsko rabo, razen za proizvodnjo živil za človeško
prehrano
- - - - druga:
- - - - - olja iz arašidov, semen bombaža, soje ali sončnice; druga
olja, ki vsebujejo manj kot 50 mas.% prostih maščobnih kislin,
izvzemši olja iz palmovih jedrc, "illipa", kokosovih orehov,
ogrščice, repinega semena, ali iz semena kopaibe
- - - - - druga

3

1516

1516 10
1516 20
1516 20 91
1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98
1517

1517 10
1517 10 90
1517 90
1517 90 99
1518 00

1518 00 31
1518 00 39
1518 00 91

1518 00 95
1518 00 99
1522 00

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj
živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti
ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih
frakcij iz tar. št. 1516
- Margarina, razen tekoče margarine:
- - druga
- Drugo:
- - drugo:
- - - drugo
Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije,
kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani,
polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu
ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516;
neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih
masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega
poglavja, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu
- Pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana, za tehnične ali
industrijske namene, razen za pripravo hrane za človeško
prehrano:
- - surova
- - druga
- Drugo:
- - živalske ali rastlinske maščobe in olja in njihove frakcije,
kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani
s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače
kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516
- - drugo:
- - - neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih ali iz živalskih in
rastlinskih maščob in olj in njihovih frakcij
- - - drugo
Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc
ali živalskih ali rastlinskih voskov

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr
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1

1522 00 91
1522 00 99
1602

1602 41
1602 41 90
1602 42
1602 42 90
1602 49
1602 49 90
1602 90
1602 90 41
1603 00

2001
2001 90
2001 90 10
2001 90 91
2006 00
2006 00 10

2006 00 91
2006 00 99
2007

2007 10
2007 10 91
2007 10 99
2007 91
2007 91 90
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- Ostanki predelave maščobnih substanc ali živalskih ali
rastlinskih voskov:
- - drugo:
- - - oljne gošče in usedline; milne usedline
- - - drugo

Carinska
stopnja(1)
3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

pr

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev in
drugih vodnih nevretenčarjev

pr

pr

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni
ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Drugo:
- - mangov "chutney"
- - tropsko sadje in tropski orehi

pr
pr

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih
odpadkov ali krvi
- Prašičev:
- - šunka in njeni kosi:
- - - drugo
- - plečeta in njihovi kosi:
- - - drugo
- - drugo, vključno mešanice:
- - - drugo
- Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali:
- - drugo:
- - - severnih jelenov

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin,
konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani)
- Ingver
- Drugo:
- - drugo:
- - - tropsko sadje in tropski orehi
- - - drugo
Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz
oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s
toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga
sladila ali ne
- Homogenizirani izdelki:
- - drugo:
- - - iz tropskega sadja
- - - drugo
- Drugo:
- - iz agrumov:
- - - drugo

Stran
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2007 99
2007 99 93
2007 99 98
2008

2008 11

2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19
2008 20

2008 20 19
2008 20 39

2008 20 51
2008 20 59

2008 20 71
2008 20 79
2008 20 90
2008 30

2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39

2008 30 51
2008 30 55
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2
- - drugo:
- - - drugo:
- - - - tropsko sadje in tropski orehi
- - - - drugo
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni
ali konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga
sladila ali alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu
- Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne
mešanice:
- - arašidi:
- - - drugo, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - več kot 1 kg:
- - - - - praženo
- - - - - drugo
- - - - do vključno 1 kg:
- - - - - pražen
- - - - - drug
- - drugo, vključno mešanice
- Ananas:
- - ki vsebuje dodan alkohol:
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:
- - - - drugo
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:
- - - - drugo
- - ki ne vsebuje dodanega alkohola:
- - - ki vsebuje dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto
vsebino več kot 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 17 mas.%
- - - - drugo
- - - ki vsebuje dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto
vsebino do vključno 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 19 mas.%
- - - - drugo
- - - ki ne vsebuje dodanega sladkorja
- Agrumi:
- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - drugo:
- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas.%
- - - - drugo
- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto
vsebino več kot 1 kg:
- - - - krhlji grenivke
- - - - mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine),
klementine, wilking mandarine in drugi podobni hibridi agrumov

Carinska
stopnja(1)
3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4
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2008 30 59

2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 92

2008 92 12
2008 92 14

2008 92 32
2008 92 34
2008 92 36
2008 92 38

2008 92 51
2008 92 59

2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78

2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 96

Št.
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Poimenovanje

Carinska
stopnja(1)

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4
pr
pr

2
- - - - drugo
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto
vsebino do vključno 1 kg:
- - - - krhlji grenivke
- - - - mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine),
klementine, wilking mandarine in drugi podobni hibridi agrumov
- - - - drugo
- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja
- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
- - mešanice:
- - - ki vsebujejo dodani alkohol:
- - - - z vsebnostjo sladkorja 9 mas.% ali več:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85
mas.%:
- - - - - - iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50
mas.% ali več tropskih orehov in tropskega sadja)
- - - - - - drugo
- - - - drugo:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85
mas.%:
- - - - - - iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50
mas.% ali več tropskih orehov in tropskega sadja)
- - - - - - drugo
- - - - - drugo:
- - - - - - iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50
mas.% ali več tropskih orehov in tropskega sadja)
- - - - - - drugo
- - - ki ne vsebuje dodanega alkohola:
- - - - ki vsebujejo dodani sladkor:
- - - - - v izvirnih pakiranjih z neto vsebino več kot 1 kg:
- - - - - - iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50
mas.% ali več tropskega sadja in tropskih orehov)
- - - - - - drugo
- - - - - drugo:
- - - - - - mešanice sadja, v katerih delež ene vrste sadja ne
presega 50 mas.% skupne mase sadja:
- - - - - - - iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50
mas.% ali več tropskega sadja in tropskih orehov)
- - - - - - - drugo
- - - - - - drugo:
- - - - - - - iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50
mas.% ali več tropskega sadja in tropskih orehov)
- - - - - - - drugo
- - - - ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju
neto vsebine:
- - - - - 5 kg ali več:
- - - - - - iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50
mas.% ali več tropskega sadja in tropskih orehov)
- - - - - - drugo
- - - - - 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg:
- - - - - - iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50
mas.% ali več tropskega sadja in tropskih orehov)
- - - - - - drugo
- - - - - manj kot 4,5 kg:
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Tarifna
oznaka

1
2008 92 97
2008 92 98
2008 99

2008 99 11
2008 99 19
2008 99 23

2008 99 25
2008 99 26
2008 99 28

2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40

2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49

2008 99 51
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 67

2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

Carinska
stopnja(1)

2
- - - - - - iz tropskega sadja (vključno mešanice, ki vsebujejo 50
mas.% ali več tropskega sadja in tropskih orehov)
- - - - - - drugo
- - drugo:
- - - ki vsebujejo dodani alkohol:
- - - - ingver:
- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85 mas.%
- - - - - drugo
- - - - grozdje:
- - - - - drugo
- - - - drugo:
- - - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
- - - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85
mas.%:
- - - - - - - pasijonke in guave
- - - - - - - mangi, mangostine, papaje, tamarinde, indijska
jabolka, liči, kruhovec, sapodile, karambole in "pitahaya"
- - - - - - - drugo
- - - - - drugo:
- - - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85
mas.%:
- - - - - - - tropsko sadje
- - - - - - - drugo
- - - - - - drugo:
- - - - - - - tropsko sadje
- - - - - - - drugo
- - - ki ne vsebuje dodanega alkohola:
- - - - ki vsebuje dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto
vsebino več kot 1 kg:
- - - - - ingver
- - - - - grozdje
- - - - - slive in suhe slive
- - - - - pasijonke, guave in tamarinde
- - - - - mangi, mangostine, papaje, tamarinde, indijska jabolka,
liči, kruhovec, sapodile, karambole in "pitahaya"
- - - - - drugo
- - - - ki vsebuje dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto
vsebino do vključno 1 kg:
- - - - - ingver
- - - - - pasijonke in guave
- - - - - mangi, mangostine, papaje, tamarinde, indijska jabolka,
liči, kruhovec, sapodile, karambole in "pitahaya"
- - - - - drugo
- - - - ki ne vsebuje dodanega sladkorja:
- - - - - slive in suhe slive, v izvirnih pakiranjih, z neto vsebino:
- - - - - - 5 kg ali več
- - - - - - manj kot 5 kg
- - - - - drugo

3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
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Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
2009

2009 11
2009 11 19
2009 11 99
2009 12 00
2009 19
2009 19 19
2009 19 98
2009 21 00
2009 29
2009 29 19
2009 29 99
2009 31
2009 39
2009 39 19

2009 39 31

2009 39 99
2009 41
2009 49
2009 49 19
2009 49 30

2009 49 93
2009 49 99
2009 50
2009 80

Št.
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Poimenovanje
2
Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki
vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila
- Pomarančni sok:
- - zamrznjen:
- - - z Brix vrednostjo več kot 67:
- - - - drugo
- - - z Brix vrednostjo do vključno 67:
- - - - drugo
- - nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo:
- - - z Brix vrednostjo več kot 67:
- - - - drugo
- - - z Brix vrednostjo več kot 20 do vključno 67:
- - - - drugo
- Sok grenivke:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drug:
- - - z Brix vrednostjo več kot 67:
- - - - drugo
- - - z Brix vrednostjo več kot 20 do vključno 67:
- - - - drugo
- Sok iz drugih posameznih vrst agrumov:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo:
- - - z Brix vrednostjo več kot 67:
- - - - drugo
- - - z Brix vrednostjo več kot 20 do vključno 67:
- - - - z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase:
- - - - - ki vsebuje dodan sladkor
- - - - z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase:
- - - - - drugi sokovi iz agrumov:
- - - - - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja
- Ananasov sok:
- - z Brix vrednostjo do vključno 20
- - drugo:
- - - z Brix vrednostjo več kot 67:
- - - - drugo
- - - z Brix vrednostjo več kot 20 do vključno 67:
- - - - z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase, ki
vsebuje dodan sladkor
- - - - drugo:
- - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%
- - - - - ki ne vsebuje dodanega sladkorja
- Paradižnikov sok
- Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin:
- - z Brix vrednostjo več kot 67:
- - - drugo:
- - - - drugo:

Carinska
stopnja(1)
3

Posebna
uvozna
dajatev(1)
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Tarifna
oznaka

1
2009 80 36

2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79

2009 80 88
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90

2009 90 41
2009 90 49

2009 90 73
2009 90 79

2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2301

2302
2302 50 00
2303

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

Carinska
stopnja(1)

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4
pr
pr

2
- - - - - sokovi iz tropskega sadja
- - z Brix vrednostjo do vključno 67:
- - - drugo:
- - - - z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase, ki
vsebuje dodan sladkor:
- - - - - češnjev in višnjev sok
- - - - - sok iz tropskega sadja
- - - - - drugo
- - - - drugo:
- - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%:
- - - - - - sokovi iz tropskega sadja
- - - - - - drugo
- - - - - ki ne vsebuje dodanega sladkorja:
- - - - - - sok iz sadja vrste Vaccinium macrocarpon
- - - - - - češnjev in višnjev sok
- - - - - - sokovi iz tropskega sadja
- - - - - - drugo
- Mešanice sokov:
- - z Brix vrednostjo do vključno 67:
- - - drugo:
- - - - z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase:
- - - - - mešanice sokov iz agrumov in ananasovega soka:
- - - - - - ki vsebujejo dodan sladkor
- - - - - - drugo
- - - - z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase:
- - - - - mešanice sokov iz agrumov in ananasovega soka:
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%
- - - - - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja
- - - - - drugo:
- - - - - - z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%
- - - - - - - mešanice sokov iz tropskega sadja
- - - - - - - drugo
- - - - - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja:
- - - - - - - mešanice sokov iz tropskega sadja
- - - - - - - drugo
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Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov, rib ali
rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi; ocvirki

pr

pr

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi
obdelavi žit ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani
- Iz stročnic

pr

pr

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci
sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki
pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn ali
destilarn, nepeletizirani in peletizirani

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
2303 10

2303 10 19
2303 10 90
2303 20
2303 30 00
2304 00 00
2305 00 00

2306
2307 00
2307 00 11
2307 00 90
2308 00

2308 00 11
2308 00 40
2308 00 90
2309
2309 10

2309 10 11

2309 10 31

2309 10 51
2309 10 90

Št.
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Poimenovanje

Carinska
stopnja(1)

2
- Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki:
- - ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih
tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, računano na
suh proizvod:
- - - do vključno 40 mas.%
- - drugo
- Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi
odpadki pri proizvodnji sladkorja
- Odpadki in ostanki iz pivovarn ali destilarn
Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz
soje, nezmleti ali zmleti ali peletizirani
Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz
arašidov, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

3

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji
rastlinskih maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 ali
2305, nezmleti ali zmleti ali peletizirani
Vinska usedlina; vinski kamen
- Vinska usedlina:
- - s skupno vsebnostjo alkohola do vključno 7,9 mas.% in z
vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 25 mas.%
- Vinski kamen
Rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi
in ostanki pri predelavi rastlinskih materialov, peletizirani ali
nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Grozdne tropine:
- - s skupno vsebnostjo alkohola do vključno 4,3 mas.%, in z
vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 40 mas.%
- Želod in divji kostanj; drozge ali tropine iz drugega sadja razen
iz grozdja
- Drugo
Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali
- Hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno:
- - ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali
maltodekstrinski sirup iz tar. podšt. 1702 30 51 do 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55 ali mlečne proizvode:
- - - ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali
maltodekstrinski sirup:
- - - - ki ne vsebuje škroba ali ki vsebuje 10 mas.% ali manj
škroba:
- - - - - ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot
10 mas.% takih proizvodov
- - - - ki vsebuje več kot 10 mas.%, vendar ne več kot 30 mas.%
škroba:
- - - - - ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot
10 mas.% takih proizvodov
- - - - ki vsebuje več kot 30 mas.% škroba:
- - - - - ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot
10 mas.% takih proizvodov
- - drugo

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4
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Uradni list Republike Slovenije

Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Carinska
stopnja(1)

1
2309 90
2309 90 10
2309 90 20

Posebna
uvozna
dajatev(1)
4

2
3
- Drugo:
- - hrana za ribe ali morske sesalce, topljiva
pr
- - proizvodi, na katere se nanaša dodatna opomba št. 5 k temu
poglavju
pr
- - drugo, vključno premiksi:
- - - ki vsebujejo škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali
maltodekstrinski sirup, iz tar. podšt. 1702 30 51 do 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55, ali mlečne proizvode:
- - - - ki vsebujejo škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin
ali maltodekstrinski sirup:
- - - - - ki ne vsebujejo škroba, ali ki vsebujejo 10 mas.% ali manj
škroba :
2309 90 31
- - - - - - ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali, ki vsebujejo manj
kot 10 mas.% takih proizvodov
pr
- - - - - ki vsebujejo več kot 10 mas.%, vendar ne več kot 30
mas.% škroba:
2309 90 41
- - - - - - ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali ki vsebujejo manj
pr
kot 10 mas.% takih proizvodov
- - - - - ki vsebujejo več kot 30 mas.% škroba:
2309 90 51
- - - - - - ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali ki vsebujejo manj
pr
kot 10 mas.% takih proizvodov
- - - drugo:
2309 90 91
- - - - rezanci iz sladkorne pese z dodano melaso
pr
- - - - drugo:
2309 90 95
- - - - - ki vsebujejo 49 mas.% ali več holinklorida, na organskem
ali anorganskem nosilcu
pr
2309 90 99
- - - - - drugo
iz 2309 90 99 20 - - - - - - premiksi
pr
(1)Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja in posebna
uvozna dajatev, kot sta določeni v prilogi, uporabljata za vse tarifne podštevilke v okviru navedene
tarifne oznake.

pr
pr

pr

pr

pr
pr

pr
pr

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 6
KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna
oznaka
1
0103
0103 92
0103 92 19
0203
0203 11
0203 11 10
0203 12

Poimenovanje

Carinska
stopnja

2

3

Živi prašiči
- Drugi:
- - mase 50 kg ali več:
- - - domačih pasem:
- - - - drugi
Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
- Sveže ali ohlajeno:
- - trupi in polovice:
- - - domačih prašičev
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
- - - domačih prašičev:

Posebna
uvozna
dajatev
4

9

36,10

10,9

59,35

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
0203 12 11
0203 12 19
0203 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 21
0203 21 10
0203 22
0203 22 11
0203 22 19
0203 29
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59
1512

1512 19
1512 19 90
1514

1514 19
1514 19 90
1514 99
1514 99 90

Št.
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Poimenovanje
2
- - - - šunke in njihovi kosi
- - - - plečeta in njihovi kosi
- - drugo:
- - - domačih prašičev:
- - - - prednji deli in njihovi kosi
- - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi
- - - - prsa s potrebušino in njihovi kosi
- - - - drugo:
- - - - - brez kosti
- - - - - drugo
- Zamrznjeno:
- - trupi in polovice:
- - - domačih prašičev
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
- - - domačih prašičev:
- - - - šunke in njihovi kosi
- - - - plečeta in njihovi kosi
- - drugo:
- - - domačih prašičev:
- - - - prednji deli in njihovi kosi
- - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi
- - - - prsa s potrebušino in njihovi kosi
- - - - drugo:
- - - - - brez kosti
- - - - - drugo
Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega
semena in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano
- Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije:
- - drugo:
- - - drugo
Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije,
prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano
- Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne
kisline in njegove frakcije:
- - Drugo:
- - - drugo
- Drugo:
- - Drugo:
- - - drugo

Carinska
stopnja

10,9
10,9

Posebna
uvozna
dajatev
4
80,35
80,35

10,9
10,9
10,9

96,20
96,20
96,20

10,9
10,9

96,20
96,20

10,9

52,00

10,9
10,9

75,30
75,30

10,9
10,9
10,9

85,30
85,30
85,30

10,9
10,9

85,30
85,30

9

pr

9

pr

9

pr

3

Stran

19136 / Št. 132 / 29. 12. 2003

Uradni list Republike Slovenije
EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 7
RIBE IN RIBIŠKI IZDELKI

Tarifna
oznaka
1
1604

1604 13
1604 13 11
1604 13 19

Poimenovanje
2
Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec
- Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
- - sardele, velike sardele in papaline:
- - - sardele:
- - - - v oljčnem olju
- - - - druge

Carinska
stopnja
3

4
4

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 8
RIBE IN RIBIŠKI IZDELKI

Tarifna
oznaka
1
0301
0301 10
0301 91
0301 91 10
0301 91 90
0301 92 00
0301 93 00
0301 99
0301 99 11

0301 99 19
0301 99 90
0302

0302 11
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0302 12 00

Poimenovanje
2
Ribe, žive
- Okrasne ribe
- Druge ribe, žive:
- - postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache in Oncorhynchus chrysogaster ):
- - - vrst Oncorhynchus apache ali Oncorhynchus chrysogaster
- - - druge
- - jegulje (Anguilla spp.)
- - krap
- - druge:
- - - sladkovodne ribe:
- - - - pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo
salar) in donavski losos (Hucho hucho)
- - - - druge
- - - morske ribe
Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz
tar.št. 0304
- Salmonidi, razen jeter in iker:
- - postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache, Oncorhynchus chrysogaster):
- - - vrst Oncorhynchus apache ali Oncorhynchus chrysogaster
- - - vrst Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, teže
več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, teže več kot 1 kg
posamezno
- - - druge
- - pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski
lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho)

Carinska
stopnja(1)
3
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3
4
3
4

3
3
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3
4
4

pr

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
0302 19 00

0302 21
0302 22 00
0302 23 00
0302 29

0302 31
0302 32
0302 33
0302 34
0302 35
0302 36
0302 39
0302 40 00
0302 50

0302 61
0302 62 00
0302 63 00
0302 64 00
0302 65
0302 66 00
0302 69
0302 69 11
0302 69 19

0302 69 21
0302 69 25
0302 69 31
0302 69 33
0302 69 35
0302 69 41
0302 69 45
0302 69 51
0302 69 55
0302 69 61

0302 69 66
0302 69 67

Št.
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Poimenovanje
2
- - drugi
- Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in iker:
- - navadni jezik (Reinhardtius hipoglossoides, Hipoglossus
hipoglossus, Hipoglossus stenolepis):
- - morska plošča (Pleuronectes platessa)
- - morski list (Solea spp.)
- - druge
- Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis), razen jeter in iker:
- - beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga)
- - rumenoplavuti tun (Thunnus albacares)
- - progasti tun
- - velikooki tun (Thunnus obesus)
- - modroplavuti tun (Thunnus thynnus)
- - južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii)
- - drugo
- Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), razen jeter in iker
- Trske (Gadus morhua,Gadus ogac, Gadus macrocephalus), razen
jeter in iker
- Druge ribe, razen jeter in iker:
- - sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele
(Sardinella spp.), papaline (Sprattus Sprattus)
- - vahnja (Melanogrammus aeglefinus)
- - saj (Pollachius virens)
- - skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)
- - trneži in drugi morski psi
- - jegulje (Anguilla spp.)
- - druge:
- - - sladkovodne ribe:
- - - - krap
- - - - druge
- - - morske ribe:
- - - - ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov (Euthynnus
(Kaatsuwonus) pelamis), navedenih v tar. podšt. 0302 33:
- - - - - za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604
- - - - - drugo
- - - - rdeči okun (Sebastes spp.):
- - - - - vrste Sebastes marinus
- - - - - drug
- - - - ribe vrste Boreogadus saida
- - - - mol (Merlangus merlangus)
- - - - leng (Molva spp.)
- - - - aljaški saj (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius pollachius)
- - - - sardoni (Engraulis spp.)
- - - - špar (Dentex dentex in Pagellus spp.)
- - - - oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.):
- - - - - oslič rodu Merluccius:
- - - - - - južnoafriški oslič (plitkovodni oslič) (Merluccius capensis) in
globokovodni oslič (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius paradoxus)
- - - - - - južni oslič (Merliccius australis)

Carinska
stopnja(1)
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pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

9
pr
pr
3
pr
pr

9
9

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
3
pr

3
3

Stran
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Tarifna
oznaka
1
0302 69 68
0302 69 69
0302 69 75
0302 69 81
0302 69 85
0302 69 86
0302 69 87
0302 69 88
0302 69 91
0302 69 92
0302 69 94
0302 69 95
0302 69 99
0302 70 00
0303

0303 11 00
0303 19 00
0303 21
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0303 22 00
0303 29 00

0303 31
0303 32 00
0303 33 00
0303 39

0303 41
0303 42
0303 43
0303 44
0303 45
0303 46
0303 49
0303 50 00

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
- - - - - - drugi
- - - - - oslič rodu Urophycis
- - - - kostanjevka (Brama spp.)
- - - - morska spaka (Lophius spp.)
- - - - sinji mol (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)
- - - - sinji mol južnih morij (Micromesistius australis)
- - - - mečarica (Xiphias gladius)
- - - - ribe vrste Dissostichus spp
- - - - šnjur (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
- - - - rožnata jegulja (Gentypterus blacodes)
- - - - brancin (Dicentrarchus labrax)
- - - - orada (Sparus aurata)
- - - - drugo
- Jetra in ikre
Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št.
0304
- Pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), razen
jeter in iker:
- - rdeči losos (Onchorhyncus nerka)
- - drugi
- Druge salmonide, razen jeter in iker:
- - postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache, Oncorhynchus chrysogaster):
- - - vrst Oncorhynchus apache ali Oncorhynchus chrysogaster
- - - vrst Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, teže
več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, teže več kot 1 kg
posamezno
- - - druge
- - atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho)
- - druge
- Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in iker:
- - navadni jezik (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
- - morskaplošča (Pleuronectes platessa)
- - morski list (Solea spp.)
- - druge
- Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis), razen jeter in iker:
- - beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga)
- - rumenoplavutni tun (Thunnus albacares)
- - progasti tun
- - velikooki tun (Thunnus obesus)
- - modroplavuti tun (Thunnus thynnus)
- - južni modroplavutni tun (Thunnus maccoyii)
- - drugo
- Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) razen jeter in iker

Carinska
stopnja(1)
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Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
0303 60

0303 71
0303 72 00
0303 73 00
0303 74
0303 75
0303 76 00
0303 77 00
0303 78
0303 79
0303 79 11
0303 79 19

0303 79 21
0303 79 23
0303 79 29
0303 79 31
0303 79 35
0303 79 37
0303 79 41
0303 79 45
0303 79 51
0303 79 55
0303 79 58
0303 79 65
0303 79 71
0303 79 75
0303 79 81
0303 79 83
0303 79 85
0303 79 87
0303 79 88
0303 79 91
0303 79 92
0303 79 93
0303 79 94
0303 79 98
0303 80
0304

Št.
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Poimenovanje
2
- Trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), razen
jeter in iker
- Druge ribe, razen jeter in iker:
- - sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele
(Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus)
- - vahnja (Melanogrammus aeglefinus)
- - saj (Polachius virens)
- - skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)
- - trneži in drugi morski psi
- - jegulje (Anguilla spp.)
- - brancini (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)
- - osliči (Merluccius spp. Urophycis spp.)
- - druge:
- - - sladkovodne:
- - - - krap
- - - - druge
- - - morske ribe:
- - - - ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis), navedenih v tar. podšt. 0303 43:
- - - - - za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604:
- - - - - - cele
- - - - - - brez škrg in drobovja
- - - - - - drugo (na primer brez glave)
- - - - - drugo
- - - - rdeči okun (Sebastes spp.):
- - - - - vrste Sebastes marinus
- - - - - druge
- - - - ribe vrste Boreogadus saida
- - - - mol (Merlangus merlangus)
- - - - leng (Molva spp.)
- - - - aljaški saj (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius pollachius)
- - - - ribe vrste Orcynopsis unicolo
- - - - sardoni (Engraulis spp.)
- - - - špar (Dentex dentex in Pagellus spp.)
- - - - kostanjevka (Brama spp.)
- - - - morska spaka (Lophius spp.)
- - - - sinji mol (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)
- - - - sinji mol južnih morij (Micromesticus australis)
- - - - mečarica (Xiphias gladius)
- - - - ribe vrste Dissostichus spp
- - - - šnjur (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
- - - - modri repak (Macruronus novazealandiae)
- - - - rožnata jegulja (Genypterus blacodes)
- - - - ribe vrst Pelotreis flavilatus ali Peltorhamphus novazealandiae
- - - - druge
- Jetra in ikre
Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

Carinska
stopnja(1)
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Tarifna
oznaka
1
0304 10

0304 10 13

0304 10 15
0304 10 17
0304 10 19
0304 10 31
0304 10 33
0304 10 35
0304 10 38
0304 10 91
0304 10 97
0304 10 98
0304 20
0304 20 13

0304 20 15
0304 20 17
0304 20 19

0304 20 21
0304 20 29
0304 20 31
0304 20 33
0304 20 35
0304 20 37
0304 20 41
0304 20 43
0304 20 45

0304 20 51

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
- Sveže ali ohlajeno:
- - fileti:
- - - sladkovodnih rib:
- - - - pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa
(Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho)
- - - - postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae):
- - - - - vrste Oncorhynchus mykiss teže več kot 400 g posamezno
- - - - - druge
- - - - drugih sladkovodnih rib
- - - drugi:
- - - - trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib vrste
Boreogadus saida
- - - - saja (Pollachius virens)
- - - - rdečega okuna (Sebastes spp.)
- - - - drugi
- - drugo ribje meso (mleto ali nemleto):
- - - sladkovodnih rib
- - - drugo:
- - - - sledi
- - - - drugo
- Zamrznjeni fileti:
- - sladkovodnih rib:
- - - pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa
(Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho)
- - - postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae):
- - - - vrste Oncorhynchus mykiss teže več kot 400 g posamezno
- - - - druge
- - - drugih sladkovodnih rib
- - drugih:
- - - trske (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) in rib vrste
Boreogadus saida:
- - - - trske vrste Gadus macrocephalus
- - - - drugi
- - - saja (Pollachius virens)
- - - vahnje (Melanogrammus aeglefinus)
- - - rdečega okuna (Sebastes spp.):
- - - - vrste Sebastes marinus
- - - - drugi
- - - mol (Merlangus merlangus)
- - - lenga (Molva spp.)
- - - tune (rodu Thunnus) in rib rodu Euthynnus
- - - skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus) in rib vrste Orcynopsis unicolor:
- - - - skuše vrste Scomber australasicus

Carinska
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Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
0304 20 53

0304 20 55
0304 20 56
0304 20 58
0304 20 59
0304 20 61
0304 20 69
0304 20 71
0304 20 73
0304 20 75
0304 20 79
0304 20 83
0304 20 85
0304 20 87
0304 20 88
0304 20 91
0304 20 94
0304 90
0304 90 05
0304 90 10
0304 90 22
0304 90 31

0304 90 35
0304 90 38
0304 90 39
0304 90 41
0304 90 45
0304 90 48
0304 90 51
0304 90 55
0304 90 57
0304 90 59
0304 90 61
0304 90 65
0304 90 97
0305
0305 10 00
0305 20 00

Št.
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Poimenovanje
2
- - - - drugi
- - - osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.):
- - - - osliča rodu Merluccius:
- - - - - južnoafriškega osliča (plitkovodnega osliča) (Merluccius capensis) in
globokovodnega osliča (globokovodnega južnoafriškega osliča) (Merluccius
paradoxus)
- - - - - argentinskega osliča (osliča jugozahodnega Atlantika) (Merliccius
hubbsi)
- - - - - drugi
- - - - osliča rodu Urophycis
- - - trnežev in drugih morskih psov:
- - - - trnežev in morskih mačk (vrste Squalus acanthias in Scyliorhinus
spp.)
- - - - drugih morskih psov
- - - morske plošče (Pleuronectes platessa)
- - - iverke (Platichthys flesus)
- - - sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
- - - krilatega romba (Lepidorhombus spp.)
- - - morske spake (Lophius spp.)
- - - aljaškega saja (Theragra chalcogramma)
- - - mečarice (Xiphias gladius)
- - - rib vrste Dissostichus spp.
- - - modrega repaka (Macruronus novazealandiae)
- - - drugi
- Drugo:
- - surimi
- - drugo:
- - - iz sladkovodnih rib
- - - drugo:
- - - - sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
- - - - rdečega okuna (Sebastes spp.)
- - - - trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib vrste
Boreogadus saida:
- - - - - trske vrste Gadus macrocephalus
- - - - - trske vrste Gadus morhua
- - - - - drugo
- - - - saja (Pollachius virens)
- - - - vahnje (Melanogrammus aeglefinus)
- - - - osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.)
- - - - krilatega romba (Lepidorhombus spp.)
- - - - kostanjevke (Brama spp.)
- - - - morske spake (Lophius spp.)
- - - - sinjega mola (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)
- - - - aljaškega saja (Theragra chalcogramma)
- - - - mečarice (Xiphias gladius)
- - - - drugo
Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, termično
obdelane ali ne pred ali med procesom prekajevanja; ribja moka,
zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano
- Ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano
- Ribja jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene ali v slanici

Carinska
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Stran
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Tarifna
oznaka
1
0305 30

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

Carinska
stopnja(1)
3

0305 61 00
0305 62 00

2
- Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda neprekajeni
- Prekajene ribe, vključno s fileti:
- - pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski
lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho)
- - sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
- - druge
- Sušene ribe, nenasoljene ali nasoljene, toda neprekajene:
- - trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
- - druge
- Ribe, nasoljene, toda nesušene ali prekajene, ter ribe v slanici:
- - sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
- - trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 63 00
0305 69

- - sardoni (Engraulis spp.)
- - druge

0306

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni,
nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi,
ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici;
moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

pr

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
slanici, moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev razen rakov,
primerni za človeško prehrano

pr

0305 41 00

0305 42 00
0305 49
0305 51
0305 59

0307

1604

1604 11 00
1604 12
1604 13
1604 13 90
1604 14
1604 15
1604 16 00
1604 19
1604 19 10

1604 19 31
1604 19 39
1604 19 50
1604 19 91

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec
- Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
- - lososi
- - sledi:
- - sardele, velike sardele in papaline:
- - - druge
- - tuni, progasti tuni in palamide (Sarda spp.)
- - skuše
- - sardoni
- - druge:
- - - salmonide, razen lososa
- - - ribe rodu Euthynnus, razen progastega tuna (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis):
- - - - fileti, znani kot "loins"
- - - - drugo
- - - ribe vrste Orcynopsis unicolor
- - - druge:
- - - - fileti, surovi, samo prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, predhodno
ocvrti v olju ali neocvrti, zamrznjeni
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- - - - druge:

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Tarifna
oznaka
1
1604 19 92

2
- - - - - trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

1604 19 93
1604 19 94
1604 19 95

- - - - - saj (Pollachius virens)
- - - - - oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.)
- - - - - aljaški saj (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius pollachius)

1604 19 98
1604 20
1604 20 05

- - - - - druge
- Druge pripravljene ali konzervirane ribe:
- - pripravki iz surimija
- - druge:
- - - losos
- - - salmonide, razen lososa
- - - sardoni
- - - sardele, palamide, skuše vrste Scomber scombrus in Scomber
japonicus, ribe vrste Orcynopsis unicolor
- - - tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu Euthynnus
- - - druge ribe
- Kaviar in kaviarjevi nadomestki

1604 20 10
1604 20 30
1604 20 40
1604 20 50
1604 20 70
1604 20 90
1604 30
1605

Poimenovanje

Carinska
stopnja(1)
3
pr
pr
pr
pr
pr
8
8
9
8
pr
pr
pr
8

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali
konzervirani

8

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
1902 20
- Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene:
1902 20 10
- - ki vsebujejo več kot 20 mas.% rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev
(1)Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja in posebna
uvozna dajatev, kot sta določeni v prilogi, uporabljata za vse tarifne podštevilke v okviru navedene
tarifne oznake.

Tarifna
oznaka

1
0710
0710 40 00
0711
0711 90
0711 90 30

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 9
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI
Poimenovanje

2
Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi), zamrznjene
- Sladka koruza
Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v
slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje),
vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo
- Druge vrtnine, mešanice vrtnin:
- - vrtnine:
- - - sladka koruza

15

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
3

pr

pr
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1

2
Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega
ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega
poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516
- Margarina, razen tekoče margarine:
- - ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih maščob
- Drugo:
- - ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih maščob

1517
1517 10
1517 10 10
1517 90
1517 90 10

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
3

pr
pr

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo
kakava
1704 10
- Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne:
1704 90
- Drugo
1704 90 30
- - bela čokolada
- - drugo:
1704 90 51
- - - paste, vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z neto vsebino 1
kg ali več
1704 90 55
- - - pastile za grlo in bomboni proti kašlju
1704 90 61
- - - dražeji in drugi s sladkorjem prevlečeni proizvodi
- - - drugo:
1704 90 65
- - - - gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja, vključno s sadnimi pastami
v obliki sladkornih izdelkov
1704 90 71
- - - - kuhani sladkorni izdelki, polnjeni ali nepolnjeni
1704 90 75
- - - - karamele (toffee) in podobni bonboni
- - - - drugo:
1704 90 81
- - - - - stisnjene tablete
1704 90 99
- - - - - drugo
iz 1704 90 99 10 - - - - - - razen proizvodov, ki vsebujejo 70 mas.% ali več saharoze
(vključno z invertnim sladkorjem izraženim s saharozo)
1806
1806 10
1806 10 15
1806 10 20
1806 10 30
1806 20
1806 20 10
1806 20 30

1806 20 50
1806 20 70

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:
- - ki ne vsebuje saharoze ali ki vsebuje manj kot 5 mas.% saharoze
(vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze,
izražene kot saharoza
- - ki vsebuje 5 mas.% ali več, vendar manj kot 65 mas.% saharoze
(vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze,
izražene kot saharoza
- - ki vsebuje 65 mas.% ali več, vendar manj kot 80 mas.% saharoze
(vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze,
izražene kot saharoza
- Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekočem
stanju ali pastoznem stanju, v prahu, granulah ali v drugih oblikah
v razsutem stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg:
- - ki vsebujejo 31 mas.% ali več kakavovega masla ali 31 mas.% ali več
kakavovega masla v kombinaciji z mlečno maščobo
- - ki vsebujejo 25 mas.% ali več, vendar manj kot 31 mas.%
kakavovega masla v kombinaciji z mlečno maščobo
- - drugi:
- - - ki vsebujejo 18 mas.% ali več kakavovega masla
- - - čokoladno mleko v prahu

pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
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Tarifna
oznaka

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19145

Poimenovanje

1
2
1806 20 80
- - - prelivi z okusom čokolade
iz 1806 20 80 10 - - - - prelivi z okusom čokolade (razen proizvodov, ki vsebujejo 70
mas.% ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem izraženim s
saharozo))
1806 20 95
- - - drugo
iz 1806 20 95 10 - - - - drugo (razen proizvodov, ki vsebujejo 70 mas.% ali več saharoze
(vključno z invertnim sladkorjem izraženim s saharozo))
- Drugo, v blokih, palicah ali tablicah:
1806 31 00
- - polnjeni
1806 32
- - nepolnjeni
1806 90
- Drugo:
- - čokolada in čokoladni izdelki:
- - - čokoladni bonboni, polnjeni ali ne:
1806 90 11
- - - - ki vsebujejo alkohol
1806 90 19
- - - - drugo
- - - drugi:
1806 90 31
- - - - polnjeni
1806 90 39
- - - - nepolnjeni
1806 90 50
- - sladkorni proizvodi in njihovi nadomestki, narejeni iz izdelkov, ki
nadomeščajo sladkor, ki vsebujejo kakav
1806 90 60
- - namazi, ki vsebujejo kakav
1806 90 70
- - preparati ki vsebujejo kakav, za pripravo pijač
1806 90 90
- - drugo
iz 1806 90 90 90 - - - drugo (razen proizvodov, ki vsebujejo 70 mas.% ali več saharoze
(vključno z invertnim sladkorjem izraženim s saharozo))
1902

1902 11 00
1904

1905

1905 10 00
1905 20
1905 31
1905 32
1905 40
1905 90
1905 90 10

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
3

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni,
rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali
nepripravljen
- Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:
- - ki vsebujejo jajca

pr

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali
žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki
zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke,
drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki
niso navedena ali zajeta na drugem mestu

pr

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za
farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
izdelki
- Hrustljavi kruh
- Medenjaki in podobni izdelki
- Sladki keksi, vaflji in oblati:
- - sladki keksi
- - vaflji in oblati
- Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki
- Drugo:
- - matzos

pr
pr
pr
pr
pr
pr
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Tarifna
oznaka

1
1905 90 20

1905 90 30
1905 90 45
1905 90 55
1905 90 60
2001
2001 90
2001 90 30
2001 90 40

2004
2004 10
2004 10 91
2004 90
2004 90 10
2005
2005 20
2005 20 10
2005 80 00
2008

2008 99

2008 99 85
2008 99 91

2101

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje

2
- - hostije, prazne kapsule primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za
pečatenje, rižev papir in podobni proizvodi
- - drugo:
- - - kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in ki v suhem
stanju vsebuje ne več kot 5 mas.% sladkorjev in ne več kot 5 mas.%
maščob
- - - keksi
- - - ekspandirani ali ekstrudirani izdelki, začinjeni ali soljeni
- - - drugo:
- - - - z dodanimi sladili
Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Drugo:
- - sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
- - jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas.%
ali več škroba
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Krompir:
- - drugo:
- - - v obliki moke, zdroba ali kosmičev
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- - sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
- Krompir:
- - v obliki moke, zdroba ali kosmičev
- Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
- - drugo:
- - - ki ne vsebuje dodanega alkohola:
- - - - ki ne vsebuje dodanega sladkorja:
- - - - - koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata)
- - - - - jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5
mas.% ali več škroba
Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
3
pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr

pr
pr
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1

2
- - pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na
osnovi kave:
- - - drugi
- Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na
osnovi pravega čaja ali mate čaja:
- - pripravki:
- - - drugi
- Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati:
- - pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki:
- - - drugo
- - ekstrakti, esence in koncentrati pražene cikorije in drugi praženi kavni
nadomestki:
- - - drugo

2101 12
2101 12 98
2101 20

2101 20 98
2101 30

2101 30 19

2101 30 99
2102
2102 10
2102 10 31
2106
2106 90
2106 90 92

2202

2205

2208
2208 20
2208 30

2208 30 32
2208 30 38
2208 30 52
2208 30 58
2208 30 72
2208 30 78

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
3

pr

pr

pr

pr

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
- Aktivni kvas:
- - pekovski kvas:
- - - posušen

pr

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
- Drugo:
- - drugo:
- - - ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali
škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 mas.%
saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba

pr

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan
sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače,
razen sadnih ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009

pr

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami
ali sredstvi za aromatiziranje

pr

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80
vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne pijače
- Žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin
- Whisky:
- - škotski whisky:
- - - čisti whisky, v embalaži s prostornino:
- - - - 2 litra ali manj
- - - - več kot 2 litra
- - - "blended" whisky, v embalaži s prostornino:
- - - - 2 litra ali manj
- - - - več kot 2 litra
- - - drug, v embalaži s prostornino:
- - - - 2 litra ali manj
- - - - več kot 2 litra
- - drug, v embalaži s prostornino:

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
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Poimenovanje

1
2208 30 82
2208 30 88
2208 50
2208 60
2208 70
2208 90

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
3

2
- - - 2 litra ali manj
- - - več kot 2 litra
- Gin in brinjevec
- Vodka
- Likerji in krepilne pijače
- Drugo:
- - druga žganja in druge alkoholne pijače v embalaži, s prostornino:
- - - 2 litra ali manj:
2208 90 41
- - - - ouzo
- - - - druge:
- - - - - žganja (razen likerjev):
- - - - - - destilirana iz sadja:
2208 90 45
- - - - - - - kalvados
2208 90 48
- - - - - - - druga
- - - - - - druga:
2208 90 52
- - - - - - - žganje iz žita- korn
2208 90 54
- - - - - - - tequila
2208 90 56
- - - - - - - druga
2208 90 69
- - - - - druge alkoholne pijače
- - - več kot 2 litra:
- - - - žganja (razen likerjev):
2208 90 71
- - - - - destilirana iz sadja
2208 90 75
- - - - - tequila
2208 90 77
- - - - - druge
2208 90 78
- - - - druge alkoholne pijače
(1)Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je
določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 10
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna
oznaka

1
0501 00 00

0502
0503 00 00

Poimenovanje

2
Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni;
odpadki človeških las

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
3
pr

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in druge
živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

pr

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s
podlago ali brez podlage

pr
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1

2
Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z
odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani,
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje;
prah in odpadki perja ali delov perja

0505

0506

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
3

pr

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani
(toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi,
parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno
pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

pr

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar
drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

0509 00

Spužve, naravne, živalskega izvora

pr

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali
neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali
zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo za
proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

pr

0903 00 00

Mate čaj

pr

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
- Rastlinski sokovi in ekstrakti:
- - iz sladkih koreninic
- - hmelja
- - bolhača ali rastlinskih korenin, ki vsebujejo rotenon
- - drugi:
- - - mešanice zelenjavnih ekstraktov za proizvodnjo pijač ali pripravo hrane

0507

0508 00 00

1302 12 00
1302 13 00
1302 14 00
1302 19
1302 19 30

pr
pr
pr

pr
1302 19 91
1302 20

1302 31 00
1302 32
1302 32 10
1401

- - - drugi:
- - - - medicinski
- Pektinske snovi, pektinati in pektati:
- Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov,
modificirani ali nemodificirani:
- - agar-agar
- - sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rožičev, rožičevih
semen ali semena guara, modificirani ali nemodificirani:
- - - iz rožiča ali rožičevih semen
Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.:
bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

pr
pr

pr

pr

pr
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1
1402 00 00

1403 00 00
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Poimenovanje

2
Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za
polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava),
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez
podlage iz drugih materialov

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
3

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel in
ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih

pr

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

pr

1505 00

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z
lanolinom

pr

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali
neprečiščene, toda kemično nemodificirane

pr

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in
njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani
- Drugo:
- - jojoba in oiticica olje; mirtin vosek in japonski vosek; njihove frakcije

pr

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije,
deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali
elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani
- Rastlinske masti in olja in njihove frakcije:
- - hidrogensko ricinusovo olje, takoimenovani "opalni vosek"

pr

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali
rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja,
razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516
- Drugo:
- - drugo:
- - - užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju
kalupov

pr

1506 00 00

1515
1515 90
1515 90 15
1516
1516 20
1516 20 10
1517
1517 90
1517 90 93

1518 00

1518 00 10
1518 00 91

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani,
oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s
segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali
preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih
masti ali olj iz tega poglavja, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu
- Linoksin
- Drugo:
- - živalske ali rastlinske maščobe in olja in njihove frakcije, kuhani,
oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v
vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz
tar. št. 1516
- - drugo:

pr

pr
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Tarifna
oznaka

1
1518 00 95

Št.
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Poimenovanje

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
3

1518 00 99

2
- - - neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih ali iz živalskih in rastlinskih
maščob in olj in njihovih frakcij
- - - drugo

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

pr

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih
insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

pr

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali
živalskih ali rastlinskih voskov
- Degras

pr

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava
- Drugo
- - ekstrakt sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje 10 mas.% saharoze ali
več, vendar ne vsebuje drugih dodatkov

pr

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

pr

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

pr

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

pr

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Drugo:
- - palmovi srčki

pr

1522 00
1522 00 10
1704
1704 90
1704 90 10

2001 90
2001 90 60
2008

2008 11
2008 11 10
2008 91 00
2101

2101 11
2101 12
2101 12 92
2101 20

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali
alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:
- - arašidi:
- - - arašidno maslo
- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
- - palmovi srčki
Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
- Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:
- - ekstrakti, esence in koncentrati
- - pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na
osnovi kave:
- - - pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov
- Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali mate čaja in
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na
osnovi pravega čaja ali mate čaja:

pr
pr

pr
pr

pr

pr
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1
2101 20 20
2101 20 92
2101 30

2101 30 11

2101 30 91
2102
2102 10
2102 10 10
2102 10 90
2102 20
2102 30 00
2106
2106 10
2106 90
2106 90 20
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Poimenovanje

2
- - ekstrakti, esence ali koncentrati
- - pripravki:
- - - na osnovi ekstraktov, esenc ali koncentratov pravega čaja ali mate čaja
- Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati:
- - pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki:
- - - pražena cikorija
- - ekstrakti, esence in koncentrati pražene cikorije in drugi praženi kavni
nadomestki:
- - - iz pražene cikorije
Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
- Aktivni kvas:
- - kultura kvasa
- - drugo
- Neaktivni kvas; drugi enocelični mikro-organizmi, mrtvi:
- Pripravljeni pecilni praški
Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
- Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi:
- Drugo:
- - sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi aromatičnih snovi
vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
3
pr
pr

pr

pr

pr
pr
pr
pr

pr

pr
2201
2201 10
2201 90 00
2203 00
2207

2208
2208 30
2208 30 11
2208 30 19
2208 40
2208 90
2208 90 11
2208 90 19
2208 90 33

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne
vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg
- Mineralne vode in sodavice
- Drugo
Pivo izdelano iz slada

pr
pr
pr

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol.% ali več;
denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo
alkohola

pr

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol.%;
žganja, likerji in druge alkoholne pijače
- Whisky:
- - whisky bourbon, v embalaži s prostornino:
- - - do vključno 2 litra
- - - več kot 2 litra
- Rum in tafia
- Drugo:
- - arak, v embalaži s prostornino:
- - - 2 litra ali manj
- - - več kot 2 litra
- - žganja iz sliv, hrušk ali češenj (razen likerjev), v embalaži s prostornino:
- - - 2 litra ali manj

pr
pr
pr

pr
pr
pr
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Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev(1)
3

1
2208 90 38

2
- - - več kot 2 litra
- - nedenaturirani etilni alkohol z vsebnostjo alkohola do 80 vol.%, v
embalaži s prostornino:
2208 90 91
- - - 2 litra ali manj
2208 90 99
- - - več kot 2 litra
(1)Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je
določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

pr

pr
pr

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 11
KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna
oznaka
1
1002 00 00

Poimenovanje

Količina

2

3
3000 t

Rž

1102
1102 10 00

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Ržena moka

1103
1103 19
1103 19 10
1103 20
1103 20 10

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - iz drugih žit:
- - - ržena
- Peleti:
- - rženi

1003 00

Ječmen

1102
1102 90
1102 90 10

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Druga:
- - ječmenova moka

1103
1103 19
1103 19 30
1103 20
1103 20 20

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - iz drugih žit:
- - - ječmenova
- Peleti:
- - ječmenovi

1005
1005 10
1005 10 90
1005 90 00

Koruza
- Semenska:
- - drugo
- Druga

1102
1102 20

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Koruzna moka:

Carinska
stopnja(1)
4
pr

pr

pr
pr
10667 t

pr

pr

pr
pr
6667 t
pr
pr

pr

Stran

19154 / Št. 132 / 29. 12. 2003

Tarifna
oznaka
1
1103
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Poimenovanje

Količina

Carinska
stopnja(1)
4

2
3
Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
1103 13
- - koruzna
1103 20
- Peleti:
1103 20 40
- - koruzni
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja in posebna
uvozna dajatev, kot sta določeni v prilogi, uporabljata za vse tarifne podštevilke v okviru navedene
tarifne oznake.

pr
pr

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 12
KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna
oznaka
1
1001
1001 10 00
1001 90
1001 90 91
1001 90 99
1103
1103 11
1103 11 90
1103 20
1103 20 60

Poimenovanje
2
Pšenica in soržica
- Trda pšenica (t. durum)
- Drugo:
- - druga pira, navadna pšenica in soržica:
- - - navadna pšenica in soržica, semenska
- - - drugo

Količina
3
6667 t

Carinska
stopnja
4
pr

pr
pr

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - pšenična:
- - - iz navadne pšenice in pire
- Peleti:
- - pšenični

pr
pr

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 13
KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna
oznaka
1
1008
1008 10 00
1008 20 00
1008 90

2
Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita
- Ajda
- Proso
- Druga žita

1102
1102 90
1102 90 90

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice
- Druga:
- - druga

pr

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
- Drobljenec in zdrob:
- - pšenična:
- - - iz trde pšenice (Triticum durum)

pr

1103 11
1103 11 10

Poimenovanje

Carinska
stopnja (1)
3
pr
pr
pr
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Tarifna
oznaka
1
1103 19
1103 19 90
1103 20
1103 20 90

- - iz drugih žit:
- - - druga
- Peleti:
- - drugi

1107

Slad, pražen ali nepražen
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Poimenovanje

Carinska
stopnja (1)
3

2

pr
pr
pr

1703
Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja in posebna
uvozna dajatev, kot sta določeni v prilogi, uporabljata za vse tarifne podštevilke v okviru navedene
tarifne oznake.

pr

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 14
KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna
oznaka
1
0203
0203 12
0203 12 11

Poimenovanje
2
Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
- Sveže ali ohlajeno:
- - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
- - - domačih prašičev:
- - - - šunke in njihovi kosi

Količina
3

900 t

Carinska Posebna
stopnja
uvozna
dajatev
4
5

pr

pr
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PRILOGA 16

PROTOKOL 4
O OPREDELITVI POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
IN NAČINIH UPRAVNEGA SODELOVANJA
VSEBINA
I. ODDELEK
1. člen
II. ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE
Opredelitev pojmov
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S
POREKLOM“
2. člen
Splošne zahteve
3. člen
Kumulacija v Skupnosti
4. člen
Kumulacija v Sloveniji
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali
predelave
8. člen
Enota kvalifikacije
9. člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje
10. člen
Garniture
11. člen
Nevtralne sestavine
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
13. člen
Neposredni prevoz
14. člen
Razstave
IV. ODDELEK
POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE
15. člen
Prepoved povračila ali izvzetje carinskih
dajatev
V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
16. člen
Splošne zahteve
17. člen
Postopek za izdajo potrdila o prometu
blaga EUR.1
18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu
blaga EUR.1
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga
EUR.1
20. člen
Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na
podlagi predhodno izdanega ali danega
dokazila o poreklu
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
25. člen
Uvoz po delih
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
27. člen
Dokazilne listine
28. člen
Shranjevanje dokazil o poreklu in
dokazilnih listin
29. člen
Razlike in oblikovne napake
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
31. člen
Medsebojna pomoč
32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
33. člen
Reševanje sporov
34. člen
Kazni
35. člen
Proste cone
VII. ODDELEK CEUTA IN MELLILA
36. člen
Uporaba protokola
37. člen
Posebni pogoji
VIII. ODDELEK KONČNE DOLOČBE
38. člen
Spremembe protokola

Seznam prilog
Priloga I:
Uvodne opombe k seznamu v prilogi II
Priloga II: Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba
opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko
izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom
Priloga III: Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev
za potrdilo o prometu blaga EUR.1
Priloga IV: Besedilo izjave na računu
Priloga V: Seznam izdelkov s poreklom iz Turčije, za katere ne veljajo določbe 3. in 4. člena, navedenih
v zaporedju poglavij in tarifnih številk HS
Skupne izjave
Skupna izjava o Kneževini Andori
Skupna izjava o Republiki San Marino
Skupna izjava o pregledu sprememb pravil o poreklu, ki so
posledica sprememb v harmoniziranem sistemu
I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem protokolu:
(a) “izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
(b) “material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
(c) “izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
(d) “blago“ pomeni materiale in izdelke;
(e) “ carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII. člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO
o carinski vrednosti);
(f) “cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se za izdelek
franko tovarna v Skupnosti ali v Sloveniji plača proizvajalcu,
pri katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če
cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri
izvozu pridobljenega izdelka;
(g) “vrednost materialov“ pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali če ta ni znana
in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v Skupnosti ali v Sloveniji;
(h) “vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v točki (g) in se smiselno
uporablja;
(i) “dodana vrednost“ pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za materiale v Skupnosti ali
v Sloveniji;
(j) “poglavja“ in “tarifne številke“ pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS;
(k) “uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;
(l) “pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem
prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so
zajeti na enem računu;
(m) “ozemlje“ vključuje teritorialno morje.
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II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
2. člen
Splošne zahteve
1. Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom iz Skupnosti štejejo:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Skupnosti v smislu
5. člena;
b) izdelki, pridobljeni v Skupnosti, ki vsebujejo materiale, ki v njej niso bili v celoti pridobljeni, če so bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani v Skupnosti v smislu
6. člena;
c) blago s poreklom iz Evropskega gospodarskega
prostora (European Economic Area – EEA) v smislu Protokola 4 Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
2. Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom iz Slovenije štejejo:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu
5. člena;
b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale,
ki v njej niso bili v celoti pridobljeni, če so bili taki materiali
zadosti obdelani ali predelani v Sloveniji v smislu 6. člena.
3. člen
Kumulacija v Skupnosti
1. Brez vpliva na določbe prvega odstavka 2. člena
izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, če so bili
tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, Švice (vključno z Liechtensteinom1), Češke republike,
Estonije, Madžarske, Islandije, Litve, Latvije, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije,Slovaške republike, Turčije2 ali
Skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu blaga, priloženega k sporazumom med Skupnostjo in
vsako od teh držav, če obdelava ali predelava, opravljena v
Skupnosti, presega postopke, omenjene v 7. členu. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Skupnosti, ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje,
da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Skupnosti samo, kadar
je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem
odstavku. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek
s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost
uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Skupnosti.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Skupnosti,
ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status
blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka
kot pravila v tem protokolu.
Skupnost priskrbi Sloveniji prek Komisije Evropskih
skupnosti podrobnosti o sporazumih in njihovih ustreznih
pravilih o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami,
omenjenimi v prvem odstavku. Komisija Evropskih skupnosti objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti (serija C)
datum, ko lahko države, navedene v prvem odstavku, ki so
izpolnile ustrezne zahteve, uporabijo kumulacijo, predvideno v tem členu.
4. člen
Kumulacija v Sloveniji
1. Brez vpliva na določbe drugega odstavka 2. člena
izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če so bili
tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, Švice (vključno z Liechtensteinom1), Češke republike,
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Estonije, Madžarske, Islandije, Litve, Latvije, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije, Slovaške republike,Turčije2 ali
Skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu blaga, priloženega k sporazumom med Slovenijo in vsako od teh držav, če obdelava ali predelava, opravljena v
Sloveniji presega postopke, omenjene v 7. členu. Ni treba,
da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da
ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je
tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem
odstavku. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek
s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost
uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Sloveniji.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Sloveniji,
ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status
blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka
kot pravila v tem protokolu.
Slovenija priskrbi Skupnosti prek Komisije Evropskih
skupnosti podrobnosti o sporazumih in njihovih ustreznih
pravilih o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami,
omenjenimi v prvem odstavku. Komisija Evropskih skupnosti objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti (serija C)
datum, ko lahko države, navedene v prvem odstavku, ki so
izpolnile ustrezne zahteve, uporabijo kumulacijo, predvideno v tem členu.
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Skupnosti ali v
Sloveniji:
(a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna;
(b) tam pridelani rastlinski izdelki;
(c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;
(d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;
(e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
(f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njenimi plovili zunaj teritorialnega morja Skupnosti ali Slovenije;
(g) izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v točki (f);
(h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;
(i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam
potekajo;
(j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja
zunaj njenega teritorialnega morja, če ima izključno pravico
do obdelave morskega dna ali podzemlja;
(k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih v točkah (a) do (j).
2. Izraza “njena plovila“ in “njene predelovalne ladje“ v
točkah (f) in (g) prvega odstavka se uporabljata samo za
plovila in predelovalne ladje:
(a) ki so registrirane ali so vpisane v seznam v državi
članici Skupnosti ali v Sloveniji;
(b) ki plovejo pod zastavo države članice Skupnosti ali
Slovenije;
1 Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je
pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
2 Kumulacija, predvidena v tem členu, ne velja za materiale s
poreklom iz Turčije, ki so omenjeni v Prilogi V.
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(c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov države
članice Skupnosti ali Slovenije ali družbe s sedežem v eni
od teh držav in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik
upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov
takih odborov državljani države članice Skupnosti ali Slovenije in še dodatno, če v osebnih ali kapitalskih družbah vsaj
polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom
ali državljanom omenjenih držav;
(d) katerih kapitan in častniki so državljani države članice Skupnosti ali Slovenije
in
(e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je
državljanov države članice Skupnosti ali Slovenije.
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v
celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu priloge II.
Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere
velja sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih
pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo
pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka,
se torej pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je
ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi
izdelavi.
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama za ta izdelek ne bi
smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo, če:
a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov
cene izdelka franko tovarna,
b) kateri koli odstotek, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se uporabljata pod pogoji, ki
jih določa 7. člen.
7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Brez vpliva na drugi odstavek se ti postopki štejejo
za nezadostno obdelavo ali predelavo, da bi izdelek pridobil
status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno
zahtevam iz 6. člena:
(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
glaziranje žit in riža;
(g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
(h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
(i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;
(j) sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, razvrščanje po stopnjah, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
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(k) preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare,
vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče in
vsi drugi preprosti postopki pakiranja;
(l) pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in
drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;
(m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
(n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
(o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah a) do n);
(p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za nezadostno v smislu
prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku v Skupnosti ali v Sloveniji.
8. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola
je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov
ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s petim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
9. 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.
10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa se
takrat, kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom
in brez njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če
vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov
cene garniture franko tovarna.
11. člen
Nevtralne sestavine
Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, 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 izdelka.
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III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz točke c) prvega odstavka 2.
člena, iz 3. in 4. člena in tretjega odstavka tega člena
morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom,
določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni v Skupnosti
ali Sloveniji.
2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena se blago s poreklom, izvoženo iz Skupnosti ali Slovenije v drugo državo, ob
vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim
organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo,
in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku, ne vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj Skupnosti ali Slovenije na materialih, izvoženih iz Skupnosti ali Slovenije in tja ponovno uvoženih, če:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Skupnosti ali Sloveniji ali so bili pred njihovim izvozom obdelani ali
predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. členu,
in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
(i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov,
in
(ii) skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj Skupnosti ali Slovenije ob uporabi določb tega člena, ne presega 10 odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za
katerega se uveljavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj Skupnosti
ali Slovenije. Kadar pa se v seznamu v prilogi II za določitev
statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov
brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj Skupnosti ali Slovenije z uporabo določb tega člena, ne sme
presegati navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega
odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost“ pomeni
vse stroške, nastale zunaj Skupnosti ali Slovenije, skupaj z
vrednostjo tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v
seznamu priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za
zadosti obdelane ali predelane samo ob uporabi splošno
dovoljenega odstopanja, določenega v drugem odstavku
6. člena.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke iz 50. do 63. poglavja harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj Skupnosti ali Slovenije, se
opravi v skladu s postopki pasivnega oplemenitenja ali podobnimi postopki.
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13. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve
tega protokola in se prevažajo neposredno med Skupnostjo in
Slovenijo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno
pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s
pretovarjanjem ali začasnim 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 opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja
ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja Skupnosti ali Slovenije.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:
(a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz
države izvoznice čez državo tranzita, ali
(b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov,in, če je primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,
in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali
(c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.
14. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 3. in 4. členu, in
so po razstavi prodani z namenom uvoza v Skupnost ali v
Slovenijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega sporazuma, če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
a) je izvoznik te izdelke poslal iz Skupnosti ali iz Slovenije v državo, v kateri je razstava in jih je tam razstavljal,
b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal
na razpolago osebi v Skupnosti ali v Sloveniji,
c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo,
in
d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali sestavljeno v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata
biti navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko
zahtevajo dodatna pisna dokazila o pogojih, pod katerimi so
bili razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, 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 izdelkov
in med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.
IV. ODDELEK
POVRAČILO ALI IZVZETJE CARINSKIH DAJATEV
15. člen
Prepoved povračila ali izvzetja carinskih dajatev
1. (a) Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri
izdelavi izdelkov s poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz
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ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, za katere
se izda ali sestavi dokazilo o poreklu v skladu z določbami
V. oddelka, se v Skupnosti ali v Sloveniji ne more uveljavljati
kakršno koli povračilo ali izvzetje carinskih dajatev.
(b) Za izdelke, ki se uvrščajo v 3. poglavje, in tarifni
številki 1604 in 1605 harmoniziranega sistema in imajo
poreklo Skupnosti, kot je določeno v pododstavku c) prvega odstavka 2. člena, za katere se izda ali izdela dokazilo o
poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v Skupnosti ne
more uveljavljati kakršno koli povračilo ali izvzetje carinskih
dajatev.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno
koli delno ali celotno povračilo, odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev z enakim učinkom, ki se lahko
uporablja v Skupnosti ali v Sloveniji izrecno ali posledično,
za materiale, uporabljene pri izdelavi, in za izdelke, za katere velja pododstavek b) prvega odstavka zgoraj, takrat, ko
se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo, in
ne, če tam ostanejo za domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, mora biti na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadar koli predložiti vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo,
da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh
izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse
carinske dajatve ali dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9.
člena in za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so taki
predmeti brez porekla.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema izvoznih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma.
V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
16. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz Skupnosti pri uvozu v Slovenijo ter za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v
Skupnost veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi:
(a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v prilogi III,ali
(b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena,
izjave izvoznika, v nadaljevanju “izjava na računu“, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče
prepoznati;besedilo izjave na računu je v prilogi IV.
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega protokola v primerih, kot jih določa 26. člen,
veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti
katere koli zgoraj navedene dokumente.
17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik obrazca potrdila o prometu blaga EUR.1 in zahteve
za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazca
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se izpolnita v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta
sporazum in v skladu z določbami notranjega prava države
izvoznice. Če so napisani z roko, morajo biti izpolnjeni s
črnilom in tiskanimi črkami.Izdelki morajo biti opisani v za to
predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic.Če polje ni v
celoti zapolnjeno, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti
vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o
prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega protokola.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države članice ali Slovenije, če se izdelki lahko štejejo
za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz ene od
drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ter izpolnjujejo
druge zahteve tega protokola.
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla blaga
in izpolnjevanje drugih zahtev tega protokola. V ta namen
imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen koli
drug pregled, ki se jim zdi potreben.Ti organi tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen
opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti
pripisov z namenom goljufije.
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v polju 11 potrdila.
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.
18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o
prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:
(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin
ali
(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je
bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh zaznamkov:
ES “EXPEDIDO A POSTERIORI“
DA “UDSTEDT EFTERFØLGENDE“
DE “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“
EL “ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“
EN “ISSUED RETROSPECTIVELY“
FR “DÉLIVRÉ A POSTERIORI“
IT
“RILASCIATO A POSTERIORI“
NL “AFGEGEVEN A POSTERIORI“
PT “EMITIDO A POSTERIORI“
FI
“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“
SV “UTFÄRDAT I EFTERHAND“
SL “IZDANO NAKNADNO“
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5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
polje Opombe potrdila o prometu blaga EUR.1.
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe,
ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi
izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov:
ES “DUPLICADO“
DA “DUPLIKAT“
DE “DUPLIKAT“
EL “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“
EN “DUPLICATE“
FR “DUPLICATA“
IT
“DUPLICATO“
NL “DUPLICAAT“
PT “SEGUNDA VIA“
FI
“KAKSOISKAPPALE“
SV “DUPLIKAT“
SL “DVOJNIK“
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v
polje Opombe dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.
20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali danega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskega
urada v Skupnosti ali v Sloveniji, je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1 zaradi pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v
Skupnosti ali Sloveniji. Nadomestno potrdilo ali nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izda carinski urad, pod
nadzor katerega so bili dani izdelki.
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne
težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih
strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja“.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem dogovorjenem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod
katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih
računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil izdelek
narejen.
5. Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se
lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskih
organov uporabnik da izjavo o tem, kako so bile količine
vodene.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga uporabnik
kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od
drugih pogojev, določenih v tem protokolu.
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21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da:
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena
ali
(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
en ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6.000 evrov.
2. Izjavo na računu je mogoče dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Skupnosti, Slovenije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v
3. in 4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar
koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države
izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
protokola.
4. Izjavo na računu, katere besedilo je v prilogi IV,
mora izvoznik natipkati, odtisniti ali natisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če je napisana 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
smislu 22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave, če
se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da
sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po
kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno
podpisal.
6. Izvoznik lahko da izjavo na računu ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, če je predložena
carinskim organom v državi uvoznici najkasneje v dveh letih
po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika“, ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, da
daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na
katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo,
mora predložiti zadovoljiva dokazila carinskim organom o
statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev
tega protokola.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po njihovem mnenju primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na
računu.
4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja pooblastilo.
5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne predloži dokazil, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje več
pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in mora biti v tem roku predloženo
carinskim organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po poteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
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preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo mogoče predložiti do določenega končnega datuma.
3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če
so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo pogoje, potrebne za izvajanje tega sporazuma.
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu odstavka (a) drugega temeljnega pravila
harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in XVII. oddelek ali v
tarifni številki 7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo
po delih, se za te izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim
organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v
trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave.
Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na
carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se
priloži temu dokumentu.
2. Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Poleg tega, skupna vrednost teh izdelkov ne sme
presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 1.200 evrov pri
izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.
27. člen
Dokazilne listine
Listine, omenjene v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo za dokazovanje,
da se izdelki, na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga
EUR.1 ali izjava na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz ene od drugih držav,
omenjenih v 3. in 4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve
tega protokola, so med drugim lahko tudi:
(a) neposredno dokazilo o postopkih, 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 uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v Skupnosti ali v Sloveniji, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v Skupnosti ali v Sloveniji, izdani ali
sestavljeni v Skupnosti ali v Sloveniji, kadar se uporabljajo v
skladu z notranjim pravom;
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali dana v Skupnosti ali v Sloveniji v skladu s tem
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protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v
tem protokolu.
28. člen
Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, navedene v tretjem odstavku 17. člena.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, navedene v tretjem odstavku 21. člena.
3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo
o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
navedene v drugem odstavku 17. člena.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.
29. člen
Razlike in oblikovne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami
na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza
predloženim izdelkom.
2. Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke (b) prvega odstavka 21.
člena in tretjega odstavka 26. člena v primerih, ko se izda
račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka od teh držav
določi zneske v nacionalni valuti držav članic, Slovenije in
drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko (b) prvega odstavka 21. člena ali tretjim odstavkom
26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri je izdan račun,
glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti
zneskov, izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v
oktobru. Zneski se sporočijo Komisiji Evropskih skupnosti
do 15. oktobra in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega
leta.Komisija Evropskih skupnosti o ustreznih zneskih uradno obvesti vse te države.
4. Država lahko zaokroži znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v evrih izraženega zneska v nacionalno valuto,
navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se
dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 odstotkov. Država lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v
nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če je ob letni
uskladitvi iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred
kakršno koli zaokrožitvijo večji za manj kot 15 odstotkov
protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni
valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje te protivrednosti.
5. Pridružitveni odbor na zahtevo Skupnosti ali Slovenije pregleda v evrih izražene zneske. Pridružitveni odbor pri
tem upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v evrih.
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VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
31. člen
Medsebojna pomoč
1. Carinski organi držav članic in Slovenije si prek
Komisije Evropskih skupnosti medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski uradi pri
izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanje teh potrdil in izjav
na računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si
Skupnost in Slovenija prek pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o
prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene.
32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga
EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali
kopijo teh listin carinskim organom države izvoznice, in če
je ustrezno, 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.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih
knjig ali kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je
potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja,
morajo uvozniku ponuditi sprostitev izdelkov, ob vseh previdnostnih ukrepih, ki se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o izidih takega preverjanja obveščeni čim prej. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti verodostojni in ali se
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz ene od drugih držav,
ki so omenjene v 3. in 4. členu, ter izpolnjujejo druge
zahteve tega protokola.
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje, ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.
33. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz
32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede
razlage tega protokola, jih je treba predložiti Pridružitvenemu odboru.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.
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34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1. Skupnost in Slovenija ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila
o poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto cono
na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na
njih niso opravljeni drugi postopki razen, običajnih, ki so
potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka
izdelki s poreklom iz Skupnosti ali Slovenije, ki imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo
predelave ali obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je
opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega
protokola.
VII. ODDELEK
CEUTA IN MELILLA
36. člen
Uporaba protokola
1. Izraz “Skupnost“, ki je uporabljen v 2. členu, ne
zajema Ceute in Melille.
2. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Ceuto
ali Melillo velja v vseh pogledih enak carinski režim, kot je
tisti, ki se uporablja za izdelke s poreklom iz carinskega
območja Skupnosti po Protokolu 2 Akta o pristopu Kraljevine Španije in Republike Portugalske k Evropskim skupnostim. Za uvoz izdelkov, ki so zajeti s tem sporazumom in so
po poreklu iz Ceute in Melille, Slovenija odobri enak carinski režim, kot velja za izdelke, ki se uvozijo in so po poreklu
iz Skupnosti.
3. Za uporabo drugega odstavka v zvezi z izdelki s
poreklom iz Ceute in Melille se ta protokol smiselno uporablja ob upoštevanju posebnih pogojev, določenih v 37. členu.
37. člen
Posebni pogoji
1. Če se izdelki prevažajo neposredno v skladu z določbami 13. člena, se štejejo za:
1) izdelke s poreklom iz Ceute in Melille:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Ceuti in Melilli;
b) izdelki, pridobljeni v Ceuti in Melilli, pri izdelavi katerih so bili uporabljeni izdelki, ki niso vključeni v točko a), če:
(i) so bili ti izdelki zadosti obdelani ali predelani v smislu
6. člena
ali če
(ii) gre za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Skupnosti, če so bili obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. členu.
2) izdelke s poreklom iz Slovenije:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji;
b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, pri izdelavi katerih so
bili uporabljeni izdelki, ki niso vključeni v točko a), če:
(i) so bili ti izdelki zadosti obdelani ali predelani v smislu
6. člena
ali če
(ii) gre za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille ali iz
Skupnosti, če so bili obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. členu.
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2. Ceuta in Melilla se štejeta za enotno ozemlje.
3. Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik vpišeta “Slovenija” in “Ceuta in Mellila “ v polje 2 potrdila o prometu blaga
EUR.1 ali na izjave na računu. Poleg tega je, če gre za izdelke
s poreklom iz Ceute in Melille, to treba označiti v polju 4
potrdila o prometu blaga EUR.1 ali na izjavah na računu.
4. Španski carinski organi so odgovorni za uporabo
tega protokola v Ceuti in Melilli.
VIII. ODDELEK
KONČNE DOLOČBE
38. člen
Spremembe protokola
Pridružitveni svet se lahko odloči, da spremeni določbe tega protokola.
PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v
smislu 6. člena.
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“, 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 izdelke 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 tako 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 Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili
status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen v tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi
tovarni v Skupnosti ali v Sloveniji.
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.
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Če je bilo to kovanje opravljeno v Skupnosti ali v Sloveniji 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
Skupnosti ali v Sloveniji. Zato se vrednost ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.
3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave
ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako 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 ni.
3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja
določbe “ izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke
(tudi materiali istega opisa in iz istega poglavja kot izdelek),
pri čemer je treba 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...“ ali
“Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števike, vštevši
druge materiale iz iste tarifne številke kot je izdelek “ pomeni,
da se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke,
razen tistih opisanih tako kot izdelek v 2. stolpcu seznama.
3.4 Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek
lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se
lahko uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.
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 pa 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 žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
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 je 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.
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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, razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne spredena.
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, ki se uporabljajo
pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo 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 spodaj).
5.2 Vendar pa se 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 poli(fenilensulfida)
– sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida)
– 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
– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali
ne, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s
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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 uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod pogojem, da njihova
skupna teža ne presega 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 (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne
zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava
iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej
uporabi, če 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, da je uporabljena preja iz
dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s
tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo “prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne“, je
to odstopanje pri preji 20%.
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo “trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z
aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z prozornim ali barvnim lepilom med
dvema plastičnima slojema“, je to odstopanje pri traku 30%.
Opomba 6:
6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo, se tekstilni materiali (razen vlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za
izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, lahko
uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna
od tarifne številke izdelka in če njihova vrednost ne presega
8% cene izdelka franko tovarna.
6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri
izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo
tekstil ali ne.
Na primer:
Če pravilo v seznamu določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so 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, čeprav 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.
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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 frakcioniranja;
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 frakcioniranja;
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;
ij) izomerizacija;
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k) 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);
l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in
temperaturi nad 250 °C, 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 obravnava kot specifični
proces;
n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija, če se manj kot 30 vol.%
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C, po metodi ASTM D 86;
o) 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,
p) samo za surove izdelke (razen vazelina, ozokerita,
voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase olja) iz tarifne
številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko kristalizacijo.
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715,
ex 2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla
kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije ne
podelijo porekla.
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PRILOGA II
SEZNAM ODBELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ
POREKLA, DA BI LAHKO IZDELANI IZDELKI DOBILI STATUS BLAGA S POREKLOM
Izdelki omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajti v sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele sporazuma.
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

1. pgl.

Žive živali

Vse živali iz 1. poglavja morajo
biti v celoti pridobljene.

2. pgl.

Meso in drugi užitni klavnični
proizvodi

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 1. in 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

3. pgl.

Ribe, raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 4. pgl.

Mlečni izdelki; perutninska in
ptičja jajca; naravni med; užitni
proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni.

0403

Pinjenec, kislo mleko, kisla
smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirano ali ne, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil, aromatizirano ali z dodanim
sadjem, lupinastim sadjem ali
kakavom

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni;
- je ves uporabljen sadni sok
(razen ananasovega, citroninega
ali grenivkinega) iz tar. št. 2009 s
poreklom, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 5. pgl.

Proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 5.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlake
domačega in divjega prašiča

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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 6.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna.

7. pgl.

Užitne vrtnine, nekateri koreni in
gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 7.
poglavja v celoti pridobljeni.

8. pgl.

Užitno sadje in oreški ; lupine
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- je vse uporabljeno sadje v celoti
pridobljeno in so vsi uporabljeni
oreški v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30 % vrednosti cene
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl.

Kava, pravi čaj, maté čaj in
začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 9.
poglavja v celoti pridobljeni.
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0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali
brez kofeina; lupine in kožice
kave; kavni nadomestki, ki
vsebujejo kakršen koli odstotek
kave

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

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 so vsi
uporabljeni materiali iz 10.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 11 .pgl.

Proizvodi mlinske industrije; slad;
škrob; inulin; pšenični gluten;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita, užitne vrtnine,
korenine in gomolji iz tar. št.
0714 ali sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št.
0713

Sušenje in mletje sušenih stročnic
iz tar. št. 0708.

12. pgl.

Oljna semena in plodovi; razno
zrnje, semena in plodovi;
industrijske in zdravilne rastline;
slama in krma

Izdelava, pri kateri so 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 vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
1301 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

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,
dobljeni iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi
in sredstev za zgoščevanje.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

14. pgl.

Rastlinski materiali za pletarstvo;
rastlinski proizvodi, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 14.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 15. pgl.

Masti in olja živalskega in
rastlinskega izvora in proizvodi
njihovega razkrajanja; predelane
užitne masti; voski živalskega in
rastlinskega izvora; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št, kot
je tar.št. izdelka.

1501

Prašičja maščoba (vključno z
mastjo) in piščančja maščoba,
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar.št.0203,
0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št.
0506.
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- Drugo

1502

1504
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status blaga s poreklom
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Izdelava iz prašičjega mesa ali
užitnih klavničnih izdelkov iz tar.
št. 0203 ali 0206 ali iz
piščančjega mesa in užitnih
klavničnih izdelkov iz tar. št.
0207.

Maščobe živali vrste goved, ovac
in koz, razen tistih iz tar. št. 1503:
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 0201,
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz
tar. št. 0506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

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., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1504.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so 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:

1507 do
1515

ali

- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

Rastlinska olja 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Trdne frakcije, razen iz jojoba
olja

Izdelava iz drugih materialov iz
tar. št. od 1507 do 1515.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni rastlinski materiali v
celoti pridobljeni.
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1516

Masti in olja živalskega ali
rastlinskega izvora in njihove
frakcije, deloma ali v celoti
hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda
nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali
iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in
1513.

1517

Margarina; užitne mešanice ali
preparati iz masti in 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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 4. poglavja v celoti pridobljeni,
in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib, rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

Izdelava iz:
- živali iz 1. poglavja, in/ali
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni proizvodi;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa in
sladkorne pese ter kemično čista
saharoza v trdnem stanju, z dodatki
za aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1702.

- Drugi sladkorji v trdnem stanju z
dodatki za aromatiziranje ali
barvili

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov iz
17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali že s
poreklom.

ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali
rafiniranju sladkorja, z dodatki za
aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z
belo čokolado), brez kakava

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke,
drobljencev, zdroba, škroba ali
sladnega ekstrakta brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v
prahu v količini manj kot 40 mas.
%, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso
navedena in ne zajeta na drugem
mestu; živila iz izdelkov iz tar. št.
0401 do 0404 brez dodatka
kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj
kot 5 mas. %, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki
niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu:

1902

1903

Št.
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ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

- Sladni ekstrakt

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

- Drugo

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Testenine, kuhane ali nekuhane ali
polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene,
kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20 mas. % ali manj
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita in žitni izdelki
(razen pšenice vrste "durum" in
njenih izdelkov) v celoti
pridobljeni.

- Ki vsebujejo več kot 20 mas. %
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita in žitni
izdelki (razen pšenice vrste
"durum" in njenih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 3. poglavja v celoti pridobljeni.

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle in v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz
krompirjevega škroba iz tar. št.
1108.
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1904

Pripravljena živila, dobljena z
nabrekanjem ali praženjem žit ali
žitnih izdelkov (npr. koruzni
kosmiči); žita (razen koruze), v
zrnu ali obliki kosmičev ali druge
oblike (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače
pripravljena, ki niso navedena in
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 1806,
- pri kateri so vsa uporabljena žita
in moka (razen pšenice vrste
"durum" in koruze vrste Zea
indurata, in njunih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in
drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega: hostije,
prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati za pečatenje,
rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz 11. poglavja.

ex 20. pgl.

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreški
ali drugih delov rastlin; razen za:

Izdelava, pri kateri je vse
uporabljeno sadje, oreški ali
vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo
najmanj 5 mas.% škroba,
pripravljeni ali konzervirani v kisu
ali ocetni kislini

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

2006

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine
in drugi deli rastlin, konzervirani
v sladkorju (suhi, glazirani ali
kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade,
sadni pireji ali pireji iz oreškov in
sadne paste ali paste iz oreškov,
dobljeni s toplotno obdelavo, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 2008

-Oreški, brez dodatka sladkorja ali
alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih oreškov in oljnih
semen s poreklom iz tar. št. 0801,
0802 in od 1202 do 1207 presega
60 % cene izdelka franko tovarna.

- Arašidno maslo; mešanice na
osnovi žit; palmovi srčki ; koruza

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Drugi, razen sadja in oreškov,
kuhani drugače kot v sopari ali
vodi, brez dodanega sladkorja;
zamrznjeni

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
zelenjavni sokovi, nefermentirani
in brez dodatka alkohola, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 21. pgl.

Razna živila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, pravega čaja ali maté čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na
osnovi kave, pravega čaja ali maté
čaja; pražena cikorija in drugi
praženi kavni nadomestki in
njihovi ekstrakti, esence in
koncentrati

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vsa uporabljena
cikorija v celoti pridobljena.

2103

Pripravki za omake in pripravljene
omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih
sredstev; gorčična moka in zdrob
in pripravljena gorčica:
- Pripravki za omake in
pripravljene omake, kombinirane
začimbe in kombinirane mešanice
začimbnih sredstev

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabi gorčična moka ali zdrob
ali pripravljena gorčica.

- Gorčična moka in zdrob in
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. od 2002 do 2005.

2106

Živila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl.

Pijače, alkoholi in kis; razen za:

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni.
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2202

Vode, vključno z mineralnimi
vodami in sodavicami, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali
aromatizirane ter druge
brezalkoholne pijače, razen sadnih
in zelenjavnih sokov, ki se
uvrščajo v tar. št. 2009

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna, in
- pri kateri je vsak uporabljeni
sadni sok (razen ananasovega,
citroninega ali grenivkinega) s
poreklom.

2207

Nedenaturiran etanol(nevtralni,
sintetični ali fermentirani etanol), z
vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali
več; denaturirani etanoli, s katero
koli vsebnostjo etanola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni,
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.%; destilati, likerji
in druge alkoholne pijače s katero
koli vsebnostjo alkohola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni,
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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrob in peleti
iz rib ali rakov , mehkužcev ali
drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so 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, računano na suh
proizvod, več kot 40 mas. %

Izdelava, pri kateri je vsa
uporabljena koruza v celoti
pridobljena.

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki
ekstrakcije olivnega olja, ki
vsebujejo več kot 3 mas. %
olivnega olja

Izdelava, pri kateri so vse
uporabljene olive v celoti
pridobljene.

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma
za živali

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita, sladkor
ali melase, meso ali mleko s
poreklom, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
materiali iz 24. poglavja v celoti
pridobljeni.
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2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut.% uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut % uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.

ex 25. pgl.

Sol; žveplo; zemljine in kamen;
sadra, apno in cement; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2504

Naravni grafit, z obogateno
vsebino ogljika, prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika,
prečiščevanje in mletje surovega
grafita.

ex 2515

Marmor, razžagan ali kako
drugače razrezan v pravokotne
(vključno z kvadratnimi) bloke ali
plošče 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 ali
gradbeništvo, razžagani ali kako
drugače razrezani v kvadratne ali
pravokotne bloke ali plošče
debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, kamna (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518

Dolomit, žgan

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev
karbonat (magnezit), v hermetično
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev
oksid, čisti ali nečisti, razen
taljenega magnezijevega oksida ali
mrtvo pečenega (sintranega)
magnezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabi 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, žlindre in pepeli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 27. pgl.

Mineralna goriva, mineralna olja
in proizvodi njihove destilacije;
bituminozne snovi; mineralni
voski; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)
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Olja, pri katerih masa aromatskih
sestavin presega maso
nearomatskih sestavin, ki so
podobna mineralnim oljem
dobljenim z destilacijo katrana iz
črnega premoga pri visoki
temperaturi, katerih se 65 vol. %
ali več destilira pri temperaturi do
250o C (vključno z mešanicami
naftnih olj in benzenom), za
pogonsko gorivo ali kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)

ex 2709

Surova olja, dobljena iz
bituminoznih mineralov

Destruktivna destilacija
bituminoznih materialov.

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih
materialov, razen surovih ter
proizvodi, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu, ki
vsebujejo po masi 70 % ali več olj
iz nafte ali olj, dobljenih iz
bituminoznih materialov, če so ta
olja osnovne sestavine teh
proizvodov; odpadna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov . (2)

ex 2707

2711

Naftni plini in drugi plinasti
ogljikovodiki

ali

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.
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 pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

2712

Vazelin; parafinski vosek,
mikrokristalni vosek iz nafte,
stiskani parafini, ozokerit, vosek iz
rjavega premoga ali lignita, vosek
iz šote, drugi mineralni voski in
podobni proizvodi, dobljeni s
sintezo ali drugimi postopki,
pobarvani ali nepobarvani

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 pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

(4)
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Naftni koks, bitumen in drugi
ostanki iz nafte ali olj iz
bituminoznih materialov
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ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.(1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

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. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

Bitumenske mešanice na osnovi
naravnega asfalta, naravnega
bitumna, bitumna iz nafte,
mineralnega katrana ali mineralne
katranske smole (npr.: bizuminozni
kit, “cutback”)

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)

ex 28. pgl.

Anorganski kemični proizvodi;
organske in anorganske spojine
plemenitih kovin, redkih
zemeljskih kovin in radioaktivnih
elementov in izotopov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % 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.

ex 2833

Aluminijev sulfat

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

2715

ali
Drugi postopki, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
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.
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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 kemijski proizvodi; razen
za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ex 2902

Cikloalkani in cikloalkeni (razen
azulenov), benzeni, tolueni,
ksileni, za uporabo kot pogonsko
gorivo ali za kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ex 2905

Kovinski alkoholati alkoholov iz te
tar. št. in iz etanola

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 2905. Lahko
pa se uporabijo kovinski
alkoholati iz te tar. št. 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.

2915

Nasičene aciklične
monokarboksilne kisline in njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi in
peroksikisline, njihovi halogenski,
sulfo-,nitro- ali 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

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, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % 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.

- Ciklični acetali in notranji
hemiacetali in njihovi halogenski,
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati
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2933

Heterociklične spojine samo s
heteroatomom ali heteroatomi
dušika;

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. Vendar 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,
kemično določene ali nedoločene;
druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. Vendar 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 2939

Koncentrati iz makove slame, ki
vsebujejo manj kot 50 mas.%
alkaloidov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 30. pgl.

Farmacevtski proizvodi; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , pod
pogojem , da njihova skupna
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 ter
modificirani imunološki proizvodi,
dobljeni po biotehničnih postopkih
ali kako drugače; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov (razen
kvasovk) in podobni proizvodi:
- 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., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- Drugo:
-- človeška kri

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- živalska kri, pripravljena za
terapevtsko ali profilaktično rabo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali , ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
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-- frakcije krvi, razen antiserumov,
hemoglobina, globulina iz krvi in
globulina iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- hemoglobin, globulin iz krvi in
globulin iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- - drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Zdravila (razen proizvodov iz tar.
št. 3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št.
2941

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

-Drugo

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materalov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna .

ex 3006

Odpadni farmacevtski proizvodi
definirani z opombo 4(k) v tem
poglavju

Ohrani se tisto poreklo izdelka,
kot je v njegovi izvirni uvrstitvi .

ex 31. pgl

Gnojila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.
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Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Mineralna ali kemična gnojila, ki
vsebujejo dva ali tri gnojilne
elemente - dušik, fosfor in kalij;
druga gnojila; proizvodi iz tega
poglavja v tabletah ali podobnih
oblikah ali pakiranjih do vključno
10 kg bruto mase; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna, in

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev sulfat

- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 32. pgl.

Ekstrakti za strojenje ali barvanje;
tanini in njihovi derivati; barve,
pigmenti in druga barvila;
pripravljena premazna sredstva in
laki; kiti in druge tesnilne mase;
tiskarske barve in črnila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

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" (3)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar št., razen materialov iz tar.
št. 3203, 3204 in 3205. Lahko pa
se uporabijo materiali iz tar. št.
3205 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.

ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi;
parfumerijski, kozmetični in
toaletni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s
terpeni), vključno z zgoščenimi
(trdimi) olji (concretes) in čistimi
olji; izvlečki oleosmol; rezinoidi;
koncentrati eteričnih olj in maščob
v masteh, neeteričnih oljih, voskih
ali podobnem, dobljeni z
ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo
ali maceracijo; stranski terpenski
proizvodi, dobljeni z deterpenacijo
eteričnih olj; vodni destilati in
vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z materiali
iz druge "skupine" (4) v tej tar. št.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste skupine, kot je skupina
izdelka, 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.

ex 34. pgl.

Mila, organska površinsko aktivna
sredstva, pralni preparati, mazalni
preparati, umetni voski,
pripravljeni voski, preparati za
loščenje ali čiščenje, sveče in
podobni proizvodi, paste za
modeliranje in "zobarski voski" ter
zobarski preparati na osnovi sadre;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 3105
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Mazalni preparati, ki vsebujejo
manj kot 70 mas.% naftnih olj ali
olj, pridobljenih iz bituminoznih
mineralov
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Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
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, in
- materialov iz tar. št. 3404.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Ti materiali se lahko uporabijo
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali 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 iz tar. št. 1108.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 35.pgl.

Beljakovinske snovi; modificirani
škrobi; lepila; encimi; razen za:

3505

Dekstrini in drugi modificirani
škrobi (npr. preželatinizirani in
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi
dekstrina in drugih modificiranih
škrobov:
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ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični
proizvodi; vžigalice; piroforne
zlitine; vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 37. pgl.

Proizvodi za fotografske in
kinematografske namene; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

3701

Fotografske plošče in plan filmi,
občutljivi za svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; plan filmi za trenutno
(hitro) fotografijo, občutljivi na
svetlobo, neosvetljeni, v kasetah
ali brez njih:
- Plan filmi za trenutno (hitro)
barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz tar. št. 3702, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz 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 na svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; filmi v zvitkih za
trenutne (hitre) fotografije,
občutljivi na svetlobo, neosvetljeni

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 38. pgl.

Razni proizvodi kemijske
industrije; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , 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.

Stran

19186 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

- Koloidni grafit v oljni suspenziji
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 mas.% 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 tal olje

Rafiniranje surovega tal olja.

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.

ex 3806

Smolni estri (ester gums)

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 proizvodi,
pripravljeni v oblikah ali
pakiranjih za prodajo na drobno
ali kot preparati ali proizvodi (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
proizvodi (npr.: sredstva za
apreturo in jedkanje), ki se
uporabljajo v tekstilni, papirni,
usnjarski in podobnih industrijah,
ki niso navedeni 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,
antioksidanti, preparati za
preprečevanje kopičenja smole, za
zboljšanje viskoznosti, preparati za
preprečevanje korozije in drugi
pripravljeni aditivi, za mineralna
olja (vključno z bencinom) ali za
druge tekočine, ki se uporabljajo v
iste namene kot mineralna olja:

ex 3801
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- Pripravljeni aditivi za mazalna
olja, ki vsebujejo naftna olja ali
olja iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 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 ali lakov

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 po masi ne
vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
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 (nosilcu);
pripravljeni diagnostični ali
laboratorijski reagenti na nosilcu
ali brez njega, razen tistih iz tar.
št. 3002 ali 3006; standardni
referenčni vzorci

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

3823

Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije; industrijski maščobni
alkoholi
- Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3823.

(4)
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Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra,
kemični proizvodi in preparati
kemijske industrije in sorodnih
industrij (vključno tudi s tistimi, ki
so sestavljeni iz mešanic naravnih
proizvodov), 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar.
št. 2905
- - Petrolejevi sulfonati, razen
petrolejevih sulfonatov alkalnih
kovin, amoniaka ali etanolaminov,
tiofenirane sulfonske kisline, iz olj
pridobljenih iz bituminoznih
mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjalci
- - Sušilci (getterji) za vakuumske
cevi
- - Alkalni železovi oksidi za
prečiščevanje plina
- - Amoniakova voda in
izkoriščeni oksidi dobljeni pri
čišenju plina iz premoga
- - 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

3901 do
3915

(4)

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:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

- 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;
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

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. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Kopolimeri, narejeni iz
polikarbonata in akrilonitrilbutadien-stiren kopolimera (ABS)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod pogojem
, da njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

- Poliester

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov 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 vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je izdelek 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

ex 3907

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz. 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost
katerega koli uporabljenih
materialov ne presega 25%
cene izdelka franko tovarna.

- - drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

- Ploščati izdelki, bolj kot le
površinsko obdelani ali rezani v
druge oblike, razen pravokotnih
(vključno z kvadratnimi); drugi
izdelki, bolj obdelani kot le
površinsko obdelani
- Drugi:
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(3)

ali

(4)

ex 3916 in
ex 3917

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka, ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov

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
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je tar. štev. izdelka, ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 3921

Folije iz plastičnih mas,
metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih
poliestrskih folij debeline manj
kot 23 mikronov. (6)

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 proizvodi iz kavčuka in
gume; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4001

Laminirane plošče ali krep iz
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 vulkaniziranega kavčuka
(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
in 4012.

ex 4017

Izdelki iz trde gume

Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl.

Surove kože z dlako ali brez dlake
(razen krzna) in usnje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4102

Surove kože ovc ali jagnjet, brez
volne

Odstranjevanje volne s kože ovac
ali jagnjet, z volno.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga
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4104 do
4106

Strojena ali "crust" koža brez volne
ali dlak, cepljena ali necepljena,
toda nadaljne neobdelana
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status blaga s poreklom
(3)

ali

Ponovno strojenje predhodno
strojenih kož.
ali
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

4107, 4112
in 4113

Usnje, naprej obdelano po
strojenju ali "crust", vključno s
pergamentno obdelanimi, brez
volne, cepljeno ali necepljeno,
razen usnja iz tar.št. 4114

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar.št. od 4104
do 4113.

ex 4114

Lakasto usnje in lakasto plastovito
usnje; metalizirano usnje

Izdelava iz materialov iz tar.št.
od 4104 do 4106, 4107, 4112 ali
4113 pod pogojem, da njihova
skupna 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:
- Plošče, križi in podobne oblike

Beljenje ali barvanje, vključno z
rezanjem in sestavljanjem
nesestavljenega strojenega ali
obdelanega krzna.

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna.

4303

Oblačila, pribor za oblačila 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4403

Les, grobo obdelan (razčetverjen)

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 na koncih spojen, debeline nad
6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s
spajanjem na koncih.

ex 4408

Listi za furniranje (vključno s
tistimi, ki so pridobljeni z
rezanjem laminiranega lesa) in za
vezane plošče debeline do
vključno 6 mm, spojene in drug
les, žagan po dolžini, rezan ali
lupljen debeline do vključno 6
mm, skobljan, brušen ali na
koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali
lepljenje s spajanjem na koncih.

(4)
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Les, profiliran vzdolž katerega koli
roba, konca ali strani, vključno s
skobljanim, brušenim ali na koncih
spojenim:
- Brušeni ali na koncih spojeni

Brušenje ali spajanje na koncih.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.

ex 4410 do
ex 4413

Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve za notranjo
dekoracijo in druge oblikovane
plošče

Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe,
bobni in podobna embalaža za
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane
na določeno velikost.

ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski
proizvodi in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje
neobdelanih, razen razžaganih na
dveh glavnih površinah.

ex 4418

- Stavbno pohištvo in drugi leseni
proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo celičaste lesene plošče,
skodle in opaži.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in
utori) ali okrasne letve.

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 za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

47. pgl.

Celuloza, lesna ali iz drugih
vlaknastih celuloznih
materialov;papirni ali kartonski
odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne
mase, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 ali
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
brez slike, iz papirja ali kartona;
kompleti za dopisovanje v škatlah,
vrečkah, notesih in podobnih
pakiranjih iz papirja ali kartona

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)
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(3)

ali

ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in drugi
izdelki za pakiranje, iz papirja,
kartona, celulozne vate ali listov
ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

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 proizvodi grafične industrije,
rokopisi, tipkana besedila in načrti;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani,
vključno s koledarskimi bloki:
- Koledarji vrste "večni" ali z
zamenljivimi bloki na podlagah,
ki niso iz papirja ali kartona

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

ex 50. pgl.

Svila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 5003

Svileni odpadki (vključno z
zapredki, neprimernimi za
odvijanje, odpadki preje in
raztrganimi tekstilnimi svilenimi
materiali), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih
odpadkov.

5004 do ex
5006

Svilena preja in preja iz svilenih
odpadkov

Izdelava iz: (7)
- 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.

(4)
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Tkanine iz svile ali svilenih
odpadkov:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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,
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 za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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: (7)
- 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. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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

(4)
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(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 za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz: (7)
- 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

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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.

ex 53. pgl.

Druga rastlinska tekstilna vlakna;
papirna preja in tkanine iz papirne
preje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)

Stran

19196 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

5309 do
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih
tekstilnih vlaken; tkanine iz
papirne preje:

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- 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.

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- 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.

5401 do
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sintetičnih filamentov

5407 in
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali
sintetičnih filamentov:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz: (7)
- 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.

Izdelava iz enojne preje. (7)

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Druge

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19197

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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.

5508 do
5511

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali 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. (7)

- Druge

Izdelava iz : (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.

(4)

Stran

19198 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

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
material; specialne preje; vrvi,
motvozi, konopci in prameni ter
proizvodi iz njih; razen za:

5602

Klobučevina,vključno z
impregnirano, prevlečeno ali
laminirano:
- Iglana klobučevina

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

- Drugo

5604

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov, ali
tekstilne kaše.

Niti in kord iz gume, prekrit s
tekstilnim materialom; tekstilna
preja, trakovi in podobno iz tar. št.
5404 ali 5405, impregnirani,
prevlečeni, prekriti, obloženi z
gumo ali plastično maso:
- Niti in kord iz gume, prekriti s
tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi,
ki niso prekrite s tekstilom.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19199

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

- Drugo

Izdelava iz:
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5605

Metalizirana preja, vključno s
posukano prejo, ki je sestavljena iz
tekstilne preje, trakov ali podobnih
oblik iz tar. št. 5404 ali 5405,
kombiniranih s kovino v obliki niti,
trakov ali prahu ali prevlečenih s
kovino

Izdelava iz: (7)
- 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, zviti trakovi in
podobne oblike iz tar. št. 5404 ali
5405, razen povitih proizvodov iz
tar. št. 5605 in posukane preje iz
konjske dlake iz grive in repa;
ženiljska preja (vključno s
kosmičeno ženiljsko prejo);
efektno vozličasta preja

Izdelava iz: (7)
- 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 talna prekrivala:
- Iz iglane klobučevine

ali

(7)

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 deciteksov,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

- Iz druge klobučevine

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za predenje,
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Drugo

ex 58. pgl.

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- 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.

Specialne tkanine; taftane tkanine;
čipke; tapiserije; pozamentarija;
vezenine; razen za:
- Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- 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 (vrsta:
gobelin, flandrijske, beauvais,
aubusson in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z drobnim
in križnim vbodom), vključno z
konfekcioniranimi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5810

Vezenina v metraži, trakovih ali
motivih

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5901

Tekstilni materiali, prevlečeni z
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo vezavo
knjig in podobne namene; tkanine
za risanje; projektno platno;
kanafas, pripravljen za slikanje;
toge tkanine (buckram) in podobni
tekstilni materiali, ki se uporabljajo
za izdelavo klobukov

5902

Kord tkanine za avtomobilske
plašče iz preje iz najlona, poliestra
ali viskoznega rajona, velike
trdnosti:

5903

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19201

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz preje.

- Z vsebnostjo do vključno 90 mas.
% tekstilnih materialov

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih materialov
ali tekstilne kaše.

Tekstilni materiali, impregnirani,
premazani, prevlečeni ali prekriti
ali laminirani 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, vključno z rezanim v
oblike; talna prekrivala na tekstilni
podlagi, premazani, prevlečeni ali
prekriti, vključno z razrezanimi v
oblike

5905

Zidne tapete iz tekstilnih surovin:

Izdelava iz preje. (7)

- Impregnirane, premazane,
prevlečene ali prekrite ali
laminirane z gumo, plastičnimi
masami ali drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz: (7)
- 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.

(4)

Stran

19202 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

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

5907

5908

Gumirani tekstilni materiali, razen
tistih iz tar. št. 5902:
- Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi materiali iz sintetične
filament preje, ki vsebuje več kot
90 mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

Tekstilni materiali, drugače
impregnirani, premazani,
prevlečeni ali prekriti; platna,
slikana 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.

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni
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 plinsko
razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih
materialov za svetilke.

- Druge

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5909 do
5911

60. pgl.

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19203

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

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.

- 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: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- 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.

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)

- naslednjih materialov:
-- preja iz politetrafluoretilena,(8)
-- preje, večnitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali
prevlečene s fenolno smolo,
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz aromatičnih
poliamidov, dobljenih z
polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
-- monofilamenta iz
politetrafluoretilena, (8)
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli (pfenilentereftalamida),
-- preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo, (8)
-- kopoliestrskih monofilamentov
iz poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4cikloheksandietanola 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.

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
61. pgl.

ali

Oblačila in pribor za oblačila,
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. (7) (9)

(4)

Stran
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

- Drugi

Izdelava iz:
- 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 pribor za oblačila razen
pletenih in kvačkanih izdelkov;
razen za:

Izdelava iz preje. (7) (9)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211

Oblačila in pribor za oblačila, za
ženske, deklice in dojenčke,
vezeni

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)

ex 6210 in
ex 6216

Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo iz
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
če vrednost uporabljene
neprevlečene tkanine ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna. (9)

6213 in
6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute,
naglavne rute, tančice in podobni
izdelki:
- Vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna. (9)

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelavi sledi 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 vse
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:
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(9)

- Vezeni

Izdelava iz preje.
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)

- Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
pod pogojem, da vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.(9)

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava iz preje. (9)

ex 63. pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena -izrabljena
oblačila in izrabljeni tekstilni
izdelki; krpe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6301 do
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo itd, zavese itd., drugi izdelki
za notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih
materialov

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi:
-- vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (9) (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine
(razen pletene ali kvačkane), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene nevezene tkanine ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

6305

-- drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje.(9) (10)

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)
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Ponjave, platnene strehe in zunanje
platnene navojnice (tende); šotori;
jadra (za plovila, jadralne deske ali
suhozemna vozila); izdelki za
taborjenje
- Netkani

Izdelava iz: (7) (9)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki,
vključno z modnimi kroji za
oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka 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,
pripravljene v zavitkih za prodajo
na drobno

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora izpolnjevati
pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne
bi bil v garnituri. Sestavni deli ali
izdelki brez porekla pa se lahko
vključijo, če njihova skupna
vrednost ne presega 15 % cene
garniture franko tovarna.

ex 64. pgl.

Obutev, gamaše in podobni izdelki;
deli teh izdelkov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz spojenih
gornjih delov, pritrjenih na
notranje podplate ali druge
komponente podplatov iz tar. št.
6406.

6406

Deli obutve (vključno zgornji deli,
ki so pritrjeni na podplat ali ne,
razen na zunanji podplat); vložki za
obutev, vstavki za pete in podobni
izdelki; gamaše, ovijači in podobni
izdelki in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 65. pgl.

Klobuki, kape in druga pokrivala
ter njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6503

Klobuki in druga pokrivala, iz
klobučevine, izdelane iz tulcev,
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
6501, vključno tudi z podloženimi
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

6505

Klobuki in druga pokrivala,
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz
čipke, klobučevine ali drugih
tekstilnih metražnih materialov
(razen iz trakov), vključno z
podloženimi ali okrašenimi;
mrežice za lase iz kakršnega koli
materiala, vključno z podloženimi
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

ex 66. pgl.

Dežniki, sončniki, sprehajalne
palice, palice-stolčki, biči, korobači
in njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6601

Dežniki in sončniki (vključno s
palicamidežniki, vrtnimi dežniki in
podobnimi dežniki)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
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67. pgl.

Preparirano perje in puh in izdelki
iz perja in puha; umetno cvetje;
lasuljarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 68. pgl.

Izdelki iz kamna, sadre, cementa,
betona, azbesta, sljude ali podobnih
materialov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta, izdelki iz
mešanic na osnovi azbesta ali iz
mešanic na osnovi azbesta in
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z
aglomerirano ali rekonstituirano
sljudo, na podlagi iz papirja,
kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude
(vključno z aglomerirano ali
rekonstituirano).

69. pgl.

Keramični izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano,
emajlirano ali drugače obdelano,
neokvirjeno in ne spojeno z
drugimi materiali:
- Podlaga iz steklene plošče,
prevlečena s tanko izolacijsko
prevleko polprevodniške vrste v
skladu s standardi SEMII (11)

Izdelava iz neprevlečene podlage
iz steklene plošče iz tar. št. 7006.

- Drugo

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, vključno tudi z
vzvratnimi ogledali

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

19208 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

7013

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo
za mizo, v kuhinji, za toaletne
namene, v pisarnah, izdelki za
notranjo dekoracijo in podobne
namene (razen tistih iz tar. št. 7010
ali 7018)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
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ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.
ali
Ročno okraševanje (razen
sitotiska) ročno pihanih steklenih
izdelkov pod pogojem, da skupna
vrednost uporabljenih 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; imitacije nakita; kovanci;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri,
sortirani in 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.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

ex 7107, ex
7109 in
ex 7111

- Neobdelane

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar. št. 7106,
7108 in 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.

- Polizdelki ali v obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih
plemenitih kovin.

Kovine, platirane s plemenitimi
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z
neobdelanimi plemenitimi
kovinami.
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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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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

Žica iz železa ali nelegiranega
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7207.

ex 7218,
7219 do
7222

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
palice, kotniki in profili iz
nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7218.

7223

Žica iz nerjavnega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7218.

ex 7224,
7225 do
7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
toplo valjane palice v ohlapno
navitih kolobarjih, kotniki in profili
iz drugih legiranih jekel; votle
palice za svedre iz legiranih ali
nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7206,
7218 ali 7224.

7229

Žica iz drugih legiranih jekel

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7224.

ex 73. pgl.

Izdelki iz železa in jekla; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 (razen
iz litega železa) ali jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206, 7207, 7218 ali 7224.
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ex 7307

Pribor za cevi iz nerjavnega jekla
(ISO št. X5CrNiMo 1712),
sestavljen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj,
izrezovanje navojev, urezovanje
in peskanje kovanih polizdelkov,
pod pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih kovanih izdelkov
ne presega 35% cene izdelka
franko tovarna.

7308

Konstrukcije (razen montažnih
zgradb iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr.: mostovi in
mostne sekcije, vrata za zapornice,
stolpi, predalčni stebri, strehe,
strešna ogrodja, vrata in okna ter
okviri zanje, pragovi za vrata,
roloji, ograje in stebri), iz železa
ali jekla; pločevine, palice, profili,
kotniki, cevi in podobno,
pripravljeni za uporabo v
konstrukcijah, iz železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Zvarjeni
kotniki in profili iz tar. št. 7301
se ne smejo uporabiti.

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 za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7401

Bakrov kamen; cementni baker
(precipitat-oborina bakra)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7402

Nerafiniran baker; bakrene anode
za elektrolizo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7403

Rafiniran baker in bakrove zlitine,
surovi:
- Rafinirani baker

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7405

Predzlitine bakra

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
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7501 do
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi
niklja in drugi vmesni izdelki
metalurgije niklja; surovi nikelj;
nikljasti odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 76. pgl.

Aluminij in aluminijasti izdelki;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7601

Aluminij, surov

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
ali
Izdelava s toplotno ali
elektrolitsko obdelavo iz
nelegiranega aluminija ali iz
aluminijevih odpadkov in
ostankov.

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 7616

Izdelki iz aluminija, razen gaze,
tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin
za ojačanje in podobnih materialov
( vključno z neskončnimi trakovi)
iz aluminijaste žice, in
ekspandirane kovine iz aluminija

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo gaza, tkanine, rešetke,
mreže, ograje, tkanine za ojačanje
in podobni materiali (vključno
tudi z neskončnimi trakovi) iz
aluminijaste žice ali ekspandirane
kovine iz aluminija in
- pri kateri 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:

7801

Surovi svinec:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Rafiniran svinec

Izdelava iz obdelanega svinca
("bullion" ali "work").

- Drugi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 7802.

(4)

Stran

19212 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7901

Cink, surov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in odpadki iz
tar. št. 7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen
za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

8001

Kositer, surov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 8002.

8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka, ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Druge

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202
do 8205, v garniturah za prodajo
na drobno

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
8202 do 8205. Vendar pa se
orodje iz tar. št. od 8202 do 8205
lahko vstavi v garniture, če
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

(4)
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8207

Izmenljiva orodja za ročne
obdelovalne priprave na mehanični
pogon ali brez njega ali za
obdelovalne stroje (npr.: za
stiskanje, kovanje, vtiskovanje,
prerezovanje, narezovanje in
vrezovanje navojev, vrtanje,
povečevanje odprtine s strganjem,
prevlačevanje, rezkanje), vključno
z matricami za izvlačenje ali
iztiskanje kovine, in orodja za
vrtanje kamna in zemlje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8208

Noži in rezila, za stroje ali
mehanične priprave

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali
nenazobljenimi (vključno z
vrtnarskimi noži), razen nožev iz
tar. št. 8208

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo 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
(vključno s pilicami za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.

8215

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za
peno, lopatice za serviranje
kolačev, noži za ribe, noži za
maslo, prijemalke za sladkor in
podoben kuhinjski in namizni
pribor

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8302 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih
kovin

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8306, če njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)
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ex 84. pgl.

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in
mehanske naprave; njihovi deli;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 za jedrske
reaktorje

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.(12)

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 paro

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen
kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne
naprave za kotle za centralno
kurjavo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št.,razen iz tar. št. 8403
in 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.

8407

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem, na vžig s svečkami,
z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata

Izdelava, pri kateri vrednost 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

Izdelava, 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.
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ex 8413

Tlačne črpalke z rotacijskim
gibanjem

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

ex 8414

Industrijski ventilatorji in podobno

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

8415

Klimatizacijske naprave z
ventilatorjem na motorni pogon in
elementi za spreminjanje
temperature in vlažnosti, vključno
s stroji, pri katerih vlažnosti ni
mogoče posebej regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali
zamrzovanje, električni in drugi;
toplotne črpalke, drugačne od
klimatizacijskih naprav iz tar. št.
8415

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
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
mase, papirja in kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8423

Tehtnice – tehtalne naprave (razen
tehtnic z občutljivostjo 5
centigramov), vključno s stroji za
štetje in kontrolo, ki delujejo na
podlagi merjenja mase; uteži za
tehtnice vseh vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.
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8425
do
8428

Stroji in naprave za dviganje,
manipuliranje, nakladanje ali
razkladanje

8429

Samovozni buldožerji,
angledozerji, grejderji,ravnalniki,
skreperji, bagri, nakladalniki z
lopato, stroji za nabijanje in cestni
valjarji, samovozni:

Uradni list Republike Slovenije
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status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

- Cestni valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 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 pridelavo celuloze iz
vlaknastih celuloznih materialov
ali za proizvodnjo ali dodelavo
papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8441

Drugi stroji za predelavo papirne
mase, papirja ali kartona, vključno
s stroji za rezanje vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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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 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 lock-stitch), z
glavami, z maso do 16 kg brez
motorja oziroma do 17 kg z
motorjem

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja)
ne presega vrednosti vsega
uporabljenega materiala s
poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za
zategovanje niti, kvačkanje in
cik-cak so s poreklom.

- Drugi

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.

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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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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; mehanska
tesnila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8485

Deli strojev brez električnih
priključkov, izolatorjev, tuljav,
kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu 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
ali reprodukcijo slike in zvoka ter
deli in pribor za te izdelke; razen
za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste 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 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8503 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8502

Električni generatorski agregati in
rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8501 in 8503
ne presega 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, vključno z zvočniki v
zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni
električni ojačevalniki; električni
sestavi za ojačevanje zvoka

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8520

Magnetofoni in drugi aparati za
snemanje zvoka, z vgrajenimi
napravami za reprodukcijo zvoka,
ali brez njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike, ki imajo
vgrajen videotuner ali ne

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8522

Deli in pribor uporabni predvsem
ali v glavnem z aparati iz tar. št.
8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8523

Pripravljeni neposneti nosilci za
zvočna snemanja ali podobna
snemanja drugih fenomenov, 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 z zvočnimi in drugimi
podobnimi fenomeni, vključno z
matricami in galvanskimi odtisi za
proizvodnjo plošč, razen izdelkov
iz 37. poglavja:

8525

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plošč

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8523 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Oddajniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali
televizijo, vključno z oddajniki z
vgrajenim sprejemnikom ali
aparatom za snemanje ali
reprodukcijo zvoka; televizijske
kamere; video kamere za snemanje
posamičnih slik in druge
videosnemalne kamere; digitalni
fotoaparati

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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8526

Radarji, naprave za
radionavigacijo in aparati za
radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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,
vključno s sprejemniki,
kombiniranimi 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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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
namenjeni za uporabo z aparati iz
tar. št. 8525 do 8528:

8535
in
8536

- Izključno ali pretežno primerni
za uporabo pri aparatih za
videosnemanje in reprodukcijo
slike

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Električni aparati za vklapljanje in
izklapljanje ali zaščito električnih
tokokrogov ali za povezavo z
električnimi tokokrogi ali znotraj
njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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8537

Table, plošče, pulti, mize, omare in
druge osnove, opremljene z dvema
ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali
8536, za električno krmiljenje ali
razdeljevanje električnega toka,
vključno s tistimi z vgrajenimi
instrumenti ali aparati iz 90.
Poglavja in aparati za numerično
krmiljenje, razen telefonskih
central iz tar. št. 8517

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

- Monolitsko integrirana vezja

ali
Postopek razprševanja (pri čemer
so integrirana vezja oblikovana
na polprevodniški podlagi s
selektivno uvedbo ustreznega
topila (dopant)), ne glede na to,
ali je to vezje sestavljeno in/ali
testirano v državi, ki ni država,
navedena v 3. in 4. členu.

8544

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izolirana žica (vključno z lakirano
žico ali elektrolitsko oksidirano
žico), kabli (vključno z
koaksialnimi kabli) in drugi
izolirani električni vodniki, s
konektorjem ali brez njega; kabli
iz optičnih vlaken, izdelani iz
posamično oplaščenih 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke,
oglje za žarnice, 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 in ne zajeti na
drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 86. pgl.

Tirna vozila in njihovi deli;
železniški in tramvajski tirni sklopi
in pribor ter njihovi deli;
mehanična in elektromehanska
signalna oprema za promet 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
(vključno z elektromehanskimi)
oprema za signalizacijo, varnost,
nadzor in upravljanje prometa v
železniškem, tramvajskem in
cestnem prometu, prometu na
notranjih vodnih poteh, parkiriščih,
lukah ali letališčih; njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 87. pgl.

Vozila, razen železniških ali
tramvajskih tirnih vozil, ter 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, lukah ali na
letališčih, za prevoz blaga na
kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki
se uporabljajo na peronih
železniških postaj; deli navedenih
vozil

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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.

-- do vključno 50 cm3

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

-- nad 50 cm3

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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 iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 8714.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8715

Otroški vozički in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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, vključno s tistimi,
ki so opremljena z oborožitvenimi
sredstvi, in njihovi deli

8711

Motorna kolesa (tudi mopedi),
kolesa in podobna vozila s
pomožnim motorjem, z bočno
prikolico ali brez nje; bočne
prikolice:
- Z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem z izmeničnim
gibanjem bata s prostornino
cilindra:

Stran
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8716

Priklopniki in polpriklopniki;
druga vozila, nesamovozna;
njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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., vključno z drugimi
materiali 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 podobne
naprave; naprave za treniranje
letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče
konstrukcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne sme se
uporabljati ladijskih trupov 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, precizni, medicinski ali
kirurški instrumenti in aparati;
njihovi deli in pribor; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 optičnih
vlaken, kabli iz optičnih vlaken,
razen tistih iz tar. št. 8544; listi in
plošče iz polarizirajočega
materiala; leče (vključno s
kontaktnimi lečami), 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, naočniki in podobni izdelki,
korektivni, zaščitni ali drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 9005

Daljnogledi (z enim ali dvema
objektivoma), optični teleskopi in
njihova stojala, razen astronomskih
refrakcijskih teleskopov in
njihovih podstavkov

Izdelava :
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9006

Fotografski aparati, (razen
kinematografskih kamer );
fotografski bliskovni aparati in
bliskovne žarnice, razen bliskovnih
žarnic z električnim vžigom

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9007

Kinematografske kamere in
projektorji, vključno s tistimi z
vdelanimi aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9011

Optični mikroskopi, tudi tisti za
mikrofotografijo,
mikrokinematografijo in
mikroprojekcijo

Izdelava:

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9014

Drugi navigacijski instrumenti in
aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9015

Geodetski (tudi fotogrametrijski),
hidrografski, oceanografski,
hidrološki, meteorološki ali
geofizikalni instrumenti in aparati,
razen kompasov; daljinomeri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
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9016

Tehtnice z občutljivostjo do
vključno 5 centigramov (0,05g), z
utežmi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9017

Instrumenti in aparati za risanje,
označevanje ali matematično
računanje (npr. risalni aparati,
pantografi, kotomeri, risalni pribor
v kompletu, logaritemska računala,
računala v obliki okrogle plošče);
ročni instrumenti za merjenje
dolžine (npr. merilne palice in
trakovi, mikrometrska merila,
merila z nonijem), ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9018

Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
instrumenti in aparati, vključno z
scintigrafskimi,
elektromedicinskimi aparati in
aparati za preiskavo vida;

(4)

- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi
zobozdravniškimi napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. vključno z materiali
iz tar. št. 9018.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske, razen varovalnih mask brez
mehanskih delov in zamenljivih
filtrov;

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

9024

Stroji in aparati za preskušanje
trdote, natezne tlačne trdnosti,
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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9025

Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
higrometri (vlagomeri) in
psihrometri, tudi kombinacije teh
instrumentov, z možnostjo
registriranja ali brez nje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9026

Instrumenti in aparati za merjenje
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka
ali drugih spremenljivih veličin
pri tekočinah ali plinih (npr.
merilniki pretoka, kazalniki nivoja,
manometri, merilniki količine
toplote), razen instrumentov 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

Instrumenti in aparati za fizikalne
ali kemične analize (npr.
polarimetri, refraktometri,
spektrometri, aparati za analizo
plina ali dima); instrumenti in
aparati za merjenje in kontrolo
viskoznosti, poroznosti, raztezanja,
površinske napetosti in podobno;
instrumenti in aparati za merjenje
ali kontroliranje toplote, zvoka ali
svetlobe (vključno z espozimetri);
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, vključno z merilniki za
njihovo umerjanje:
- Deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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 instrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo električnih
veličin, razen merilnikov iz tar. št.
9028; instrumenti 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.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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9031

Instrumenti, aparati in stroji za
merjenje ali kontrolo, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju; projektorji
profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9032

Instrumenti 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 so uporabni z
različnimi aparati iz različnih
tar.št. iz 90. poglavja in ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju) za stroje,
naprave, instrumente ali aparate iz
90. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 91. pgl.

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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9109

Drugi urni mehanizmi, kompletni
in sestavljeni

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9110

Kompletni urni mehanizmi (za
osebne ali druge ure), nesestavljeni
ali delno sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni urni
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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost uporabljenih materialov
iz tar. št. 9114 ne presega 10 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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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9112

Ohišja za hišne, pisarniške in
podobne ure in ohišja podobne
vrste za druge proizvode iz tega
poglavja, deli ohišij

9113

Jermenčki in zapestnice za ročne
ure in deli za jermenčke in
zapestnice:

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

- Iz navadne kovine, vključno z
pozlačenimi ali posrebrenimi ali iz
kovine, prevlečene 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.

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 pribor za njih, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu;
osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z
imeni in podobno; montažne
zgradbe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki
je že pripravljena za uporabo z
materiali iz tar. št. 9401 ali 9403,
pod pogojem, da:
- vrednost tkanine ne presega 25
% cene izdelka franko tovarna, in
- so vsi drugi uporabljeni
materiali 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 pribor za njih, vključno
z reflektorji in njihovimi deli, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki,
osvetljene ploščice z imeni in
podobno, s fiksiranim svetlobnim
virom, in njihovi deli, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
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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 iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

9503

Druge igrače; zmanjšani modeli in
podobni modeli za igro, tudi s
pogonom, sestavljanke, zloženke
(puzzles) vseh vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Za izdelavo
glav za palice za golf pa se lahko
uporabijogrobo obdelani kosi.

ex 96. pgl.

Razni proizvodi, razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.

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
osebna toaletna sredstva, šivanje
ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora zadovoljiti pravila,
ki bi zanj veljala, če ne bi bil
vključen v garnituro. Lahko pa se
vključijo sestavni deli ali izdelki
brez porekla pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

9606

Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni
gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki
se še oblačijo in drugi deli teh
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

9608

Svinčniki s kroglico; 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 s kapicami in
ščipalkami) navedenih izdelkov,
razen tistih iz tar.št. 9609

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo peresa in njihove
konice iz iste tar. št., kot je tar. št.
izdelka.

(4)
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

9612

Trakovi za pisalne stroje in
podobni trakovi, prepojeni s
tiskarsko barvo ali drugače
pripravljeni za odtiskovanje,
vključno s trakovi na kolesih ali v
kasetah; blazinice za žige,
prepojene ali neprepojene, s škatlo
ali brez nje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9613

Vžigalniki piezo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
9613 ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 9614

Tobačne pipe in glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih
kosov.

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)

(1) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.
(2) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.
(3) 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.
(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
(5) 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.
(6) 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.
(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.
(9) Glej uvodno opombo 6.
(10) 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.
(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005.
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PRILOGA III
Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.

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, 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.

2.

Pristojni organi držav pogodbenic 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 morata biti navedeno
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 EUR.1
1. Izvoznik (ime,polni naslov,država)

EUR. 1

Št A 000 000

Predno izpolnite 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
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država, skupina
držav ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1) ;
poimenovanje blaga

9.Bruto
teža (kg)
ali druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

10.Računi
(navedba
neobvezna)

11.CARINSKA OVEROVITEV
12.IZJAVA IZVOZNIKA
Overjena izjava
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno
Izvozni dokument (2):
Žig
blago izpolnjuje vse pogoje, potrebne za
Tip............................Št........................
izdajo tega potrdila.
Carinski organ:........................................
Država ali ozemlje izdaje:......................
..................................................................
Kraj in datum:...........................
..................................................................
Kraj in datum:.......................................................
....................................................
..................................................................
(Podpis)
(Podpis)
(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
(2)Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.
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14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da
:

(1)

...... je to potrdilo resnično izdal naveden carinski
organ in da so navedbe, ki jih vsebuje točne
...... to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti
in točnosti tega potrdila.
.....................................................
(kraj in datum)
Žig

................................................
(kraj in datum)
Žig
______________________________
(podpis)

________________________________
(podpis)
----------------------------(1)Označi z X ustrezno navedbo.

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 EUR.1
1. Izvoznik (ime, polni naslov,država)

EUR. 1

Št A 000 000

Predno izpolnite 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
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država,
skupina držav ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

9.Bruto
teža(kg) ali
druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

10.Računi
(navedba
neobvezna)
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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 organov predložil vsa dodatna dokazila, ki
jih ti štejejo za potrebna za izdajo priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi
soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega knjigovodstva in okoliščin
izdelave omenjenega blaga;
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 v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA IV
Besedilo izjave na računu
Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.
Angleška inačica:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.
Španska inačica:
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (1) )
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial
...(2)
Danska inačica:
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes
tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har
præferenceoprindelse i ...(2)
Nemška inačica:
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

----------------------1
Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik, mora biti na tem mestu vpisana
številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v
oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
2
Navedba porekla izdelkov. Kadar se izjava na računu v celoti ali deloma nanaša na
izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, jih mora izvoznik jasno označiti z oznako
"CM" v dokumentu, na katerem se daje izjava.
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Grška inačica:
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου
υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι
προτιµησιακής καταγωγής ...(2).
Francoska inačica:
(1)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... )

déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).
Italijanska inačica:

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.
...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Nizozemska inačica:
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.
...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van
preferentiële ... oorsprong zijn (2).
Portugalska inačica:
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização
aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos
são de origem preferencial ... (2).
Finska inačica:
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet
ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

----------------------1
Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik, mora biti na tem mestu vpisana
številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v
oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
2
Navedba porekla izdelkov. Kadar se izjava na računu v celoti ali deloma nanaša na
izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, jih mora izvoznik jasno označiti z oznako
"CM" v dokumentu, na katerem se daje izjava.
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Švedska inačica:
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1))
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung
(2)
.
Slovenska inačica:
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ….(1) ) izjavlja,
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …. (2) poreklo.
.................................................. (3)
(Kraj in datum)
................................................ (4)
(Podpis izvoznika, dodatno mora biti jasno navedeno
ime osebe, ki je podpisala izjavo)

----------------------1
Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik, mora biti na tem mestu vpisana
številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v
oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
2
Navedba porekla izdelkov. Kadar se izjava na računu v celoti ali deloma nanaša na
izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, jih mora izvoznik jasno označiti z oznako
"CM" v dokumentu, na katerem se daje izjava.
3
Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.
4
Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo
imena podpisnika.
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Priloga V
Seznam izdelkov s poreklom iz Turčije,
za katere ne veljajo določbe 3. in 4. člena,
navedenih v zaporedju poglavij in tarifnih številk HS
1. poglavje
2. poglavje
3. poglavje
0401 do 0402
ex 0403 -

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil

0404 do 0410
0504
0511
6. poglavje
0701 do 0709
ex 0710

ex 0711

Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0710 40 00 (nekuhane ali
kuhane v pari ali vreli vodi), zamrznjene
Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0711 90 30, začasno
konzervirane (na primer : z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali
drugih raztopinah za konzerviranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo
prehrano

0712 do 0714
8. poglavje
ex 9. poglavje

Kava, čaj in začimbe, razen mate čaja iz tarifne številke 0903

10. poglavje
11. poglavje
12. poglavje
ex 1302

Pektinske snovi, pektinati in pektati

1501 do 1514
ex 1515

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (brez jojoba olja in njegovih frakcij)
in njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

ex 1516

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali
v celoti hidrogenirani, interesterificirani,reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani,razen hidrogenskega
ricinusovega olja, znanega kot “opalni vosek”
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ex 1517 in
ex 1518

Margarine, nadomestki svinjske masti in druge pripravljene užitne maščobe

ex 1522

Ostanki predelave maščob ali živalskih in rastlinskih voskov, razen degrasa
(strojarska maščoba)

16. poglavje
1701
ex 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 ali naravnega meda; karamelni
sladkor, razen tistega iz tarifnih številk 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59,
1702 50 00 in 1702 90 10

1703
1801 in 1802
ex 1902

ex 2001

Testenine, polnjene, ki vsebujejo več kot 20 ut. % rib, rakov, mehkužcev ali
drugih vodnih nevretenčarjev, klobas in podobnega ali mesa in drobovine
vseh vrst, vključno z maščobami kakršnekoli vrste
Kumare in kumarice, čebula, močno začinjeni mango, plodovi iz rodu
Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta, gobe in olive, pripravljene ali
konzervirane v kisu ali ocetni kislini

2002 in 2003
ex 2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni
kislini, zamrznjene, razen izdelkov iz tarifne številke 2006, brez krompirja v
obliki moke, zdroba ali kosmičev, in sladke koruze

ex 2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjene, razen izdelkov iz tarifne številke 2006, brez krompirja v
obliki moke, zdroba ali kosmičev, in sladke koruze

2006 in 2007

ex 2008

Sadje, orehi in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu, razen kikirikijevega masla, palmovih jeder,
koruze, jama, sladkega krompirja in podobnih užitnih delov rastlin, ki
vsebujejo 5 ut. % ali več škroba, listov vinske trte, hmeljevih poganjkov in
drugih podobnih užitnih delov rastlin
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2009
ex 2106

Aromatizirani in obarvani sladkorji, sirupi

2204
2206
ex 2207

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, pridobljen iz
kmetijskih pridelkov, navedenih v tem seznamu

ex 2208

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %, pridobljen iz
kmetijskih pridelkov, navedenih v tem seznamu

2209
23. poglavje
2401
4501
5301 in 5302
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5686.

Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/01) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
2004 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz
Republike Estonije.
2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev
blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko
Slovenijo in so po poreklu iz Republike Estonije, se uporablja
carinska stopnja “prosto“.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Estonije, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.
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5. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri
uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba
carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi
dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza
v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga,
določenimi v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Republiko Estonijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Estonijo uživa preferencialno obravnavo, in če so
izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu
blaga iz prejšnjega odstavka.
6. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno
carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02 in
50/03) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1921 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1922 za izdelke iz priloge 1 k tej uredbi.
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2004 in velja do 30.
aprila 2004.
Št. 333-07/2000-12
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0119
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1

Tarifna oznaka (1)
010110
01019030
01019090
010210
01031000
01041010
01042010
01051111
01051119
0105120010
0105192010
01051990
0105920010
0105930010
0105991010
0105992010
0105993010
0105995010
0106
02061010
02061099
02062100
02062200
02062910
02068010
02069010
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
04070011
04070019
04089920
05040000
0505
05061000
0507
05080000
05090010

0511
060110
06021010
06022010
06029020
06041010
060491
07011000
07131010
07132000
07133100
07133200
07133310
07133900
07134000
07135000
071390
0714
0801
080211
080212
08025000
080290
080300
08041000
08043000
08044000
08045000
08054000
080550
080620
0807
081040
08105000
081090
08111019
08112019
08112090
08119031
08119039
08119085
08119095
08140000

0901
0902
09030000
0904
09050000
0906
09070000
0908
0909
09101000
091020
09103000
091040
09105000
10011000
10019010
10019091
10020000
100300
10040000
100510
1006
100700
10081000
10082000
100890
1108
11090000
120100
1202
12030000
120400
1205
120600
1207
1208
1209
1211
1212
12130000
1214
1301
13021100

13021200
13021400
130219
130220
13023100
130232
13023900
1401
14020000
14030000
1404
150100
150200
150300
1504
150500
15060000
150710
15079010
1508
1511
151211
15121910
151221
151229
1513
151411
15141910
151491
15149910
1515
1516
151800
15200000
1521
152200
16029031
16029041
160300
1604
1605
170220
170230

170240
17025000
170260
170410
18010000
18020000
1803
18040000
18050000
180610
180690
19019011
19019019
19030000
1904
190531
190532
190540
190590
20051000
20054000
20058000
20071010
200819
200980
200990
2102
2103
210410
2201
220860
220890
2301
2302
2303
23040000
23050000
2306
230700
230800
2401

(1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja “prosto“ uporablja za vse tarifne podštevilke
v okviru navedene tarifne oznake.
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Seznam prilog
Priloga I:
Uvodne opombe k seznamu v prilogi II
Priloga II: Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba
opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko
izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom
Priloga III: Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev
za potrdilo o prometu blaga EUR.1
Priloga IV: Besedilo izjave na računu

VSEBINA
I. ODDELEK
1. člen
II. ODDELEK
2. člen
3. člen
4. člen
5. člen
6. člen
7. člen
8. člen
9. člen
10. člen
11. člen
III. ODDELEK
12. člen
13. člen
14. člen
IV. ODDELEK
15. člen
V. ODDELEK
16. člen
17. člen
18. člen
19. člen
20. člen
20.a člen
21. člen
22. člen
23. člen
24. člen
25. člen
26. člen
27. člen
28. člen
29. člen
30. člen
VI. ODDELEK
31. člen
32. člen
33. člen
34. člen
35. člen
VII. ODDELEK
36. člen
37. člen

SPLOŠNE DOLOČBE
Opredelitev pojmov
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
Splošne zahteve
Kumulacija v Sloveniji
Kumulacija v Estoniji
V celoti pridobljeni izdelki
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
Enota kvalifikacije
Dodatki, nadomestni deli in orodje
Garniture
Nevtralne sestavine
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
Načelo teritorialnosti
Neposredni prevoz
Razstave
POVRAČILO ALI IZVZETJE OD CARINSKIH DAJATEV
Prepoved povračila ali izvzetja od carinskih dajatev
DOKAZILO O POREKLU
Splošne zahteve
Postopek za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga
EUR.1
Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na
podlagi predhodno izdanega ali danega
dokazila o poreklu
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
Pogoji za izjavo na računu
Pooblaščeni izvoznik
Veljavnost dokazila o poreklu
Predložitev dokazila o poreklu
Uvoz po delih
Izjeme pri dokazilu o poreklu
Dokazilne listine
Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin
Razlike in oblikovne napake
Zneski, izraženi v evrih
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
Medsebojna pomoč
Preverjanje dokazil o poreklu
Reševanje sporov
Kazni
Proste cone
KONČNE DOLOČBE
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla
Spremembe protokola

I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem protokolu:
(a) “izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
(b) “material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
(c) “izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
(d) “blago“ pomeni materiale in izdelke;
(e) “ carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII. člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO
o carinski vrednosti);
(f) “cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se za izdelek
franko tovarna v Sloveniji ali v Estoniji plača proizvajalcu, pri
katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena
vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano
za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu
pridobljenega izdelka;
(g) “vrednost materialov“ pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali če ta ni znana
in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v Sloveniji ali v Estoniji;
(h) “vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v točki (g) in se smiselno
uporablja;
(i) “dodana vrednost“ pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za materiale v Sloveniji ali v
Estoniji;
(j) “poglavja“ in “tarifne številke“ pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS;
(k) “uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;
(l) “pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem
prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so
zajeti na enem računu;
(m) “ozemlje“ vključuje teritorialno morje.
II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
2. člen
Splošne zahteve
1. Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom iz Slovenije štejejo:
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(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5.
člena;
(b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki v njej niso bili v celoti pridobljeni, če so bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani v Sloveniji v smislu 6.
člena;
2. Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom iz Estonije štejejo:
(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Estoniji v smislu 5.
člena;
(b) izdelki, pridobljeni v Estoniji, ki vsebujejo materiale,
ki v njej niso bili v celoti pridobljeni, če so bili taki materiali
zadosti obdelani ali predelani v Estoniji v smislu 6. člena.
3. člen
Kumulacija v Sloveniji
1. Brez vpliva na določbe prvega odstavka 2. člena
izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če so bili
tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, Švice (vključno z Liechtensteinom1), Češke republike,
Estonije, Madžarske, Islandije, Litve, Latvije, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije, Slovaške republike, Turčije ali
Skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu blaga, priloženega k sporazumom med Slovenijo in vsako od teh držav, če obdelava ali predelava, opravljena v
Sloveniji, presega postopke, omenjene v 7. členu. Ni treba,
da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da
ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je
tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem
odstavku. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek
s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost
uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Sloveniji.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Sloveniji,
ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status
blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka
kot pravila v tem protokolu.
4. člen
Kumulacija v Estoniji
1. Brez vpliva na določbe drugega odstavka 2. člena
izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Estonije, če so bili
tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, Švice (vključno z Liechtensteinom1), Češke republike,
Estonije, Madžarske, Islandije, Litve, Latvije, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije, Slovaške republike,Turčije ali Skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu
blaga, priloženega k sporazumom med Estonijo in vsako od
teh držav, če obdelava ali predelava, opravljena v Estoniji
presega postopke, omenjene v 7. členu. Ni treba, da bi bili
taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Estoniji,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da
ima pridobljeni izdelek poreklo iz Estonije samo, kadar je
tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem
odstavku. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek
s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost
uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Estoniji.
1 Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je
pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
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3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Estoniji,
ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status
blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka
kot pravila v tem protokolu.
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v
Estoniji:
(a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna;
(b) tam pridelani rastlinski izdelki;
(c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;
(d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;
(e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
(f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njenimi plovili zunaj teritorialnega morja Slovenije ali Estonije;
(g) izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v točki (f);
(h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;
(i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam
potekajo;
(j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja
zunaj njenega teritorialnega morja, če ima izključno pravico
do obdelave morskega dna ali podzemlja;
(k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih v točkah (a) do (j).
2. Izraza “njena plovila“ in “njene predelovalne ladje“ v
točkah (f) in (g) prvega odstavka se uporabljata samo za
plovila in predelovalne ladje:
(a) ki so registrirane ali so vpisane v seznam v Sloveniji
ali v Estoniji;
(b) ki plovejo pod zastavo Slovenije ali Estonije;
(c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slovenije ali Estonije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v
kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takih odborov
državljani Slovenije ali Estonije in še dodatno, če v osebnih
ali kapitalskih družbah vsaj polovica kapitala pripada tem
državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih držav;
(d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali
Estonije
in
(e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je
državljanov Slovenije ali Estonije.
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v
celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu priloge II.
Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če
se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz
seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej
pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez
porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.
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2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla,
ki se v skladu s pogoji iz seznama za ta izdelek ne bi smeli
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo,
če:
(a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov
cene izdelka franko tovarna,
(b) kateri koli odstotek, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se uporabljata pod pogoji, ki
jih določa 7. člen.
7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Brez vpliva na drugi odstavek se ti postopki štejejo
za nezadostno obdelavo ali predelavo, da bi izdelek pridobil
status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno
zahtevam iz 6. člena:
(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
glaziranje žit in riža;
(g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
(h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
(i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;
(j) sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, razvrščanje po stopnjah, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
(k) preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare,
vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče in
vsi drugi preprosti postopki pakiranja;
(l) pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in
drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;
(m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
(n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
(o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah a) do n);
(p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za nezadostno v smislu
prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku v Sloveniji ali v Estoniji.
8. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola
je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
(a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov
ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije;
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(b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s petim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
9. 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.
10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat,
kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez
njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene
garniture franko tovarna.
11. člen
Nevtralne sestavine
Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, 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 izdelka.
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz 3. in 4. člena in tretjega odstavka tega člena morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s
poreklom, določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni v
Sloveniji ali Estoniji.
2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena se blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali Estonije v drugo državo, ob
vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim
organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo,
in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku, ne vpliva obdelava ali
predelava, opravljena zunaj Slovenije ali Estonije na materialih, izvoženih iz Slovenije ali Estonije in tja ponovno
uvoženih, če:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Sloveniji
ali Estoniji ali so bili pred njihovim izvozom obdelani ali
predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. členu,
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in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov,
in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj Slovenije ali Estonije ob uporabi določb tega člena, ne presega 10
odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se uveljavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj Slovenije ali
Estonije. Kadar pa se v seznamu v prilogi II za določitev
statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov
brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj Slovenije ali Estonije z uporabo določb tega člena, ne sme presegati
navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega
odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost“ pomeni
vse stroške, nastale zunaj Slovenije ali Estonije, skupaj z
vrednostjo tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti
obdelane ali predelane samo ob uporabi splošno dovoljenega odstopanja, določenega v drugem odstavku 6. člena.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke iz 50. do 63. poglavja harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj Slovenije ali Estonije, se
opravi v skladu s postopki pasivnega oplemenitenje ali podobnimi postopki.
13. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola in se prevažajo neposredno med Slovenijo in Estonijo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v
3. in 4. členu. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo
nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če
do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim 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 opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja Slovenije ali Estonije.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:
(a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz
države izvoznice čez državo tranzita, ali
(b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov,in, če je primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,
in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali
(c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.
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14. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 3. in 4. členu, in
so po razstavi prodani z namenom uvoza v Slovenijo ali v
Estonijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega sporazuma, če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
(a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Estonije v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavljal,
(b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal
na razpolago osebi v Sloveniji ali v Estoniji,
(c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo,
in
(d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali dano v skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata biti
navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna pisna dokazila o pogojih, pod katerimi so bili
razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, 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 izdelkov in med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.
IV. ODDELEK
POVRAČILO ALI IZVZETJE OD CARINSKIH DAJATEV
15. člen
Prepoved povračila ali izvzetja od carinskih dajatev
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz Slovenije, Estonije ali iz ene od
drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, za katere se izda
ali sestavi dokazilo o poreklu v skladu z določbami V.oddelka, se v Sloveniji ali v Estoniji ne more uveljavljati kakršno
koli povračilo ali izvzetje od carinskih dajatev.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno
koli delno ali celotno povračilo, odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev z enakim učinkom, ki se lahko
uporablja v Sloveniji ali v Estoniji izrecno ali posledično, za
materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo, in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, mora biti na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadar koli predložiti vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo,
da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh
izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse
carinske dajatve ali dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9.
člena in za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so taki
predmeti brez porekla.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema izvoznih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma.
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V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
16. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Estonijo ter za izdelke s poreklom iz Estonije pri uvozu v Slovenijo veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi:
(a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v prilogi III, ali
(b) primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena,
izjave izvoznika, v nadaljevanju “izjava na računu“, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče
prepoznati;besedilo izjave na računu je v prilogi IV.
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega protokola v primerih, kot jih določa 26. člen,
veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti
katere koli zgoraj navedene dokumente.
17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik obrazca potrdila o prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v prilogi III.
Obrazca se izpolnita v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta sporazum, ali v francoščini ali nemščini in v skladu z
določbami notranjega prava države izvoznice. Če so napisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in tiskanimi črkami.
Izdelki morajo biti opisani v za to predvidenem polju brez
praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno, je
treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in
prečrtati prazen prostor pod njo.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o
prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega protokola.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi Slovenije ali Estonije, če se izdelki lahko štejejo za
izdelke s poreklom iz Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih
držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ter izpolnjujejo druge
zahteve tega protokola.
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla blaga
in izpolnjevanje drugih zahtev tega protokola. V ta namen
imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen koli
drug pregled, ki se jim zdi potreben.Ti organi tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen
opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti
pripisov z namenom goljufije.
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v polju 11 potrdila.
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.
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18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o
prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:
(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin
ali
(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je
bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh zaznamkov:
EE “TAGANTJÄRELE VÄLJAANTUD“
EN “ISSUED RETROSPECTIVELY“
SL “IZDANO NAKNADNO“.
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
polje Opombe potrdila o prometu blaga EUR.1.
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe,
ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi
izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov:
EE “DUPLIKAAT“
EN “DUPLICATE“
SL “DVOJNIK“.
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v
polje Opombe dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.
20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali danega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskega
urada v Sloveniji ali v Estoniji, je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1 zaradi pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v
Sloveniji ali Estoniji. Nadomestno potrdilo ali nadomestna
potrdila o prometu blaga EUR.1 izda carinski urad, pod
nadzor katerega so bili dani izdelki.
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne
težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih
strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja“.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem dogovorjenem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
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3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod
katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih
računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil izdelek
narejen.
5. Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se
lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskih
organov uporabnik da izjavo o tem, kako so bile količine
vodene.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga uporabnik
kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od
drugih pogojev, določenih v tem protokolu.
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da:
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena
ali
(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
en ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6.000 evrov.
2. Izjavo na računu je mogoče dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3.
in 4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar
koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države
izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
protokola.
4. Izjavo na računu, katere besedilo je v prilogi IV,
mora izvoznik natipkati, odtisniti ali natisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če je napisana z
roko, mora biti napisana s črnilom in tiskanimi črkami.
5. Izjave na računu morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu 22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave, če se
carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno podpisal.
6. Izvoznik lahko da izjavo na računu ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, če je predložena
carinskim organom v državi uvoznici najkasneje v dveh letih
po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika“, ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, da
daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na
katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo,
mora predložiti zadovoljiva dokazila carinskim organom o
statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev
tega protokola.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po njihovem mnenju primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na
računu.
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4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja pooblastilo.
5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne predloži dokazil, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje več
pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in mora biti v tem roku predloženo
carinskim organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po poteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo mogoče predložiti do določenega končnega datuma.
3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če
so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo pogoje, potrebne za izvajanje tega sporazuma.
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu odstavka (a) drugega temeljnega pravila harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in
XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za te izdelke pri prvem
delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v
trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave.
Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na
carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se
priloži temu dokumentu.
2. Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Poleg tega, skupna vrednost teh izdelkov ne sme
presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 1.200 evrov pri
izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.
27. člen
Dokazilne listine
Listine, omenjene v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo za dokazovanje,
da se izdelki, na katero se nanaša potrdilo o prometu blaga
EUR.1 ali izjavo na računu, lahko štejejo za izdelke s pore-
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klom iz Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega
protokola, so med drugim lahko tudi:
(a) neposredno dokazilo o postopkih, 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 uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v Sloveniji ali v Estoniji,
kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v Sloveniji ali v Estoniji, izdani ali sestavljeni v Sloveniji ali v Estoniji, kadar se uporabljajo v
skladu z notranjim pravom;
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali dana v Sloveniji ali v Estoniji v skladu s tem protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, v
skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem
protokolu.

4. Država lahko zaokroži znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v evrih izraženega zneska v nacionalno valuto,
navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se
dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 odstotkov. Država lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v
nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če je ob letni
uskladitvi iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred
kakršno koli zaokrožitvijo večji za manj kot 15 odstotkov
protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni
valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje te protivrednosti.
5. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Estonije pregleda v evrih izražene zneske. Skupni odbor pri tem upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov,
izraženih v evrih.

28. člen
Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, navedene v tretjem odstavku 17. člena.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, navedene v tretjem odstavku 21. člena.
3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo
o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
navedene v drugem odstavku 17. člena.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.

31. člen
Medsebojna pomoč
1. Carinski organi Slovenije in Estonije si medsebojno
izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski uradi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in
naslove carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o
prometu blaga EUR.1 in za preverjanje teh potrdil in izjav na
računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si
Slovenija in Estonija prek pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij,
ki so tam navedene.

29. člen
Razlike in oblikovne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami
na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza
predloženim izdelkom.
2. Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke (b) prvega odstavka 21.
člena in tretjega odstavka 26. člena v primerih, ko se izda
račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka od teh držav
določi zneske v nacionalni valuti Slovenije, Estonije in drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko (b) prvega odstavka 21. člena ali tretjim odstavkom
26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri je izdan račun,
glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti
zneskov, izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v
oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta.
Slovenija in Estonija se obvestijo o ustreznih zneskih.

VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga
EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali
kopijo teh listin carinskim organom države izvoznice, in če
je ustrezno, 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.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo
in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig
ali kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja,
morajo uvozniku ponuditi sprostitev izdelkov, ob vseh previdnostnih ukrepih, ki se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o izidih takega preverjanja obveščeni čim prej. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti verodostojni in ali se
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav, ki
so omenjene v 3. in 4. členu, ter izpolnjujejo druge zahteve
tega protokola.
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6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.
33. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz
32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede
razlage tega protokola, jih je treba predložiti Skupnemu odboru.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.
34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1. Slovenija in Estonija ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto
cono na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter
da na njih niso opravljeni drugi postopki razen, običajnih, ki
so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka
izdelki s poreklom iz Slovenije ali Estonije, ki imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo
predelave ali obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je
opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami
tega protokola.
VII. ODDELEK
KONČNE DOLOČBE
36. člen
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla
V okviru Skupnega odbora se ustanovi pododbor za
carinske zadeve in vprašanja porekla, da pomaga pri opravljanju njegovih nalog ter zagotavlja nenehno obveščanje in
posvetovanje med strokovnjaki.
Sestavljajo ga strokovnjaki iz Slovenije in Estonije, odgovorni za carinske zadeve in vprašanja porekla.
37. člen
Spremembe protokola
Skupni odbor se lahko odloči, da spremeni določbe
tega protokola.
PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v
smislu 6. člena.
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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“, 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 izdelke 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 tako 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 Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili
status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen v tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi
tovarni v Sloveniji ali v Estoniji.
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 Estoniji
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 Estoniji. Zato se vrednost ingota brez porekla
ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.
3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave
ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako 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 ni.
3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja
določbe “ izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke
(tudi materiali istega opisa in iz istega poglavja kot izdelek),
pri čemer je treba 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...“
ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števike, vštevši druge materiale iz iste tarifne številke kot je izdelek “
pomeni, da se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke, razen tistih opisanih tako kot izdelek v
2. stolpcu seznama.
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3.4 Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek
lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se
lahko uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.
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 pa 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 žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
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 je 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, razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne spredena.
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, ki so uporabljeni
pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo 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 spodaj).

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19253

5.2 Vendar pa se 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 poli(fenilensulfida)
– sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida)
– 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
– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali
ne, širine, ki ne presega 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 uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod pogojem, da njihova
skupna teža ne presega 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 (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih
materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi,
če 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.
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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, da je uporabljena preja iz
dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s
tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo “prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne“, je
to odstopanje pri preji 20%.
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo “trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5
mm, kjer so plasti zlepljene z prozornim ali barvnim lepilom med dvema plastičnima slojema“, je to odstopanje
pri traku 30%.
Opomba 6:
6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo, se tekstilni materiali (razen vlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za
izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, lahko
uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna
od tarifne številke izdelka in če njihova vrednost ne presega
8% cene izdelka franko tovarna.
6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri
izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo
tekstil ali ne.
Na primer:
Če pravilo v seznamu določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so 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, čeprav 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 frakcioniranja;
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;
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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 frakcioniranja;
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;
ij) izomerizacija;
k) 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);
l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in
temperaturi nad 250 °C, 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 obravnava kot specifični
proces;
n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija, če se manj kot 30 vol.%
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C, po metodi ASTM D 86;
o) 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,
p) samo za surove izdelke (razen vazelina, ozokerita,
voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase olja) iz tarifne
številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko kristalizacijo.
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715,
ex 2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla
kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije ne
podelijo porekla.
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PRILOGA II
SEZNAM ODBELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ
POREKLA, DA BI LAHKO IZDELANI IZDELKI DOBILI STATUS BLAGA S POREKLOM
Izdelki omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajti v sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele sporazuma.
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

1. pgl.

Žive živali

Vse živali iz 1. poglavja morajo
biti v celoti pridobljene.

2. pgl.

Meso in drugi užitni klavnični
proizvodi

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 1. in 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

3. pgl.

Ribe, raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 4. pgl.

Mlečni izdelki; perutninska in
ptičja jajca; naravni med; užitni
proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni.

0403

Pinjenec, kislo mleko, kisla
smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirano ali ne, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil, aromatizirano ali z dodanim
sadjem, lupinastim sadjem ali
kakavom

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni;
- je ves uporabljen sadni sok
(razen ananasovega, citroninega
ali grenivkinega) iz tar. št. 2009 s
poreklom, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 5. pgl.

Proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 5.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlake
domačega in divjega prašiča

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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 6.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna.

7. pgl.

Užitne vrtnine, nekateri koreni in
gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 7.
poglavja v celoti pridobljeni.

8. pgl.

Užitno sadje in oreški ; lupine
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- je vse uporabljeno sadje v celoti
pridobljeno in so vsi uporabljeni
oreški v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30 % vrednosti cene
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl.

Kava, pravi čaj, maté čaj in
začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 9.
poglavja v celoti pridobljeni.

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali
brez kofeina; lupine in kožice
kave; kavni nadomestki, ki
vsebujejo kakršen koli odstotek
kave

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

(4)
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

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 so vsi
uporabljeni materiali iz 10.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 11 .pgl.

Proizvodi mlinske industrije; slad;
škrob; inulin; pšenični gluten;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita, užitne vrtnine,
korenine in gomolji iz tar. št.
0714 ali sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št.
0713

Sušenje in mletje sušenih stročnic
iz tar. št. 0708.

12. pgl.

Oljna semena in plodovi; razno
zrnje, semena in plodovi;
industrijske in zdravilne rastline;
slama in krma

Izdelava, pri kateri so 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 vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
1301 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

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,
dobljeni iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi
in sredstev za zgoščevanje.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

14. pgl.

Rastlinski materiali za pletarstvo;
rastlinski proizvodi, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 14.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 15. pgl.

Masti in olja živalskega in
rastlinskega izvora in proizvodi
njihovega razkrajanja; predelane
užitne masti; voski živalskega in
rastlinskega izvora; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št, kot
je tar.št. izdelka.

1501

Prašičja maščoba (vključno z
mastjo) in piščančja maščoba,
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar.št.0203,
0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št.
0506.

- Drugo

Izdelava iz prašičjega mesa ali
užitnih klavničnih izdelkov iz tar.
št. 0203 ali 0206 ali iz
piščančjega mesa in užitnih
klavničnih izdelkov iz tar. št.
0207.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Maščobe živali vrste goved, ovac
in koz, razen tistih iz tar. št. 1503:
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 0201,
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz
tar. št. 0506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

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., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1504.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so 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:

1507 do
1515

ali

- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

Rastlinska olja 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Trdne frakcije, razen iz jojoba
olja

Izdelava iz drugih materialov iz
tar. št. od 1507 do 1515.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni rastlinski materiali v
celoti pridobljeni.

1516

Masti in olja živalskega ali
rastlinskega izvora in njihove
frakcije, deloma ali v celoti
hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda
nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali
iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in
1513.

1517

Margarina; užitne mešanice ali
preparati iz masti in 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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 4. poglavja v celoti pridobljeni,
in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib, rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

Izdelava iz:
- živali iz 1. poglavja, in/ali
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni proizvodi;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa in
sladkorne pese ter kemično čista
saharoza v trdnem stanju, z dodatki
za aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1702.

- Drugi sladkorji v trdnem stanju z
dodatki za aromatiziranje ali
barvili

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov iz
17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali že s
poreklom.

ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali
rafiniranju sladkorja, z dodatki za
aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z
belo čokolado), brez kakava

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke,
drobljencev, zdroba, škroba ali
sladnega ekstrakta brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v
prahu v količini manj kot 40 mas.
%, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso
navedena in ne zajeta na drugem
mestu; živila iz izdelkov iz tar. št.
0401 do 0404 brez dodatka
kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj
kot 5 mas. %, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki
niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu:

ali

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

- Sladni ekstrakt

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

- Drugo

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Testenine, kuhane ali nekuhane ali
polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene,
kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20 mas. % ali manj
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita in žitni izdelki
(razen pšenice vrste "durum" in
njenih izdelkov) v celoti
pridobljeni.

- Ki vsebujejo več kot 20 mas. %
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita in žitni
izdelki (razen pšenice vrste
"durum" in njenih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 3. poglavja v celoti pridobljeni.

1903

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle in 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 obliki kosmičev ali druge
oblike (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače
pripravljena, ki niso navedena in
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 1806,
- pri kateri so vsa uporabljena žita
in moka (razen pšenice vrste
"durum" in koruze vrste Zea
indurata, in njunih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in
drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega: hostije,
prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati za pečatenje,
rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz 11. poglavja.

ex 20. pgl.

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreški
ali drugih delov rastlin; razen za:

Izdelava, pri kateri je vse
uporabljeno sadje, oreški ali
vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo
najmanj 5 mas.% škroba,
pripravljeni ali konzervirani v kisu
ali ocetni kislini

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ali
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2006

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine
in drugi deli rastlin, konzervirani
v sladkorju (suhi, glazirani ali
kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade,
sadni pireji ali pireji iz oreškov in
sadne paste ali paste iz oreškov,
dobljeni s toplotno obdelavo, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 2008

-Oreški, brez dodatka sladkorja ali
alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih oreškov in oljnih
semen s poreklom iz tar. št. 0801,
0802 in od 1202 do 1207 presega
60 % cene izdelka franko tovarna.

- Arašidno maslo; mešanice na
osnovi žit; palmovi srčki ; koruza

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Drugi, razen sadja in oreškov,
kuhani drugače kot v sopari ali
vodi, brez dodanega sladkorja;
zamrznjeni

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
zelenjavni sokovi, nefermentirani
in brez dodatka alkohola, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 21. pgl.

Razna živila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, pravega čaja ali maté čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na
osnovi kave, pravega čaja ali maté
čaja; pražena cikorija in drugi
praženi kavni nadomestki in
njihovi ekstrakti, esence in
koncentrati

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vsa uporabljena
cikorija v celoti pridobljena.

2103

Pripravki za omake in pripravljene
omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih
sredstev; gorčična moka in zdrob
in pripravljena gorčica:

ex 2104

- Pripravki za omake in
pripravljene omake, kombinirane
začimbe in kombinirane mešanice
začimbnih sredstev

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabi gorčična moka ali zdrob
ali pripravljena gorčica.

- Gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

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. od 2002 do 2005.
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2106

Živila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl.

Pijače, alkoholi in kis; razen za:

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni.

2202

Vode, vključno z mineralnimi
vodami in sodavicami, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali
aromatizirane ter druge
brezalkoholne pijače, razen sadnih
in zelenjavnih sokov, ki se
uvrščajo v tar. št. 2009

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna, in
- pri kateri je vsak uporabljeni
sadni sok (razen ananasovega,
citroninega ali grenivkinega) s
poreklom.

2207

Nedenaturiran etanol (nevtralni,
sintetični ali fermentirani etanol),
z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali
več; denaturirani etanoli, s katero
koli vsebnostjo etanola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni,
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.%; destilati, likerji
in druge alkoholne pijače s katero
koli vsebnostjo alkohola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni,
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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrob in peleti
iz rib ali rakov , mehkužcev ali
drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so 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, računano na suh
proizvod, več kot 40 mas. %

Izdelava, pri kateri je vsa
uporabljena koruza v celoti
pridobljena.

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki
ekstrakcije olivnega olja, ki
vsebujejo več kot 3 mas. %
olivnega olja

Izdelava, pri kateri so vse
uporabljene olive v celoti
pridobljene.
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2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma
za živali

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita, sladkor
ali melase, meso ali mleko s
poreklom, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
materiali iz 24. poglavja v celoti
pridobljeni.

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut.% uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut % uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.

ex 25. pgl.

Sol; žveplo; zemljine in kamen;
sadra, apno in cement; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2504

Naravni grafit, z obogateno
vsebino ogljika, prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika,
prečiščevanje in mletje surovega
grafita.

ex 2515

Marmor, razžagan ali kako
drugače razrezan v pravokotne
(vključno z kvadratnimi) bloke ali
plošče 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 ali
gradbeništvo, razžagani ali kako
drugače razrezani v kvadratne ali
pravokotne bloke ali plošče
debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, kamna (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518

Dolomit, žgan

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev
karbonat (magnezit), v hermetično
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev
oksid, čisti ali nečisti, razen
taljenega magnezijevega oksida ali
mrtvo pečenega (sintranega)
magnezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabi 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, žlindre in pepeli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 27. pgl.

Mineralna goriva, mineralna olja
in proizvodi njihove destilacije;
bituminozne snovi; mineralni
voski; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
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Olja, pri katerih masa aromatskih
sestavin presega maso
nearomatskih sestavin, ki so
podobna mineralnim oljem
dobljenim z destilacijo katrana iz
črnega premoga pri visoki
temperaturi, katerih se 65 vol. %
ali več destilira pri temperaturi do
250o C (vključno z mešanicami
naftnih olj in benzenom), za
pogonsko gorivo ali kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)

ex 2709

Surova olja, dobljena iz
bituminoznih mineralov

Destruktivna destilacija
bituminoznih materialov.

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih
materialov, razen surovih ter
proizvodi, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu, ki
vsebujejo po masi 70 % ali več olj
iz nafte ali olj, dobljenih iz
bituminoznih materialov, če so ta
olja osnovne sestavine teh
proizvodov; odpadna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov . (2)

ex 2707

2711

Naftni plini in drugi plinasti
ogljikovodiki

ali

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.
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 pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

2712

2713

Vazelin; parafinski vosek,
mikrokristalni vosek iz nafte,
stiskani parafini, ozokerit, vosek iz
rjavega premoga ali lignita, vosek
iz šote, drugi mineralni voski in
podobni proizvodi, dobljeni s
sintezo ali drugimi postopki,
pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (2)

Naftni koks, bitumen in drugi
ostanki iz nafte ali olj iz
bituminoznih materialov

Postopki rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.(1)

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
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Bitumen in asfalt, naravni;
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katranski pesek; asfaltiti in asfaltne
kamnine
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Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna 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 (npr.: bizuminozni
kit, “cutback”)

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)

ex 28. pgl.

Anorganski kemični proizvodi;
organske in anorganske spojine
plemenitih kovin, redkih
zemeljskih kovin in radioaktivnih
elementov in izotopov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % 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.

ex 2833

Aluminijev sulfat

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

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 kemijski proizvodi; razen
za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ali
Drugi postopki, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
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.
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Aciklični ogljikovodiki za uporabo
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ex 2902

Cikloalkani in cikloalkeni (razen
azulenov), benzeni, tolueni,
ksileni, za uporabo kot pogonsko
gorivo ali za kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ex 2905

Kovinski alkoholati alkoholov iz te
tar. št. in iz etanola

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 2905. Lahko
pa se uporabijo kovinski
alkoholati iz te tar. št. 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.

2915

Nasičene aciklične
monokarboksilne kisline in njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi in
peroksikisline, njihovi halogenski,
sulfo-,nitro- ali 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

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, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Ciklični acetali in notranji
hemiacetali in njihovi halogenski,
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

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. Vendar 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,
kemično določene ali nedoločene;
druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. Vendar 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 2939

Koncentrati iz makove slame, ki
vsebujejo manj kot 50 mas.%
alkaloidov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Stran

19266 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 30. pgl.

Farmacevtski proizvodi; razen za:

3002

Človeška kri; živalska kri,
pripravljena za uporabo v
terapevtske, profilaktične ali
diagnostične namene; antiserumi
in druge frakcije krvi ter
modificirani imunološki proizvodi,
dobljeni po biotehničnih postopkih
ali kako drugače; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov (razen
kvasovk) in podobni proizvodi:
- 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

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , pod
pogojem , da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarne.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- Drugo:
-- človeška kri

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- živalska kri, pripravljena za
terapevtsko ali profilaktično rabo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali , ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- frakcije krvi, razen antiserumov,
hemoglobina, globulina iz krvi in
globulina iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- hemoglobin, globulin iz krvi in
globulin iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- - drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

3003 in
3004

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Zdravila (razen proizvodov iz tar.
št. 3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št.
2941

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

-Drugo

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materalov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna .

ex 3006

Odpadni farmacevtski proizvodi
definirani z opombo 4(k) v tem
poglavju

Ohrani se tisto poreklo izdelka,
kot je v njegovi izvirni uvrstitvi .

ex 31. pgl

Gnojila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki
vsebujejo dva ali tri gnojilne
elemente - dušik, fosfor in kalij;
druga gnojila; proizvodi iz tega
poglavja v tabletah ali podobnih
oblikah ali pakiranjih do vključno
10 kg bruto mase; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna, in

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev sulfat

- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 32. pgl.

Ekstrakti za strojenje ali barvanje;
tanini in njihovi derivati; barve,
pigmenti in druga barvila;
pripravljena premazna sredstva in
laki; kiti in druge tesnilne mase;
tiskarske barve in črnila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

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" (3)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar št., razen materialov iz tar.
št. 3203, 3204 in 3205. Lahko pa
se uporabijo materiali iz tar. št.
3205 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.
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(3)
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ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi;
parfumerijski, kozmetični in
toaletni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s
terpeni), vključno z zgoščenimi
(trdimi) olji (concretes) in čistimi
olji; izvlečki oleosmol; rezinoidi;
koncentrati eteričnih olj in maščob
v masteh, neeteričnih oljih, voskih
ali podobnem, dobljeni z
ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo
ali maceracijo; stranski terpenski
proizvodi, dobljeni z deterpenacijo
eteričnih olj; vodni destilati in
vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z materiali
iz druge "skupine" (4) v tej tar. št.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste skupine, kot je skupina
izdelka, 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.

ex 34. pgl.

Mila, organska površinsko aktivna
sredstva, pralni preparati, mazalni
preparati, umetni voski,
pripravljeni voski, preparati za
loščenje ali čiščenje, sveče in
podobni proizvodi, paste za
modeliranje in "zobarski voski" ter
zobarski preparati na osnovi sadre;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 3403

Mazalni preparati, ki vsebujejo
manj kot 70 mas.% naftnih olj ali
olj, pridobljenih iz bituminoznih
mineralov

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
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, in
- materialov iz tar. št. 3404.
Ti materiali se lahko uporabijo
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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 35.pgl.

Beljakovinske snovi; modificirani
škrobi; lepila; encimi; razen za:

3505

Dekstrini in drugi modificirani
škrobi (npr. preželatinizirani in
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi
dekstrina in drugih modificiranih
škrobov:

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali 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 iz tar. št. 1108.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični
proizvodi; vžigalice; piroforne
zlitine; vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 37. pgl.

Proizvodi za fotografske in
kinematografske namene; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

3701

Fotografske plošče in plan filmi,
občutljivi za svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; plan filmi za trenutno
(hitro) fotografijo, občutljivi na
svetlobo, neosvetljeni, v kasetah
ali brez njih:
- Plan filmi za trenutno (hitro)
barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz tar. št. 3702, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz 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.
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3702

Fotografski filmi v zvitkih,
občutljivi na svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; filmi v zvitkih za
trenutne (hitre) fotografije,
občutljivi na svetlobo, neosvetljeni

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 38. pgl.

Razni proizvodi kemijske
industrije; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , 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.

ex 3801

- Koloidni grafit v oljni suspenziji
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 mas.% 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 tal olje

Rafiniranje surovega tal olja.

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.

ex 3806

Smolni estri (ester gums)

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 proizvodi,
pripravljeni v oblikah ali
pakiranjih za prodajo na drobno ali
kot preparati ali proizvodi (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
proizvodi (npr.: sredstva za
apreturo in jedkanje), ki se
uporabljajo v tekstilni, papirni,
usnjarski in podobnih industrijah,
ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

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

3811

Preparati zoper detonacijo,
antioksidanti, preparati za
preprečevanje kopičenja smole, za
zboljšanje viskoznosti, preparati za
preprečevanje korozije in drugi
pripravljeni aditivi, za mineralna
olja (vključno z bencinom) ali za
druge tekočine, ki se uporabljajo v
iste namene kot mineralna olja:

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19271

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cena izdelka franko
tovarna.

- Pripravljeni aditivi za mazalna
olja, ki vsebujejo naftna olja ali
olja iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 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 ali lakov

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 po masi ne
vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
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 (nosilcu);
pripravljeni diagnostični ali
laboratorijski reagenti na nosilcu
ali brez njega, razen tistih iz tar.
št. 3002 ali 3006; standardni
referenčni vzorci

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)
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3823

3824

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

(4)

Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije; industrijski maščobni
alkoholi
- Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3823.

Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra,
kemični proizvodi in preparati
kemijske industrije in sorodnih
industrij (vključno tudi s tistimi, ki
so sestavljeni iz mešanic naravnih
proizvodov), 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar.
št. 2905
- - Petrolejevi sulfonati, razen
petrolejevih sulfonatov alkalnih
kovin, amoniaka ali etanolaminov,
tiofenirane sulfonske kisline, iz olj
pridobljenih iz bituminoznih
mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjalci
- - Sušilci (getterji) za vakuumske
cevi
- - Alkalni železovi oksidi za
prečiščevanje plina
- - Amoniakova voda in
izkoriščeni oksidi dobljeni pri
čišenju plina iz premoga
- - 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

3901 do
3915

ali

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:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS
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(1)

(2)

Št.
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(3)

ali

(4)

- 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;
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

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. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Kopolimeri, narejeni iz
polikarbonata in akrilonitrilbutadien-stiren kopolimera (ABS)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod pogojem
, da njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

- Poliester

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov 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 vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je izdelek 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

ex 3907

- Ploščati izdelki, bolj kot le
površinsko obdelani ali rezani v
druge oblike, razen pravokotnih
(vključno z kvadratnimi); drugi
izdelki, bolj obdelani kot le
površinsko obdelani

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz. 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost
katerega koli uporabljenih
materialov ne presega 25%
cene izdelka franko tovarna.

- - drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka, ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi:

ex 3916 in
ex 3917
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- Folije ali filmi iz ionomerov

Izdelava iz delne termoplastične
soli, ki je kopolimer etilena in
metakrilne kisline in je delno
nevtralizirana z ioni kovine,
predvsem cinka in natrija.

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je tar. štev. izdelka, ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 3921

Folije iz plastičnih mas,
metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih
poliestrskih folij debeline manj
kot 23 mikronov. (6)

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 proizvodi iz kavčuka in
gume; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4001

Laminirane plošče ali krep iz
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 vulkaniziranega kavčuka
(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
in 4012.

ex 4017

Izdelki iz trde gume

Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl.

Surove kože z dlako ali brez dlake
(razen krzna) in usnje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4102

Surove kože ovc ali jagnjet, brez
volne

Odstranjevanje volne s kože ovac
ali jagnjet, z volno.

4104 do
4106

Strojena ali "crust" koža brez volne
ali dlak, cepljena ali necepljena,
toda nadaljne neobdelana

Ponovno strojenje predhodno
strojenih kož.
ali
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

4107, 4112
in 4113

Usnje, naprej obdelano po
strojenju ali "crust", vključno s
pergamentno obdelanimi, brez
volne, cepljeno ali necepljeno,
razen usnja iz tar.št. 4114

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar.št. od 4104
do 4113.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.
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(3)

ex 4114

Lakasto usnje in lakasto plastovito
usnje; metalizirano usnje

Izdelava iz materialov iz tar.št.
od 4104 do 4106, 4107,4112 ali
4113 pod pogojem, da njihova
skupna 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:

ali

- Plošče, križi in podobne oblike

Beljenje ali barvanje, vključno z
rezanjem in sestavljanjem
nesestavljenega strojenega ali
obdelanega krzna.

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna.

4303

Oblačila, pribor za oblačila 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4403

Les, grobo obdelan (razčetverjen)

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 na koncih spojen, debeline nad
6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s
spajanjem na koncih.

ex 4408

Listi za furniranje (vključno s
tistimi, ki so pridobljeni z
rezanjem laminiranega lesa) in za
vezane plošče debeline do
vključno 6 mm, spojene in drug
les, žagan po dolžini, rezan ali
lupljen debeline do vključno 6
mm, skobljan, brušen ali na
koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali
lepljenje s spajanjem na koncih.

ex 4409

Les, profiliran vzdolž katerega koli
roba, konca ali strani, vključno s
skobljanim, brušenim ali na koncih
spojenim:
- Brušeni ali na koncih spojeni

Brušenje ali spajanje na koncih.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.

ex 4410 do
ex 4413

Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve za notranjo
dekoracijo in druge oblikovane
plošče

Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe,
bobni in podobna embalaža za
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane
na določeno velikost.

ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski
proizvodi in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje
neobdelanih, razen razžaganih na
dveh glavnih površinah.

(4)
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- Stavbno pohištvo in drugi leseni
proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo celičaste lesene plošče,
skodle in opaži.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in
utori) ali okrasne letve.

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 za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

47. pgl.

Celuloza, lesna ali iz drugih
vlaknastih celuloznih
materialov;papirni ali kartonski
odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne
mase, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 ali
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
brez slike, iz papirja ali kartona;
kompleti za dopisovanje v škatlah,
vrečkah, notesih in podobnih
pakiranjih iz papirja ali kartona

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 drugi
izdelki za pakiranje, iz papirja,
kartona, celulozne vate ali listov
ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

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 proizvodi grafične industrije,
rokopisi, tipkana besedila in načrti;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

4909

Poštne razglednice, čestitke in
karte z osebnimi sporočili, tiskane,
ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki
ali okraski ali brez njih

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani,
vključno s koledarskimi bloki:

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

- Koledarji vrste "večni" ali z
zamenljivimi bloki na podlagah,
ki niso iz papirja ali kartona

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

ex 50. pgl.

Svila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 5003

Svileni odpadki (vključno z
zapredki, neprimernimi za
odvijanje, odpadki preje in
raztrganimi tekstilnimi svilenimi
materiali), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih
odpadkov.

5004 do ex
5006

Svilena preja in preja iz svilenih
odpadkov

Izdelava iz: (7)
- 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. (7)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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,
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.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 51. pgl.

Volna, fina ali groba živalska
dlaka, preja in tkanine iz konjske
žime; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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: (7)
- 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. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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,
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 za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz: (7)
- 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.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5208 do
5212

Bombažne tkanine:

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

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 53. pgl.

Druga rastlinska tekstilna vlakna;
papirna preja in tkanine iz papirne
preje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (7)
- 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

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.

(4)
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(3)
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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.
5401 do
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sintetičnih filamentov

5407 in
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali
sintetičnih filamentov:

Izdelava iz: (7)
- 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.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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.

5508 do
5511

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali 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.

(4)
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5512 do
5516

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Tkanine iz umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz : (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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
material; specialne preje; vrvi,
motvozi, konopci in prameni ter
proizvodi iz njih; razen za:

5602

Klobučevina,vključno z
impregnirano, prevlečeno ali
laminirano:
- Iglana klobučevina

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov, ali
tekstilne kaše.

(4)
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ali

Niti in kord iz gume, prekrit s
tekstilnim materialom; tekstilna
preja, trakovi in podobno iz tar. št.
5404 ali 5405, impregnirani,
prevlečeni, prekriti, obloženi z
gumo ali plastično maso:
- Niti in kord iz gume, prekriti s
tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi,
ki niso prekrite s tekstilom.

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5605

Metalizirana preja, vključno s
posukano prejo, ki je sestavljena iz
tekstilne preje, trakov ali podobnih
oblik iz tar. št. 5404 ali 5405,
kombiniranih s kovino v obliki niti,
trakov ali prahu ali prevlečenih s
kovino

Izdelava iz: (7)
- 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, zviti trakovi in
podobne oblike iz tar. št. 5404 ali
5405, razen povitih proizvodov iz
tar. št. 5605 in posukane preje iz
konjske dlake iz grive in repa;
ženiljska preja (vključno s
kosmičeno ženiljsko prejo);
efektno vozličasta preja

Izdelava iz: (7)
- 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 talna prekrivala:
- Iz iglane klobučevine

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 deciteksov,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

- Iz druge klobučevine

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za predenje,
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)
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- Drugo

ex 58. pgl.

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- 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.

Specialne tkanine; taftane tkanine;
čipke; tapiserije; pozamentarija;
vezenine; razen za:
- Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- 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 (vrsta:
gobelin, flandrijske, beauvais,
aubusson in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z drobnim
in križnim vbodom), vključno z
konfekcioniranimi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5810

Vezenina v metraži, trakovih ali
motivih

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

5901

Tekstilni materiali, prevlečeni z
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo vezavo
knjig in podobne namene; tkanine
za risanje; projektno platno;
kanafas, pripravljen za slikanje;
toge tkanine (buckram) in podobni
tekstilni materiali, ki se uporabljajo
za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902

Kord tkanine za avtomobilske
plašče iz preje iz najlona, poliestra
ali viskoznega rajona, velike
trdnosti:

(4)
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5903

5904

5905

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

- Z vsebnostjo do vključno 90 mas.
% tekstilnih materialov

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih materialov
ali tekstilne kaše.

Tekstilni materiali, impregnirani,
premazani, prevlečeni ali prekriti
ali laminirani s plastičnimi masami,
razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje.

Linolej, vključno z rezanim v
oblike; talna prekrivala na tekstilni
podlagi, premazani, prevlečeni ali
prekriti, vključno z razrezanimi v
oblike

Izdelava iz preje. (7)

ali

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.

Zidne tapete iz tekstilnih surovin:
- Impregnirane, premazane,
prevlečene ali prekrite ali
laminirane z gumo, plastičnimi
masami ali drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz: (7)
- 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.
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5906

5907

5908

5909 do
5911
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ali

Gumirani tekstilni materiali, razen
tistih iz tar. št. 5902:
- Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi materiali iz sintetične
filament preje, ki vsebuje več kot
90 mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

Tekstilni materiali, drugače
impregnirani, premazani,
prevlečeni ali prekriti; platna,
slikana 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.

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni
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 plinsko
razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih
materialov za svetilke.

- Druge

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

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.
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- 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: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- 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.

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)

- naslednjih materialov:
-- preja iz politetrafluoretilena,(8)
-- preje, večnitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali
prevlečene s fenolno smolo,
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz aromatičnih
poliamidov, dobljenih z
polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
-- monofilamenta iz
politetrafluoretilena, (8)
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli (pfenilentereftalamida),
-- preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo, (8)
-- kopoliestrskih monofilamentov
iz poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4cikloheksandietanola 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.

- 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 pribor za oblačila,
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. (7) (9)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

ali
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ali

(7) (9)

ex 62. pgl.

Oblačila in pribor za oblačila razen
pletenih in kvačkanih izdelkov;
razen za:

Izdelava iz preje.

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211

Oblačila in pribor za oblačila, za
ženske, deklice in dojenčke,
vezeni

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)

ex 6210 in
ex 6216

Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo iz
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
če vrednost uporabljene
neprevlečene tkanine ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna. (9)

6213 in
6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute,
naglavne rute, tančice in podobni
izdelki:
- Vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna. (9)

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelavi sledi 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 vse
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.(9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)

- Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
pod pogojem, da vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.(9)
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- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava iz preje. (9)

ex 63. pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena -izrabljena
oblačila in izrabljeni tekstilni
izdelki; krpe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6301 do
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo itd, zavese itd., drugi izdelki
za notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih
materialov

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi:
-- vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (9) (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.(9) (10)

6305

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

Izdelava iz: (7)
- 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

6307

- Netkani

Izdelava iz: (7) (9)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

Drugi gotovi tekstilni izdelki,
vključno z modnimi kroji za
oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
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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,
pripravljene v zavitkih za prodajo
na drobno

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora izpolnjevati
pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne
bi bil v garnituri. Sestavni deli ali
izdelki brez porekla pa se lahko
vključijo, če njihova skupna
vrednost ne presega 15 % cene
garniture franko tovarna.

ex 64. pgl.

Obutev, gamaše in podobni izdelki;
deli teh izdelkov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz spojenih
gornjih delov, pritrjenih na
notranje podplate ali druge
komponente podplatov iz tar. št.
6406.

6406

Deli obutve (vključno zgronji deli,
ki so pritrjeni na podplat ali ne,
razen na zunanji podplat); vložki za
obutev, vstavki za pete in podobni
izdelki; gamaše, ovijači in podobni
izdelki in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 65. pgl.

Klobuki, kape in druga pokrivala
ter njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6503

Klobuki in druga pokrivala, iz
klobučevine, izdelane iz tulcev,
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
6501, vključno tudi z podloženimi
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

6505

Klobuki in druga pokrivala,
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz
čipke, klobučevine ali drugih
tekstilnih metražnih materialov
(razen iz trakov), vključno z
podloženimi ali okrašenimi;
mrežice za lase iz kakršnega koli
materiala, vključno z podloženimi
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

ex 66. pgl.

Dežniki, sončniki, sprehajalne
palice, palice-stolčki, biči, korobači
in njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6601

Dežniki in sončniki (vključno s
palicamidežniki, vrtnimi dežniki in
podobnimi dežniki)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

67. pgl.

Preparirano perje in puh in izdelki
iz perja in puha; umetno cvetje;
lasuljarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 68. pgl.

Izdelki iz kamna, sadre, cementa,
betona, azbesta, sljude ali podobnih
materialov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta, izdelki iz
mešanic na osnovi azbesta ali iz
mešanic na osnovi azbesta in
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z
aglomerirano ali rekonstituirano
sljudo, na podlagi iz papirja,
kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude
(vključno z aglomerirano ali
rekonstituirano).

69. pgl.

Keramični izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ali
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ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano,
emajlirano ali drugače obdelano,
neokvirjeno in ne spojeno z
drugimi materiali:

ali

- Podlaga iz steklene plošče,
prevlečena s tanko izolacijsko
prevleko polprevodniške vrste v
skladu s standardi SEMII (11)

Izdelava iz neprevlečene podlage
iz steklene plošče iz tar. št. 7006.

- Drugo

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, vključno tudi z
vzvratnimi ogledali

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo
za mizo, v kuhinji, za toaletne
namene, v pisarnah, izdelki za
notranjo dekoracijo in podobne
namene (razen tistih iz tar. št. 7010
ali 7018)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7013

ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.

ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.
ali
Ročno okraševanje (razen
sitotiska) ročno pihanih steklenih
izdelkov pod pogojem, da skupna
vrednost uporabljenih 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.
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ex 71. pgl.

Naravni in kultivirani biseri, dragi
in poldragi kamni; plemenite
kovine, kovine, platirane s
plemenitimi kovinami in izdelki iz
njih; imitacije nakita; kovanci;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri,
sortirani in 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.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar. št. 7106,
7108 in 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.

- 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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

Žica iz železa ali nelegiranega
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7207.

ex 7218,
7219 do
7222

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
palice, kotniki in profili iz
nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7218.

(4)

Stran

19292 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

7223

Žica iz nerjavnega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7218.

ex 7224,
7225 do
7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
toplo valjane palice v ohlapno
navitih kolobarjih, kotniki in profili
iz drugih legiranih jekel; votle
palice za svedre iz legiranih ali
nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7206,
7218 ali 7224.

7229

Žica iz drugih legiranih jekel

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7224.

ex 73. pgl.

Izdelki iz železa in jekla; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 (razen
iz litega železa) ali jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206, 7207, 7218 ali 7224.

ex 7307

Pribor za cevi iz nerjavnega jekla
(ISO št. X5CrNiMo 1712),
sestavljen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj,
izrezovanje navojev, urezovanje
in peskanje kovanih polizdelkov,
pod pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih kovanih izdelkov
ne presega 35% cene izdelka
franko tovarna.

7308

Konstrukcije (razen montažnih
zgradb iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr.: mostovi in
mostne sekcije, vrata za zapornice,
stolpi, predalčni stebri, strehe,
strešna ogrodja, vrata in okna ter
okviri zanje, pragovi za vrata,
roloji, ograje in stebri), iz železa
ali jekla; pločevine, palice, profili,
kotniki, cevi in podobno,
pripravljeni za uporabo v
konstrukcijah, iz železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Zvarjeni
kotniki in profili iz tar. št. 7301
se ne smejo uporabiti.

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 za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7401

Bakrov kamen; cementni baker
(precipitat-oborina bakra)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
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7402

Nerafiniran baker; bakrene anode
za elektrolizo

7403

Rafiniran baker in bakrove zlitine,
surovi:
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Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Rafinirani baker

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7405

Predzlitine bakra

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 76. pgl.

Aluminij in aluminijasti izdelki;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7601

Aluminij, surov

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
ali
Izdelava s toplotno ali
elektrolitsko obdelavo iz
nelegiranega aluminija ali iz
aluminijevih odpadkov in
ostankov.

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ali
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ex 7616

Izdelki iz aluminija, razen gaze,
tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin
za ojačanje in podobnih materialov
( vključno z neskončnimi trakovi)
iz aluminijaste žice, in
ekspandirane kovine iz aluminija

77. pgl.

Rezervirano za morebitno
prihodnjo uporabo HS

ex 78. pgl.

Svinec in svinčeni izdelki; razen
za:

7801

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo gaza, tkanine, rešetke,
mreže, ograje, tkanine za ojačanje
in podobni materiali (vključno
tudi z neskončnimi trakovi) iz
aluminijaste žice ali ekspandirane
kovine iz aluminija in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Surovi svinec:
- Rafiniran svinec

Izdelava iz obdelanega svinca
("bullion" ali "work").

- Drugi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 7802.

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7901

Cink, surov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in odpadki iz
tar. št. 7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen
za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

8001

Kositer, surov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 8002.
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8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

81. pgl.

Druge navadne kovine; kermeti;
njihovi izdelki:
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Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Druge navadne kovine; obdelane;
njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka, ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Druge

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202
do 8205, v garniturah za prodajo
na drobno

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
8202 do 8205. Vendar pa se
orodje iz tar. št. od 8202 do 8205
lahko vstavi v garniture, če
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

8207

Izmenljiva orodja za ročne
obdelovalne priprave na mehanični
pogon ali brez njega ali za
obdelovalne stroje (npr.: za
stiskanje, kovanje, vtiskovanje,
prerezovanje, narezovanje in
vrezovanje navojev, vrtanje,
povečevanje odprtine s strganjem,
prevlačevanje, rezkanje), vključno
z matricami za izvlačenje ali
iztiskanje kovine, in orodja za
vrtanje kamna in zemlje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8208

Noži in rezila, za stroje ali
mehanične priprave

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali
nenazobljenimi (vključno z
vrtnarskimi noži), razen nožev iz
tar. št. 8208

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo 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
(vključno s pilicami za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.

8215

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za
peno, lopatice za serviranje
kolačev, noži za ribe, noži za
maslo, prijemalke za sladkor in
podoben kuhinjski in namizni
pribor

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
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ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in
podobni izdelki, primerni za
stavbarstvo, in avtomatična
zapirala za vrata

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8302 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih
kovin

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8306, če njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 84. pgl.

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in
mehanske naprave; njihovi deli;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 za jedrske
reaktorje

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.(12)

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 paro

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen
kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne
naprave za kotle za centralno
kurjavo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št.,razen iz tar. št. 8403
in 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.

8407

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem, na vžig s svečkami,
z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata

Izdelava, pri kateri vrednost 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.
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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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

ex 8414

Industrijski ventilatorji in podobno

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

8415

Klimatizacijske naprave z
ventilatorjem na motorni pogon in
elementi za spreminjanje
temperature in vlažnosti, vključno
s stroji, pri katerih vlažnosti ni
mogoče posebej regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali
zamrzovanje, električni in drugi;
toplotne črpalke, drugačne od
klimatizacijskih naprav iz tar. št.
8415

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
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
mase, papirja in kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8423

Tehtnice – tehtalne naprave (razen
tehtnic z občutljivostjo 5
centigramov), vključno s stroji za
štetje in kontrolo, ki delujejo na
podlagi merjenja mase; uteži za
tehtnice vseh vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8425
do
8428

Stroji in naprave za dviganje,
manipuliranje, nakladanje ali
razkladanje

8429

Samovozni buldožerji,
angledozerji, grejderji,ravnalniki,
skreperji, bagri, nakladalniki z
lopato, stroji za nabijanje in cestni
valjarji, samovozni:

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

- Cestni valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 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 pridelavo celuloze iz
vlaknastih celuloznih materialov
ali za proizvodnjo ali dodelavo
papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8441

Drugi stroji za predelavo papirne
mase, papirja ali kartona, vključno
s stroji za rezanje vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % 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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 8448

Pomožni stroji za uporabo s stroji
iz tar. št. 8444 in 8445

8452

Šivalni stroji, razen strojev za
šivaje knjig iz tar. št. 8440;
omarice, stojala in pokrovi,
predvideni za šivalne stroje; igle za
šivalne stroje:

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19299

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Šivalni stroji (samo lock-stitch), z
glavami, z maso do 16 kg brez
motorja oziroma do 17 kg z
motorjem

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja)
ne presega vrednosti vsega
uporabljenega materiala s
poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za
zategovanje niti, kvačkanje in
cik-cak so s poreklom.

- Drugi

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.

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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % 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; mehanska
tesnila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8485

Deli strojev brez električnih
priključkov, izolatorjev, tuljav,
kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, 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.

Stran

19300 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 85. pgl.

Električni stroji in oprema ter
njihovi deli; aparati za snemanje
ali reprodukcijo slike in zvoka ter
deli in pribor za te izdelke; razen
za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste 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 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8503 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8502

Električni generatorski agregati in
rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8501 in 8503
ne presega 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, vključno z zvočniki v
zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni
električni ojačevalniki; električni
sestavi za ojačevanje zvoka

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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, z vgrajenimi
napravami za reprodukcijo zvoka,
ali brez njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike, ki imajo
vgrajen videotuner ali ne

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19301

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

8522

Deli in pribor uporabni predvsem
ali v glavnem z aparati iz tar. št.
8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8523

Pripravljeni neposneti nosilci za
zvočna snemanja ali podobna
snemanja drugih fenomenov, 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 z zvočnimi in drugimi
podobnimi fenomeni, vključno z
matricami in galvanskimi odtisi za
proizvodnjo plošč, razen izdelkov
iz 37. poglavja:

(4)

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plošč

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8523 ne
presega 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, vključno z oddajniki z
vgrajenim sprejemnikom ali
aparatom za snemanje ali
reprodukcijo zvoka; televizijske
kamere; video kamere za snemanje
posamičnih slik in druge
videosnemalne kamere; digitalni
fotoaparati

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8526

Radarji, naprave za
radionavigacijo in aparati za
radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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,
vključno s sprejemniki,
kombiniranimi 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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran
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8529

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Deli, ki so izključno ali pretežno
namenjeni za uporabo z aparati iz
tar. št. 8525 do 8528:
- Izključno ali pretežno primerni
za uporabo pri aparatih za
videosnemanje in reprodukcijo
slike

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8535
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in
izklapljanje ali zaščito električnih
tokokrogov ali za povezavo z
električnimi tokokrogi ali znotraj
njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 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 izdelki iz tar. št. 8535 ali
8536, za električno krmiljenje ali
razdeljevanje električnega toka,
vključno s tistimi z vgrajenimi
instrumenti ali aparati iz 90.
Poglavja in aparati za numerično
krmiljenje, razen telefonskih
central iz tar. št. 8517

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

- Monolitsko integrirana vezja

ali
Postopek razprševanja (pri čemer
so integrirana vezja oblikovana
na polprevodniški podlagi s
selektivno uvedbo ustreznega
topila (dopant)), ne glede na to,
ali je to vezje sestavljeno in/ali
testirano v državi, ki ni država,
navedena v 3. in 4. členu.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

8544

Izolirana žica (vključno z lakirano
žico ali elektrolitsko oksidirano
žico), kabli (vključno z
koaksialnimi kabli) in drugi
izolirani električni vodniki, s
konektorjem ali brez njega; kabli
iz optičnih vlaken, izdelani iz
posamično oplaščenih 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.

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke,
oglje za žarnice, 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 in ne zajeti na
drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 86. pgl.

Tirna vozila in njihovi deli;
železniški in tramvajski tirni sklopi
in pribor ter njihovi deli;
mehanična in elektromehanska
signalna oprema za promet 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
(vključno z elektromehanskimi)
oprema za signalizacijo, varnost,
nadzor in upravljanje prometa v
železniškem, tramvajskem in
cestnem prometu, prometu na
notranjih vodnih poteh, parkiriščih,
lukah ali letališčih; njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 87. pgl.

Vozila, razen železniških ali
tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi
deli in pribor; razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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8709

Samovozni delovni vozički, brez
naprav za dviganje ali
manipuliranje, ki se uporabljajo v
tovarnah, skladiščih, lukah ali na
letališčih, za prevoz blaga na
kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki
se uporabljajo na peronih
železniških postaj; deli navedenih
vozil

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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, vključno s tistimi,
ki so opremljena z oborožitvenimi
sredstvi, in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 (tudi mopedi),
kolesa in podobna vozila s
pomožnim motorjem, z bočno
prikolico ali brez nje; bočne
prikolice:

-- do vključno 50 cm3

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

-- nad 50 cm3

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Kolesa brez krogličnih ležajev

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 8714.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

- Z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem z izmeničnim
gibanjem bata s prostornino
cilindra:

ex 8712

Uradni list Republike Slovenije
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Poimenovanje blaga
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8715

Otroški vozički in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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., vključno z drugimi
materiali 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 podobne
naprave; naprave za treniranje
letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče
konstrukcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne sme se
uporabljati ladijskih trupov 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, precizni, medicinski ali
kirurški instrumenti in aparati;
njihovi deli in pribor; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 optičnih
vlaken, kabli iz optičnih vlaken,
razen tistih iz tar. št. 8544; listi in
plošče iz polarizirajočega
materiala; leče (vključno s
kontaktnimi lečami), 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, naočniki in podobni izdelki,
korektivni, zaščitni ali drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
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ex 9005

Daljnogledi (z enim ali dvema
objektivoma), optični teleskopi in
njihova stojala, razen astronomskih
refrakcijskih teleskopov in
njihovih podstavkov

Izdelava :
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9006

Fotografski aparati, (razen
kinematografskih kamer );
fotografski bliskovni aparati in
bliskovne žarnice, razen bliskovnih
žarnic z električnim vžigom

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9007

Kinematografske kamere in
projektorji, vključno s tistimi z
vdelanimi aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9011

Optični mikroskopi, tudi tisti za
mikrofotografijo,
mikrokinematografijo in
mikroprojekcijo

Izdelava:

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9014

Drugi navigacijski instrumenti in
aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9015

Geodetski (tudi fotogrametrijski),
hidrografski, oceanografski,
hidrološki, meteorološki ali
geofizikalni instrumenti in aparati,
razen kompasov; daljinomeri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9016

Tehtnice z občutljivostjo do
vključno 5 centigramov (0,05g), z
utežmi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

9017

Instrumenti in aparati za risanje,
označevanje ali matematično
računanje (npr. risalni aparati,
pantografi, kotomeri, risalni pribor
v kompletu, logaritemska računala,
računala v obliki okrogle plošče);
ročni instrumenti za merjenje
dolžine (npr. merilne palice in
trakovi, mikrometrska merila,
merila z nonijem), ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

9018

Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
instrumenti in aparati, vključno z
scintigrafskimi,
elektromedicinskimi aparati in
aparati za preiskavo vida;

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi
zobozdravniškimi napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. vključno z materiali
iz tar. št. 9018.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske, razen varovalnih mask brez
mehanskih delov in zamenljivih
filtrov;

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

9024

Stroji in aparati za preskušanje
trdote, natezne tlačne trdnosti,
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.

9025

Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
higrometri (vlagomeri) in
psihrometri, tudi kombinacije teh
instrumentov, z možnostjo
registriranja ali brez nje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
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9026

Instrumenti in aparati za merjenje
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka
ali drugih spremenljivih veličin
pri tekočinah ali plinih (npr.
merilniki pretoka, kazalniki nivoja,
manometri, merilniki količine
toplote), razen instrumentov 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

Instrumenti in aparati za fizikalne
ali kemične analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri,
aparati za analizo plina ali dima);
instrumenti in aparati za merjenje
in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti in podobno; instrumenti in aparati za merjenje ali kontroliranje
toplote, zvoka ali svetlobe (vključno z espozimetri); 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, vključno z merilniki za
njihovo umerjanje:
- Deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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 instrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo električnih
veličin, razen merilnikov iz tar. št.
9028; instrumenti 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

Instrumenti, aparati in stroji za
merjenje ali kontrolo, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju; projektorji
profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9032

Instrumenti 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 so uporabni z
različnimi aparati iz različnih
tar.št. iz 90. poglavja in ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju) za stroje,
naprave, instrumente ali aparate iz
90. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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ex 91. pgl.

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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9109

Drugi urni mehanizmi, kompletni
in sestavljeni

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9110

Kompletni urni mehanizmi (za
osebne ali druge ure), nesestavljeni
ali delno sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni urni
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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost uporabljenih materialov
iz tar. št. 9114 ne presega 10 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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, deli ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 deli za jermenčke in
zapestnice:
- Iz navadne kovine, vključno z
pozlačenimi ali posrebrenimi ali iz
kovine, prevlečene 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.

93. pgl.

Orožje in strelivo; njuni deli in
pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 94. pgl.

Pohištvo, posteljnina, žimnice,
nosilci za žimnice, blazine in
podobni polnjeni izdelki; svetilke
in pribor za njih, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu;
osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z
imeni in podobno; montažne
zgradbe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki
je že pripravljena za uporabo z
materiali iz tar. št. 9401 ali 9403,
pod pogojem, da:
- vrednost tkanine ne presega 25
% cene izdelka franko tovarna, in
- so vsi drugi uporabljeni
materiali 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 pribor za njih, vključno
z reflektorji in njihovimi deli, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki,
osvetljene ploščice z imeni in
podobno, s fiksiranim svetlobnim
virom, in njihovi deli, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

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 iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

9503

Druge igrače; zmanjšani modeli in
podobni modeli za igro, tudi s
pogonom, sestavljanke, zloženke
(puzzles) vseh vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Za izdelavo
glav za palice za golf pa se lahko
uporabijogrobo obdelani kosi.

ex 96. pgl.

Razni proizvodi, razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.

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.
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

9605

Potovalni kompleti (neseserji) za
osebna toaletna sredstva, šivanje
ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora zadovoljiti pravila,
ki bi zanj veljala, če ne bi bil
vključen v garnituro. Lahko pa se
vključijo sestavni deli ali izdelki
brez porekla pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

9606

Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni
gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki
se še oblačijo in drugi deli teh
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

9608

Svinčniki s kroglico; 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 s kapicami in
ščipalkami) navedenih izdelkov,
razen tistih iz tar.št. 9609

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo peresa in njihove
konice iz iste tar. št., kot je tar. št.
izdelka.

9612

Trakovi za pisalne stroje in
podobni trakovi, prepojeni s
tiskarsko barvo ali drugače
pripravljeni za odtiskovanje,
vključno s trakovi na kolesih ali v
kasetah; blazinice za žige,
prepojene ali neprepojene, s škatlo
ali brez nje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9613

Vžigalniki piezo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
9613 ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 9614

Tobačne pipe in glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih
kosov.

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)

(1) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.
(2) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.
(3) 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.
(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
(5) 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.
(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D 100316, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.
(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.
(9) Glej uvodno opombo 6.
(10) 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.
(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005
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PRILOGA III
Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.

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, 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.

2.

Pristojni organi Slovenije in Estonije 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 morata biti
navedeno 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 EUR.1
1. Izvoznik (ime,polni naslov,država)

EUR. 1

Št A 000 000

Predno izpolnite 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
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država, skupina
držav ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1) ;
poimenovanje blaga

11.CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava
Izvozni dokument (2):
Žig
Tip............................Št........................
Carinski organ:........................................
Država ali ozemlje izdaje:......................
..................................................................
..................................................................
Kraj in datum:.......................................................
..................................................................
(Podpis)

9.Bruto
teža (kg)
ali druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

10.Računi
(navedba
neobvezna)

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)Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na:

Uradni list Republike Slovenije

14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da
:

(1)

...... je to potrdilo resnično izdal naveden carinski
organ in da so navedbe, ki jih vsebuje točne
...... to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti
in točnosti tega potrdila.
V ____________,dne_________________
V _________, dne_________________
Žig
_____________________________
(podpis)

Žig
______________________________
(podpis)
----------------------------(1)Označi z X ustrezno navedbo.

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 EUR.1
1. Izvoznik (ime, polni naslov,država)

EUR. 1

Št A 000 000

Predno izpolnite 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

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država, skupina
držav ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

9.Bruto
teža(kg) ali
druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

10.Računi
(navedba
neobvezna)
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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 organov predložil vsa dodatna dokazila, ki
jih ti štejejo za potrebna za izdajo priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi
soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega knjigovodstva in okoliščin
izdelave omenjenega blaga;
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 v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA IV
Besedilo izjave na računu
Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.
Angleška inačica:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1))
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential
origin.
Slovenska inačica:
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ….(1) ) izjavlja, da,
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …. (2) poreklo.
Estonska inačica:
Käesoleva dokumendiga hōlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr. ... (1)) deklareerib, et
need tooted on ........... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Francoska inačica:
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).
Nemška inačica:
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.
.................................................. (3)
(Kraj in datum)
................................................ (4)
(Podpis izvoznika, dodatno mora biti jasno navedeno
ime osebe, ki je podpisala izjavo)
---------------------1
Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik, mora biti na tem mestu vpisana
številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v
oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
2
Navedba porekla izdelkov.
3
Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.
4
Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo
imena podpisnika.

Stran

19318 / Št. 132 / 29. 12. 2003
5687.

Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo ter
začasni uporabi sklepa št. 1/2002 skupnega
odbora Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo o
Protokolu B k Sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/00) in
72. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
45/01 in 78/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
ter začasni uporabi sklepa št. 1/2002 skupnega
odbora Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
o Protokolu B k Sporazumu o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
2004 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Latvije.
2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev
blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Latvije, se uporablja
carinska stopnja “prosto“.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Latvije, ki so navedeni v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, ki sta
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se
plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Latvije, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen
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sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto“, posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz
priloge 2 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic
do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 3 k tej
uredbi pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu
prispelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list
RS, št. 115/02 in 11/03).
6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri
uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba
carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi
dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza
v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Republiko Latvijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo uživa preferencialno obravnavo, in če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu
blaga iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno
carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02 in
50/03) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1901 za izdelke iz 3. člena te uredbe,
– 1902 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi,
– 1903 za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi.
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2004 in velja do 30.
aprila 2004.
Št. 333-08/2000-11
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0050
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Tarifna
oznaka
1
3502

3502 11
3502 11 90
3502 19
3502 19 90
3502 20
3502 20 10
3502 20 91
3502 20 99

Poimenovanje
2
Albumini (vključno koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke z
vsebnostjo 80 mas.% ali več proteinov iz sirotke, računano na suho snov),
albuminati in drugi albuminski derivati
- Jajčni albumin:
- - posušen:
- - - drugo
- - drugo:
- - - drugo
- Mlečni albumin, vključno koncentrati iz dveh ali več sirotkinih proteinov:
- - neustrezen ali ki bo s predelavo postal neustrezen za človeško prehrano
- - drugo:
- - - posušen (na primer v lističih, kosmičih, prahu)
- - - drugo

4501

Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana; odpadki plute; zdrobljena,
drobljena ali zmleta pluta

5201 00

Bombaž, nemikan ali nečesan

5301

Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno
z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5302

Prava konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena;
predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in raztrganimi
tekstilnimi surovinami)

PRILOGA 2
Tarifna
oznaka
1
0406
0406 40

(1)

Poimenovanje
2
Sir in skuta
- Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi
nastale v jedru sira

Kjer je navedena le šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

Količina
(t)
3

Carinska
stopnja (1)
4

7

4,5
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PRILOGA 3
Tarifna
oznaka
1
1108
1108 13 00
1601 00

1602
1602 10 00
1602 20
1602 31
1602 32
1602 39
1602 41
1602 42
1602 49
1602 50
1602 90
1704

Poimenovanje
2
Škrob; inulin
- Škrob:
- - krompirjev škrob
Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih
klavničnih odpadkov ali krvi; sestavljena živila na
osnovi teh proizvodov
Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa,
klavničnih odpadkov ali krvi
- Homogenizirani proizvodi
- Iz jeter katere koli živali
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - puranov
- - kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus
- - drugo
- Prašičev:
- - šunka in njeni kosi
- - plečeta in njihovi kosi
- - drugo, vključno mešanice
- Goved
- Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali

1704 90 75

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne
vsebujejo kakava
- Drugo
- - drugo:
- - - drugo:
- - - - karamele (toffee) in podobni bonboni

1806
1806 90

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Drugo

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba,
škroba in sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava
ali ga vsebujejo manj kot 40 mas.%, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št.
0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo
manj kot 5 mas.%, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu

1704 90

Količina Carinska
(t)
stopnja (1)
3
4

33

1,5

7

5,5

17
15
15
13,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

10

11

7

13,5
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1901 90
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 91

1901 90 99
1905

1905 10 00
1905 20
1905 31
1905 32
1905 32 05

1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99
1905 40
1905 90
1905 90 10
1905 90 20

1905 90 30
1905 90 45
1905 90 55
1905 90 60
1905 90 90

Št.
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- Drugo:
- - ekstrakt slada:
- - - z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas.% ali več
- - - drugo
- - drugo:
- - - ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze,
glukoze ali škroba, ali ki vsebuje manj kot 1,5 mas.%
mlečnih maščob, 5 mas.% saharoze (vključno invertni
sladkor) ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba,
razen živil v obliki prahu, sestavljenih iz blaga iz tar. št.
0401 do 0404
- - - drugo
Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki
z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne
kapsule primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za
pečatenje, rižev papir in podobni izdelki
- Hrustljavi kruh
- Medenjaki in podobni izdelki
- Sladki keksi, vaflji in oblati:
- - sladki keksi
- - vaflji in oblati:
- - - z vsebnostjo vode več kot 10 mas.%
- - - drugi:
- - - - popolnoma ali delno prevlečeni ali prekriti s
čokolado ali drugimi pripravki, ki vsebujejo kakav:
- - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
85g
- - - - - drugi
- - - - drugi:
- - - - - soljeni, polnjeni ali nepolnjeni
- - - - - drugi
- Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki
- Drugo:
- - matzos
- - hostije, prazne kapsule primerne za farmacevtsko
uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni
proizvodi
- - drugo:
- - - kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali
sadja in ki v suhem stanju vsebuje ne več kot 5 mas.%
sladkorjev in ne več kot 5 mas.% maščob
- - - keksi
- - - ekspandirani ali ekstrudirani izdelki, začinjeni ali
soljeni
- - - drugo:
- - - - z dodanimi sladili
- - - - drugo

17
10
10

10
22,5

17
12,5
13,5
13,5
13,5

13,5
13,5
10
10
10
10
5

15
15
15
15
15
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Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav
ali ne

7

13,5

2201 10

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in
sodavice, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali
drugih sladil ali arom; led in sneg
- Mineralne vode in sodavice

7

7,5

2203 00

Pivo izdelano iz slada

33

12

2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola
manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne
pijače
- Vodka
- Likerji in krepilne pijače

50
67

20
20

2201

2208 60
2208 70

(1)

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi,
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne
oznake.
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PRILOGA 4
Tarifna
oznaka
1
0301
0301 10
0301 92 00
0301 99
0302
0302 19 00
0302 21
0302 22 00
0302 23 00
0302 29
0302 31
0302 32
0302 33
0302 34
0302 35
0302 36
0302 39
0302 50
0302 62 00
0302 63 00
0302 64 00
0302 65
0302 66 00
0302 69
0302 69 19

0302 69 21

Poimenovanje
2
Ribe, žive
- Okrasne ribe
- Druge ribe, žive:
- - jegulje (Anguilla spp.)
- - druge
Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega
mesa iz tar.št. 0304
- Salmonidi, razen jeter in iker:
- - drugi
- Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in iker:
- - navadni jezik (Reinhardtius hipoglossoides, Hipoglossus
hipoglossus, Hipoglossus stenolepis)
- - morska plošča (Pleuronectes platessa)
- - morski list (Solea spp.)
- - druge
- Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis), razen jeter in iker:
- - beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga)
- - rumenoplavuti tun (Thunnus albacares)
- - progasti tun
- - velikooki tun (Thunnus obesus)
- - modroplavuti tun (Thunnus thynnus)
- - južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii)
- - drugo
- Trske (Gadus morhua,Gadus ogac, Gadus macrocephalus),
razen jeter in iker
- Druge ribe, razen jeter in iker:
- - vahnja (Melanogrammus aeglefinus)
- - saj (Pollachius virens)
- - skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)
- - trneži in drugi morski psi
- - jegulje (Anguilla spp.)
- - druge:
- - - sladkovodne ribe:
- - - - druge
- - - morske ribe:
- - - - ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov (Euthynnus
(Kaatsuwonus) pelamis), navedenih v tar. podšt. 0302 33:
- - - - - za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604

Carinska
stopnja (1)
3

pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
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0302 69 25
0302 69 31
0302 69 33
0302 69 35
0302 69 41
0302 69 45
0302 69 51
0302 69 61
0302 69 75
0302 69 81
0302 69 85
0302 69 86
0302 69 87
0302 69 88
0302 69 92
0302 69 94
0302 69 95
0302 69 99
0302 70 00
0303

0303 11 00
0303 19 00
0303 29 00
0303 31
0303 32 00
0303 33 00
0303 39
0303 41
0303 42
0303 43
0303 44
0303 45
0303 46
0303 49
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- - - - - drugo
- - - - rdeči okun (Sebastes spp.):
- - - - - vrste Sebastes marinus
- - - - - drug
- - - - ribe vrste Boreogadus saida
- - - - mol (Merlangus merlangus)
- - - - leng (Molva spp.)
- - - - aljaški saj (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius
pollachius)
- - - - špar (Dentex dentex in Pagellus spp.)
- - - - kostanjevka (Brama spp.)
- - - - morska spaka (Lophius spp.)
- - - - sinji mol (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)
- - - - sinji mol južnih morij (Micromesistius australis)
- - - - mečarica (Xiphias gladius)
- - - - ribe vrste Dissostichus spp
- - - - rožnata jegulja (Gentypterus blacodes)
- - - - brancin (Dicentrarchus labrax)
- - - - orada (Sparus aurata)
- - - - drugo
- Jetra in ikre
Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa
iz tar. št. 0304
- Pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus
rhodurus), razen jeter in iker:
- - rdeči losos (Onchorhyncus nerka)
- - drugi
- Druge salmonide, razen jeter in iker:
- - druge
- Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in iker:
- - navadni jezik (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
- - morskaplošča (Pleuronectes platessa)
- - morski list (Solea spp.)
- - druge
- Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis), razen jeter in iker:
- - beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga)
- - rumenoplavutni tun (Thunnus albacares)
- - progasti tun
- - velikooki tun (Thunnus obesus)
- - modroplavuti tun (Thunnus thynnus)
- - južni modroplavutni tun (Thunnus maccoyii)
- - drugo

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
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0303 60
0303 72 00
0303 73 00
0303 74
0303 75
0303 76 00
0303 78
0303 79
0303 79 19

0303 79 21
0303 79 23
0303 79 29
0303 79 31
0303 79 35
0303 79 37
0303 79 41
0303 79 45
0303 79 51
0303 79 55
0303 79 58
0303 79 65
0303 79 71
0303 79 75
0303 79 81
0303 79 83
0303 79 85
0303 79 87
0303 79 88
0303 79 91
0303 79 92
0303 79 93
0303 79 94
0303 79 98
0303 80
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- Trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus),
razen jeter in iker
- Druge ribe, razen jeter in iker:
- - vahnja (Melanogrammus aeglefinus)
- - saj (Polachius virens)
- - skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)
- - trneži in drugi morski psi
- - jegulje (Anguilla spp.)
- - osliči (Merluccius spp. Urophycis spp.)
- - druge:
- - - sladkovodne:
- - - - druge
- - - morske ribe:
- - - - ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis), navedenih v tar. podšt. 0303 43:
- - - - - za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604:
- - - - - - cele
- - - - - - brez škrg in drobovja
- - - - - - drugo (na primer brez glave)
- - - - - drugo
- - - - rdeči okun (Sebastes spp.):
- - - - - vrste Sebastes marinus
- - - - - druge
- - - - ribe vrste Boreogadus saida
- - - - mol (Merlangus merlangus)
- - - - leng (Molva spp.)
- - - - aljaški saj (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius
pollachius)
- - - - ribe vrste Orcynopsis unicolo
- - - - sardoni (Engraulis spp.)
- - - - špar (Dentex dentex in Pagellus spp.)
- - - - kostanjevka (Brama spp.)
- - - - morska spaka (Lophius spp.)
- - - - sinji mol (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)
- - - - sinji mol južnih morij (Micromesticus australis)
- - - - mečarica (Xiphias gladius)
- - - - ribe vrste Dissostichus spp
- - - - šnjur (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
- - - - modri repak (Macruronus novazealandiae)
- - - - rožnata jegulja (Genypterus blacodes)
- - - - ribe vrst Pelotreis flavilatus ali Peltorhamphus
novazealandiae
- - - - druge
- Jetra in ikre

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
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0304
0304 10

0304 10 31
0304 10 33
0304 10 35
0304 10 38
0304 10 91
0304 10 97
0304 10 98
0304 20

0304 20 21
0304 20 29
0304 20 31
0304 20 33
0304 20 35
0304 20 37
0304 20 41
0304 20 43
0304 20 45
0304 20 51
0304 20 53

0304 20 55
0304 20 56
0304 20 58
0304 20 59
0304 20 61
0304 20 69
0304 20 71
0304 20 73
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Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže,
ohlajeno ali zamrznjeno
- Sveže ali ohlajeno:
- - fileti:
- - - drugi:
- - - - trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
in rib vrste Boreogadus saida
- - - - saja (Pollachius virens)
- - - - rdečega okuna (Sebastes spp.)
- - - - drugi
- - drugo ribje meso (mleto ali nemleto):
- - - sladkovodnih rib
- - - drugo:
- - - - sledi
- - - - drugo
- Zamrznjeni fileti:
- - drugih:
- - - trske (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) in
rib vrste Boreogadus saida:
- - - - trske vrste Gadus macrocephalus
- - - - drugi
- - - saja (Pollachius virens)
- - - vahnje (Melanogrammus aeglefinus)
- - - rdečega okuna (Sebastes spp.):
- - - - vrste Sebastes marinus
- - - - drugi
- - - mol (Merlangus merlangus)
- - - lenga (Molva spp.)
- - - tune (rodu Thunnus) in rib rodu Euthynnus
- - - skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus) in rib vrste Orcynopsis unicolor:
- - - - skuše vrste Scomber australasicus
- - - - drugi
- - - osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.):
- - - - osliča rodu Merluccius:
- - - - - južnoafriškega osliča (plitkovodnega osliča) (Merluccius
capensis) in globokovodnega osliča (globokovodnega
južnoafriškega osliča) (Merluccius paradoxus)
- - - - - argentinskega osliča (osliča jugozahodnega Atlantika)
(Merliccius hubbsi)
- - - - - drugi
- - - - osliča rodu Urophycis
- - - trnežev in drugih morskih psov:
- - - - trnežev in morskih mačk (vrste Squalus acanthias in
Scyliorhinus spp.)
- - - - drugih morskih psov
- - - morske plošče (Pleuronectes platessa)
- - - iverke (Platichthys flesus)
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pr
pr
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0304 20 75
0304 20 79
0304 20 83
0304 20 85
0304 20 87
0304 20 88
0304 20 91
0304 20 94
0304 90

- - - sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
- - - krilatega romba (Lepidorhombus spp.)
- - - morske spake (Lophius spp.)
- - - aljaškega saja (Theragra chalcogramma)
- - - mečarice (Xiphias gladius)
- - - rib vrste Dissostichus spp.
- - - modrega repaka (Macruronus novazealandiae)
- - - drugi
- Drugo

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

0306

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali
v vreli vodi, ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni,
nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni
za človeško prehrano

pr

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni,
zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji,
razen rakov in mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti vodnih
nevretenčarjev razen rakov, primerni za človeško prehrano

pr

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov, rib ali
rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi; ocvirki
- Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov;
ocvirki (2)

pr

0307

2301
2301 10 00
(1)

Kjer je navedena le štirimestna ali šestmestna tarifna oznaka, se
carinska stopnja »prosto« uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.

(2)

razen izdelkov iz kitovega mesa
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I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem protokolu:
(a) “izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
(b) “material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
(c) “izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
(d) “blago“ pomeni materiale in izdelke;
(e) “ carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII. člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO
o carinski vrednosti);
(f) “cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se za izdelek
franko tovarna v Sloveniji ali v Latviji plača proizvajalcu, pri
katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena
vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano
za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu
pridobljenega izdelka;
(g) “vrednost materialov“ pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali če ta ni znana
in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v Sloveniji ali v Latviji;
(h) “vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v točki (g) in se smiselno
uporablja;
(i) “dodana vrednost“ pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za materiale v Sloveniji ali v
Latviji;
(j) “poglavja“ in “tarifne številke“ pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS;
(k) “uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;
(l) “pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem
prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so
zajeti na enem računu;
(m) “ozemlje“ vključuje teritorialno morje.
II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
2. člen
Splošne zahteve
1. Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom iz Slovenije štejejo:
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(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5.
člena;
(b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki v njej niso bili v celoti pridobljeni, če so bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani v Sloveniji v smislu 6.
člena;
2. Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom iz Latvije štejejo:
(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Latviji v smislu 5. člena;
(b) izdelki, pridobljeni v Latviji, ki vsebujejo materiale,
ki v njej niso bili v celoti pridobljeni, če so bili taki materiali
zadosti obdelani ali predelani v Latviji v smislu 6. člena.
3. člen
Kumulacija v Sloveniji
1. Brez vpliva na določbe prvega odstavka 2. člena
izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če so bili
tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, Švice (vključno z Liechtensteinom1), Češke republike,
Estonije, Madžarske, Islandije, Litve, Latvije, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije, Slovaške republike, Turčije ali
Skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu blaga, priloženega k sporazumom med Slovenijo in vsako od teh držav, če obdelava ali predelava, opravljena v
Sloveniji, presega postopke, omenjene v 7. členu. Ni treba,
da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da
ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je
tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem
odstavku.Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s
poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Sloveniji.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Sloveniji,
ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status
blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka
kot pravila v tem protokolu.
4. člen
Kumulacija v Latviji
1. Brez vpliva na določbe drugega odstavka 2. člena
izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Latvije, če so bili tam
pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije,
Švice (vključno z Liechtensteinom1), Češke republike, Estonije, Madžarske, Islandije, Litve, Latvije, Norveške, Poljske,
Romunije, Slovenije, Slovaške republike,Turčije ali Skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu
blaga, priloženega k sporazumom med Latvijo in vsako od
teh držav, če obdelava ali predelava, opravljena v Latviji
presega postopke, omenjene v 7. členu. Ni treba, da bi bili
taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Latviji, ne
presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima
pridobljeni izdelek poreklo iz Latvije samo, kadar je tam
dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem odstavku. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s
poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Latviji.
1 Kneževina Liechtenstein ima carinsko unijo s Švico in je
pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
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3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Latviji, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status
blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka
kot pravila v tem protokolu.
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v
Latviji:
(a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna;
(b) tam pridelani rastlinski izdelki;
(c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;
(d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;
(e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
(f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njenimi plovili zunaj teritorialnega morja Slovenije ali Latvije;
(g) izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v točki (f);
(h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;
(i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam
potekajo;
(j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja
zunaj njenega teritorialnega morja, če ima izključno pravico
do obdelave morskega dna ali podzemlja;
(k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih v točkah (a) do (j).
2. Izraza “njena plovila“ in “njene predelovalne ladje“ v
točkah (f) in (g) prvega odstavka se uporabljata samo za
plovila in predelovalne ladje:
(a) ki so registrirane ali so vpisane v seznam v Sloveniji
ali v Latviji;
(b) ki plovejo pod zastavo Slovenije ali Latvije;
(c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slovenije ali Latvije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v
kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takih odborov
državljani Slovenije ali Latvije in še dodatno, če v osebnih ali
kapitalskih družbah vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih držav;
(d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali
Latvije
in
(e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je
državljanov Slovenije ali Latvije.
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v
celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu priloge II.
Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če
se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz
seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej
pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez
porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.
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2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama za ta izdelek ne bi
smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo, če:
(a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov
cene izdelka franko tovarna,
(b) kateri koli odstotek, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se uporabljata pod pogoji, ki
jih določa 7. člen.
7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Brez vpliva na drugi odstavek se ti postopki štejejo
za nezadostno obdelavo ali predelavo, da bi izdelek pridobil
status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno
zahtevam iz 6. člena:
(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
glaziranje žit in riža;
(g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
(h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
(i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;
(j) sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, razvrščanje po stopnjah, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
(k) preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare,
vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče in
vsi drugi preprosti postopki pakiranja;
(l) pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in
drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;
(m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
(n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
(o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah a) do n);
(p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za nezadostno v smislu
prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku v Sloveniji ali v Latviji.
8. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola
je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
(a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov
ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije;
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(b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s petim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
9. 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.
10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat,
kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez
njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene
garniture franko tovarna.
11. člen
Nevtralne sestavine
Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, 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 izdelka.
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz 3. in 4. člena in tretjega odstavka tega člena morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s
poreklom, določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni v
Sloveniji ali Latviji.
2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena se blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali Latvije v drugo državo, ob
vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim
organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo,
in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku, ne vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj Slovenije ali Latvije na materialih,
izvoženih iz Slovenije ali Latvije in tja ponovno uvoženih, če:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Sloveniji
ali Latviji ali so bili pred njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. členu,
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in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
(i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov,
in
(ii) skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj Slovenije ali Latvije ob uporabi določb tega člena, ne presega 10
odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se uveljavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj Slovenije ali
Latvije. Kadar pa se v seznamu v prilogi II za določitev
statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov
brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj Slovenije ali Latvije z uporabo določb tega člena, ne sme presegati
navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega
odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost“ pomeni
vse stroške, nastale zunaj Slovenije ali Latvije, skupaj z
vrednostjo tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti
obdelane ali predelane samo ob uporabi splošno dovoljenega odstopanja, določenega v drugem odstavku 6. člena.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke iz 50. do 63. poglavja harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj Slovenije ali Latvije, se opravi v skladu s postopki pasivnega oplemenitenja ali podobnimi postopki.
13. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola in se prevažajo neposredno med Slovenijo in Latvijo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 3.
in 4. členu. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do
tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim 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 opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja Slovenije ali Latvije.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:
(a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz
države izvoznice čez državo tranzita, ali
(b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če je primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,
in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali
(c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.
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14. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 3. in 4. členu, in
so po razstavi prodani z namenom uvoza v Slovenijo ali v
Latvijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega sporazuma, če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
(a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Latvije v
državo, v kateri je razstava in jih tam razstavljal,
(b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal
na razpolago osebi v Sloveniji ali v Latviji,
(c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo,
in
(d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali dano v skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata biti
navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna pisna dokazila o pogojih, pod katerimi so bili
razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, 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 izdelkov in med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.
IV. ODDELEK
POVRAČILO ALI IZVZETJE OD CARINSKIH DAJATEV
15. člen
Prepoved povračila ali izvzetja od carinskih dajatev
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz Slovenije, Latvije ali iz ene od
drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, za katere se izda
ali da dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka,
se v Sloveniji ali v Latviji ne more uveljavljati kakršno koli
povračilo ali izvzetje od carinskih dajatev.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno
koli delno ali celotno povračilo, odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev z enakim učinkom, ki se lahko
uporablja v Sloveniji ali v Latviji izrecno ali posledično, za
materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo, in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, mora biti na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadar koli predložiti vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo,
da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh
izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse
carinske dajatve ali dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu
9. člena in za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so
taki predmeti brez porekla.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema izvoznih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma.
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V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU

16. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Latvijo
ter za izdelke s poreklom iz Latvije pri uvozu v Slovenijo
veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi:
(a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v prilogi III,ali
(b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena,
izjave izvoznika, v nadaljevanju “izjava na računu“, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče
prepoznati;besedilo izjave na računu je v prilogi IV.
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega protokola v primerih, kot jih določa 26. člen,
veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti
katere koli zgoraj navedene dokumente.
17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik obrazca potrdila o prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v prilogi III.
Obrazca se izpolnita v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta sporazum in v skladu z določbami notranjega prava
države izvoznice. Če so napisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v
za to predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če
polje ni v celoti zapolnjeno, je treba pod zadnjo vrstico
opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor
pod njo.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o
prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega protokola.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi Slovenije ali Latvije, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije, Latvije ali iz ene od drugih držav,
omenjenih v 3. in 4. členu, ter izpolnjujejo druge zahteve
tega protokola.
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla blaga
in izpolnjevanje drugih zahtev tega protokola.V ta namen
imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen koli
drug pregled, ki se jim zdi potreben.Ti organi tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen
opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti
pripisov z namenom goljufije.
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v polju 11 potrdila.
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.
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18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o
prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:
(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin
ali
(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je
bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
3. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh zaznamkov:
EN “ISSUED RETROSPECTIVELY“
LV “IZDOTS PEC PREČU EKSPORTA“
SL “IZDANO NAKNADNO“.
4. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
polje Opombe potrdila o prometu blaga EUR.1.
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe,
ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi
izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov:
EN “DUPLICATE“
LV “DUBLIKATS“
SL “DVOJNIK“.
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v
polje Opombe dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.
20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali danega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskega
urada v Sloveniji ali v Latviji, je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1 zaradi pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v
Sloveniji ali Latviji. Nadomestno potrdilo ali nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izda carinski urad, pod nadzor
katerega so bili dani izdelki.
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne
težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih
strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja“.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem dogovorjenem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
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3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod
katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih
računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil izdelek
narejen.
5. Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se
lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskih
organov uporabnik da izjavo o tem, kako so bile količine
vodene.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga uporabnik
kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od
drugih pogojev, določenih v tem protokolu.
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da:
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena
ali
(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
en ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6.000 evrov.
2. Izjavo na računu je mogoče dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Slovenije, Latvije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3.
in 4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar
koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države
izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
protokola.
4. Izjavo na računu, katere besedilo je v prilogi IV,
mora izvoznik natipkati, odtisniti ali natisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če je napisana z
roko, mora biti napisana s črnilom in tiskanimi črkami.
5. Izjave na računu morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu
22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave, če se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejema
polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je
mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno podpisal.
6. Izvoznik lahko da izjavo na računu ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, če je predložena
carinskim organom v državi uvoznici najkasneje v dveh letih
po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika“, ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, da
daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na
katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo,
mora predložiti zadovoljiva dokazila carinskim organom o
statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev
tega protokola.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po njihovem mnenju primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.
4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja pooblastilo.
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5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne predloži dokazil, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje več
pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in mora biti v tem roku predloženo
carinskim organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po poteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo mogoče predložiti do določenega končnega datuma.
3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če
so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo pogoje, potrebne za izvajanje tega sporazuma.
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu odstavka (a) drugega temeljnega pravila harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in
XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za te izdelke pri prvem
delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v
trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave.
Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na
carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se
priloži temu dokumentu.
2. Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Poleg tega, skupna vrednost teh izdelkov ne sme
presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 1.200 evrov pri
izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.
27. člen
Dokazilne listine
Listine, omenjene v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo za dokazovanje,
da se izdelki, na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga
EUR.1 ali izjava na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije, Latvije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega
protokola, so med drugim lahko tudi:
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(a) neposredno dokazilo o postopkih, 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 uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v Sloveniji ali v Latviji,
kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v Sloveniji ali v Latviji, izdani ali sestavljeni v Sloveniji ali v Latviji, kadar se uporabljajo v skladu z
notranjim pravom;
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali dana v Sloveniji ali v Latviji v skladu s tem protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, v
skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem
protokolu.
28. člen
Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, navedene v tretjem odstavku 17. člena.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, navedene v tretjem odstavku 21. člena.
3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo
o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
navedene v drugem odstavku 17. člena.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.
29. člen
Razlike in oblikovne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami
na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza
predloženim izdelkom.
2. Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke (b) prvega odstavka
21. člena in tretjega odstavka 26. člena v primerih, ko se
izda račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka od teh
držav določi zneske v nacionalni valuti Slovenije, Latvije in
drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko (b) prvega odstavka 21. člena ali tretjim odstavkom
26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri je izdan račun,
glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti
zneskov, izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v
oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta.
Slovenija in Latvija se obvestijo o ustreznih zneskih.
4. Država lahko zaokroži znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v evrih izraženega zneska v nacionalno valuto,
navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se
dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 odstot-
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kov. Država lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v
nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če je ob letni
uskladitvi iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred
kakršno koli zaokrožitvijo večji za manj kot 15 odstotkov
protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni
valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje te protivrednosti.
5. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Latvije pregleda v evrih izražene zneske. Skupni odbor pri tem upošteva
zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov,
izraženih v evrih.
VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
31. člen
Medsebojna pomoč
1. Carinski organi Slovenije in Latvije si medsebojno
izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski uradi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in
naslove carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o
prometu blaga EUR.1 in za preverjanje teh potrdil in izjav na
računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si
Slovenija in Latvija prek pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij,
ki so tam navedene.
32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga
EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali
kopijo teh listin carinskim organom države izvoznice, in če
je ustrezno, 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.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo
in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig
ali kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja,
morajo uvozniku ponuditi sprostitev izdelkov, ob vseh previdnostnih ukrepih, ki se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o izidih takega preverjanja obveščeni čim prej. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti verodostojni in ali se
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz Slovenije, Latvije ali iz ene od drugih držav, ki
so omenjene v 3. in 4. členu, ter izpolnjujejo druge zahteve
tega protokola.
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje, ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v

Uradni list Republike Slovenije
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.
33. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz
32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede
razlage tega protokola, jih je treba predložiti Skupnemu odboru.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.
34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1. Slovenija in Latvija ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila
o poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto
cono na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter
da na njih niso opravljeni drugi postopki razen, običajnih, ki
so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka
izdelki s poreklom iz Slovenije ali Latvije, ki imajo dokazilo o
poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo predelave ali obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena
obdelava ali predelava v skladu z določbami tega protokola.
VII. ODDELEK
KONČNE DOLOČBE
36. člen
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla
V okviru Skupnega odbora se ustanovi pododbor za
carinske zadeve in vprašanja porekla, da pomaga pri opravljanju njegovih nalog ter zagotavlja nenehno obveščanje in
posvetovanje med strokovnjaki.
Sestavljajo ga strokovnjaki iz Slovenije in Latvije, ki so
odgovorni za carinske zadeve in vprašanja porekla.
37. člen
Spremembe protokola
Skupni odbor se lahko odloči, da spremeni določbe
tega protokola.

PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v
smislu 6. člena.
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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“, 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 izdelke 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 tako 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 Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili
status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen v tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi
tovarni v Sloveniji ali v Latviji.
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 Latviji 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 Latviji. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov
brez porekla.
3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave
ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako 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 ni.
3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja
določbe “ izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke
(tudi materiali istega opisa in iz istega poglavja kot izdelek),
pri čemer je treba 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...“ ali
“Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števike, vštevši
druge materiale iz iste tarifne številke kot je izdelek “ pomeni,
da se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke,
razen tistih opisanih tako kot izdelek v 2. stolpcu seznama.
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3.4 Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek
lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se
lahko uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.
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 pa 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 žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
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 je 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, razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne spredena.
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, ki se uporabljajo
pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo 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 spodaj).
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5.2 Vendar pa se 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 poli(fenilensulfida)
– sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida)
– 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
– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali
ne, širine, ki ne presega 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 uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod pogojem, da njihova
skupna teža ne presega 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 (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih
materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi,
če 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.
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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, da je uporabljena preja iz
dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s
tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo “prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne“, je
to odstopanje pri preji 20%.
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo “trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z
aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z prozornim ali barvnim lepilom med
dvema plastičnima slojema“, je to odstopanje pri traku 30%.
Opomba 6:
6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo, se tekstilni materiali (razen vlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za
izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, lahko
uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna
od tarifne številke izdelka in če njihova vrednost ne presega
8% cene izdelka franko tovarna.
6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri
izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo
tekstil ali ne.
Na primer:
Če pravilo v seznamu določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so 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, čeprav 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 frakcioniranja;
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;
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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 frakcioniranja;
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;
ij) izomerizacija;
k) 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);
l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in
temperaturi nad 250 °C, 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 obravnava kot specifični
proces;
n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija, če se manj kot 30 vol.%
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300, po metodi
ASTM D 86;
o) 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,
p) samo za surove izdelke (razen vazelina, ozokerita,
voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase olja) iz tarifne
številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko kristalizacijo.
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715,
ex 2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla
kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije ne
podelijo porekla.
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Uradni list Republike Slovenije
PRILOGA II

SEZNAM ODBELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ
POREKLA, DA BI LAHKO IZDELANI IZDELKI DOBILI STATUS BLAGA S POREKLOM
Izdelki omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajti v sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele sporazuma.
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

1. pgl.

Žive živali

Vse živali iz 1. poglavja morajo
biti v celoti pridobljene.

2. pgl.

Meso in drugi užitni klavnični
proizvodi

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 1. in 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

3. pgl.

Ribe, raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 4. pgl.

Mlečni izdelki; perutninska in
ptičja jajca; naravni med; užitni
proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni.

0403

Pinjenec, kislo mleko, kisla
smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirano ali ne, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil, aromatizirano ali z dodanim
sadjem, lupinastim sadjem ali
kakavom

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni;
- je ves uporabljen sadni sok
(razen ananasovega, citroninega
ali grenivkinega) iz tar. št. 2009 s
poreklom, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 5. pgl.

Proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 5.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlake
domačega in divjega prašiča

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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 6.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna.

7. pgl.

Užitne vrtnine, nekateri koreni in
gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 7.
poglavja v celoti pridobljeni.

8. pgl.

Užitno sadje in oreški ; lupine
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- je vse uporabljeno sadje v celoti
pridobljeno in so vsi uporabljeni
oreški v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30 % vrednosti cene
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl.

Kava, pravi čaj, maté čaj in
začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 9.
poglavja v celoti pridobljeni.

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali
brez kofeina; lupine in kožice
kave; kavni nadomestki, ki
vsebujejo kakršen koli odstotek
kave

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

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 so vsi
uporabljeni materiali iz 10.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 11 .pgl.

Proizvodi mlinske industrije; slad;
škrob; inulin; pšenični gluten;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita, užitne vrtnine,
korenine in gomolji iz tar. št.
0714 ali sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št.
0713

Sušenje in mletje sušenih stročnic
iz tar. št. 0708.

12. pgl.

Oljna semena in plodovi; razno
zrnje, semena in plodovi;
industrijske in zdravilne rastline;
slama in krma

Izdelava, pri kateri so 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 vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
1301 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

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,
dobljeni iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi
in sredstev za zgoščevanje.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

14. pgl.

Rastlinski materiali za pletarstvo;
rastlinski proizvodi, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 14.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 15. pgl.

Masti in olja živalskega in
rastlinskega izvora in proizvodi
njihovega razkrajanja; predelane
užitne masti; voski živalskega in
rastlinskega izvora; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št, kot
je tar.št. izdelka.

(4)

Stran

19340 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1501

1502

1504

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Prašičja maščoba (vključno z
mastjo) in piščančja maščoba,
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar.št.0203,
0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št.
0506.

- Drugo

Izdelava iz prašičjega mesa ali
užitnih klavničnih izdelkov iz tar.
št. 0203 ali 0206 ali iz
piščančjega mesa in užitnih
klavničnih izdelkov iz tar. št.
0207.

Maščobe živali vrste goved, ovac
in koz, razen tistih iz tar. št. 1503:
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 0201,
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz
tar. št. 0506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

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., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1504.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so 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:

1507 do
1515

- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

Rastlinska olja 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava iz drugih materialov iz
tar. št. od 1507 do 1515.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni rastlinski materiali v
celoti pridobljeni.

1516

Masti in olja živalskega ali
rastlinskega izvora in njihove
frakcije, deloma ali v celoti
hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda
nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali
iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in
1513.

1517

Margarina; užitne mešanice ali
preparati iz masti in 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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 4. poglavja v celoti pridobljeni,
in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib, rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

Izdelava iz:
- živali iz 1. poglavja, in/ali
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni proizvodi;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa in
sladkorne pese ter kemično čista
saharoza v trdnem stanju, z dodatki
za aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1702.

- Drugi sladkorji v trdnem stanju z
dodatki za aromatiziranje ali
barvili

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov iz
17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali že s
poreklom.

ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali
rafiniranju sladkorja, z dodatki za
aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z
belo čokolado), brez kakava

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke,
drobljencev, zdroba, škroba ali
sladnega ekstrakta brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v
prahu v količini manj kot 40 mas.
%, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso
navedena in ne zajeta na drugem
mestu; živila iz izdelkov iz tar. št.
0401 do 0404 brez dodatka
kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj
kot 5 mas. %, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki
niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu:

1902

1903

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

- Sladni ekstrakt

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

- Drugo

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Testenine, kuhane ali nekuhane ali
polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene,
kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20 mas. % ali manj
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita in žitni izdelki
(razen pšenice vrste "durum" in
njenih izdelkov) v celoti
pridobljeni.

- Ki vsebujejo več kot 20 mas. %
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita in žitni
izdelki (razen pšenice vrste
"durum" in njenih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 3. poglavja v celoti pridobljeni.

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle in v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz
krompirjevega škroba iz tar. št.
1108.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

1904

Pripravljena živila, dobljena z
nabrekanjem ali praženjem žit ali
žitnih izdelkov (npr. koruzni
kosmiči); žita (razen koruze), v
zrnu ali obliki kosmičev ali druge
oblike (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače
pripravljena, ki niso navedena in
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 1806,
- pri kateri so vsa uporabljena žita
in moka (razen pšenice vrste
"durum" in koruze vrste Zea
indurata, in njunih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in
drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega: hostije,
prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati za pečatenje,
rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz 11. poglavja.

ex 20. pgl.

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreški
ali drugih delov rastlin; razen za:

Izdelava, pri kateri je vse
uporabljeno sadje, oreški ali
vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo
najmanj 5 mas.% škroba,
pripravljeni ali konzervirani v kisu
ali ocetni kislini

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

2006

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine
in drugi deli rastlin, konzervirani
v sladkorju (suhi, glazirani ali
kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade,
sadni pireji ali pireji iz oreškov in
sadne paste ali paste iz oreškov,
dobljeni s toplotno obdelavo, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 2008

-Oreški, brez dodatka sladkorja ali
alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih oreškov in oljnih
semen s poreklom iz tar. št. 0801,
0802 in od 1202 do 1207 presega
60 % cene izdelka franko tovarna.

- Arašidno maslo; mešanice na
osnovi žit; palmovi srčki ; koruza

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Drugi, razen sadja in oreškov,
kuhani drugače kot v sopari ali
vodi, brez dodanega sladkorja;
zamrznjeni

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ali
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2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
zelenjavni sokovi, nefermentirani
in brez dodatka alkohola, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 21. pgl.

Razna živila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, pravega čaja ali maté čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na
osnovi kave, pravega čaja ali maté
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vsa uporabljena
cikorija v celoti pridobljena.

2103

Pripravki za omake in pripravljene
omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih
sredstev; gorčična moka in zdrob
in pripravljena gorčica:
- Pripravki za omake in
pripravljene omake, kombinirane
začimbe in kombinirane mešanice
začimbnih sredstev

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabi gorčična moka ali zdrob
ali pripravljena gorčica.

- Gorčična moka in zdrob in
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. od 2002 do 2005.

2106

Živila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl.

Pijače, alkoholi in kis; razen za:

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni.

2202

Vode, vključno z mineralnimi
vodami in sodavicami, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali
aromatizirane ter druge
brezalkoholne pijače, razen sadnih
in zelenjavnih sokov, ki se
uvrščajo v tar. št. 2009

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna, in
- pri kateri je vsak uporabljeni
sadni sok (razen ananasovega,
citroninega ali grenivkinega) s
poreklom.
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2207

Nedenaturiran etanol (nevtralni,
sintetični ali fermentirani etanol), z
vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali
več; denaturirani etanoli, s katero
koli vsebnostjo etanola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni,
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.%; destilati, likerji
in druge alkoholne pijače s katero
koli vsebnostjo alkohola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni,
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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrob in peleti
iz rib ali rakov , mehkužcev ali
drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so 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, računano na suh
proizvod, več kot 40 mas. %

Izdelava, pri kateri je vsa
uporabljena koruza v celoti
pridobljena.

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki
ekstrakcije olivnega olja, ki
vsebujejo več kot 3 mas. %
olivnega olja

Izdelava, pri kateri so vse
uporabljene olive v celoti
pridobljene.

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma
za živali

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita, sladkor
ali melase, meso ali mleko s
poreklom, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
materiali iz 24. poglavja v celoti
pridobljeni.

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut.% uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut % uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.

ex 25. pgl.

Sol; žveplo; zemljine in kamen;
sadra, apno in cement; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
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ex 2504

Naravni grafit, z obogateno
vsebino ogljika, prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika,
prečiščevanje in mletje surovega
grafita.

ex 2515

Marmor, razžagan ali kako
drugače razrezan v pravokotne
(vključno z kvadratnimi) bloke ali
plošče 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 ali
gradbeništvo, razžagani ali kako
drugače razrezani v kvadratne ali
pravokotne bloke ali plošče
debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, kamna (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518

Dolomit, žgan

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev
karbonat (magnezit), v hermetično
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev
oksid, čisti ali nečisti, razen
taljenega magnezijevega oksida ali
mrtvo pečenega (sintranega)
magnezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabi 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, žlindre in pepeli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 27. pgl.

Mineralna goriva, mineralna olja
in proizvodi njihove destilacije;
bituminozne snovi; mineralni
voski; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2707

Olja, pri katerih masa aromatskih
sestavin presega maso
nearomatskih sestavin, ki so
podobna mineralnim oljem
dobljenim z destilacijo katrana iz
črnega premoga pri visoki
temperaturi, katerih se 65 vol. %
ali več destilira pri temperaturi do
250o C (vključno z mešanicami
naftnih olj in benzenom), za
pogonsko gorivo ali kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)

Surova olja, dobljena iz
bituminoznih mineralov

Destruktivna destilacija
bituminoznih materialov.

ex 2709

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ali
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2710

2711

Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih
materialov, razen surovih ter
proizvodi, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu, ki
vsebujejo po masi 70 % ali več olj
iz nafte ali olj, dobljenih iz
bituminoznih materialov, če so ta
olja osnovne sestavine teh
proizvodov; odpadna olja

Naftni plini in drugi plinasti
ogljikovodiki
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ali

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 pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.
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 pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

2712

2713

Vazelin; parafinski vosek,
mikrokristalni vosek iz nafte,
stiskani parafini, ozokerit, vosek iz
rjavega premoga ali lignita, vosek
iz šote, drugi mineralni voski in
podobni proizvodi, dobljeni s
sintezo ali drugimi postopki,
pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (2)

Naftni koks, bitumen in drugi
ostanki iz nafte ali olj iz
bituminoznih materialov

Postopki rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.(1)

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

(4)
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2714

Bitumen in asfalt, naravni;
bituminozni in oljni skrilavci in
katranski pesek; asfaltiti in asfaltne
kamnine

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

Bitumenske mešanice na osnovi
naravnega asfalta, naravnega
bitumna, bitumna iz nafte,
mineralnega katrana ali mineralne
katranske smole (npr.: bizuminozni
kit, “cutback”)

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)

ex 28. pgl.

Anorganski kemični proizvodi;
organske in anorganske spojine
plemenitih kovin, redkih
zemeljskih kovin in radioaktivnih
elementov in izotopov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % 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.

ex 2833

Aluminijev sulfat

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

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 kemijski proizvodi; razen
za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

2715

ali
Drugi postopki, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS
(1)

ex 2901

Poimenovanje blaga

Št.

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
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(2)

Aciklični ogljikovodiki za uporabo
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje
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(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ex 2902

Cikloalkani in cikloalkeni (razen
azulenov), benzeni, tolueni,
ksileni, za uporabo kot pogonsko
gorivo ali za kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ex 2905

Kovinski alkoholati alkoholov iz te
tar. št. in iz etanola

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 2905. Lahko
pa se uporabijo kovinski
alkoholati iz te tar. št. 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.

2915

Nasičene aciklične
monokarboksilne kisline in njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi in
peroksikisline, njihovi halogenski,
sulfo-,nitro- ali 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

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, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Ciklični acetali in notranji
hemiacetali in njihovi halogenski,
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

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. Vendar 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,
kemično določene ali nedoločene;
druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. Vendar 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 2939

Koncentrati iz makove slame, ki
vsebujejo manj kot 50 mas.%
alkaloidov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
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ex 30. pgl.

Farmacevtski proizvodi; razen za:

3002

Človeška kri; živalska kri,
pripravljena za uporabo v
terapevtske, profilaktične ali
diagnostične namene; antiserumi
in druge frakcije krvi ter
modificirani imunološki proizvodi,
dobljeni po biotehničnih postopkih
ali kako drugače; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov (razen
kvasovk) in podobni proizvodi:
- 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

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , pod
pogojem , da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarne.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- Drugo:
-- človeška kri

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- živalska kri, pripravljena za
terapevtsko ali profilaktično rabo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali , ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- frakcije krvi, razen antiserumov,
hemoglobina, globulina iz krvi in
globulina iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- hemoglobin, globulin iz krvi in
globulin iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga
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Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

Zdravila (razen proizvodov iz tar.
št. 3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št.
2941

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

-Drugo

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materalov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna .

ex 3006

Odpadni farmacevtski proizvodi
definirani z opombo 4(k) v tem
poglavju

Ohrani se tisto poreklo izdelka,
kot je v njegovi izvirni uvrstitvi .

ex 31. pgl

Gnojila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki
vsebujejo dva ali tri gnojilne
elemente - dušik, fosfor in kalij;
druga gnojila; proizvodi iz tega
poglavja v tabletah ali podobnih
oblikah ali pakiranjih do vključno
10 kg bruto mase; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna, in

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev sulfat

- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Ekstrakti za strojenje ali barvanje;
tanini in njihovi derivati; barve,
pigmenti in druga barvila;
pripravljena premazna sredstva in
laki; kiti in druge tesnilne mase;
tiskarske barve in črnila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 32. pgl.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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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" (3)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar št., razen materialov iz tar.
št. 3203, 3204 in 3205. Lahko pa
se uporabijo materiali iz tar. št.
3205 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.

ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi;
parfumerijski, kozmetični in
toaletni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s
terpeni), vključno z zgoščenimi
(trdimi) olji (concretes) in čistimi
olji; izvlečki oleosmol; rezinoidi;
koncentrati eteričnih olj in maščob
v masteh, neeteričnih oljih, voskih
ali podobnem, dobljeni z
ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo
ali maceracijo; stranski terpenski
proizvodi, dobljeni z deterpenacijo
eteričnih olj; vodni destilati in
vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z materiali
iz druge "skupine" (4) v tej tar. št.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste skupine, kot je skupina
izdelka, 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.

ex 34. pgl.

Mila, organska površinsko aktivna
sredstva, pralni preparati, mazalni
preparati, umetni voski,
pripravljeni voski, preparati za
loščenje ali čiščenje, sveče in
podobni proizvodi, paste za
modeliranje in "zobarski voski" ter
zobarski preparati na osnovi sadre;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 3403

Mazalni preparati, ki vsebujejo
manj kot 70 mas.% naftnih olj ali
olj, pridobljenih iz bituminoznih
mineralov

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.
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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, in
- materialov iz tar. št. 3404.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Ti materiali se lahko uporabijo
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali 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 iz tar. št. 1108.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični
proizvodi; vžigalice; piroforne
zlitine; vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 37. pgl.

Proizvodi za fotografske in
kinematografske namene; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

3701

Fotografske plošče in plan filmi,
občutljivi za svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; plan filmi za trenutno
(hitro) fotografijo, občutljivi na
svetlobo, neosvetljeni, v kasetah
ali brez njih:

ex 35.pgl.

Beljakovinske snovi; modificirani
škrobi; lepila; encimi; razen za:

3505

Dekstrini in drugi modificirani
škrobi (npr. preželatinizirani in
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi
dekstrina in drugih modificiranih
škrobov:
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- Plan filmi za trenutno (hitro)
barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz tar. št. 3702, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz 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 na svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; filmi v zvitkih za
trenutne (hitre) fotografije,
občutljivi na svetlobo, neosvetljeni

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 38. pgl.

Razni proizvodi kemijske
industrije; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , 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.

ex 3801

- Koloidni grafit v oljni suspenziji
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 mas.% 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 tal olje

Rafiniranje surovega tal olja.

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.

ex 3806

Smolni estri (ester gums)

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.
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3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi,
herbicidi, sredstva zoper klitje,
sredstva za urejanje rasti rastlin,
dezinfektanti in podobni proizvodi,
pripravljeni v oblikah ali
pakiranjih za prodajo na drobno ali
kot preparati ali proizvodi (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
proizvodi (npr.: sredstva za
apreturo in jedkanje), ki se
uporabljajo v tekstilni, papirni,
usnjarski in podobnih industrijah,
ki niso navedeni 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,
antioksidanti, preparati za
preprečevanje kopičenja smole, za
zboljšanje viskoznosti, preparati za
preprečevanje korozije in drugi
pripravljeni aditivi, za mineralna
olja (vključno z bencinom) ali za
druge tekočine, ki se uporabljajo v
iste namene kot mineralna olja:
- Pripravljeni aditivi za mazalna
olja, ki vsebujejo naftna olja ali
olja iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 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 ali lakov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)
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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 po masi ne
vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
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 (nosilcu);
pripravljeni diagnostični ali
laboratorijski reagenti na nosilcu
ali brez njega, razen tistih iz tar.
št. 3002 ali 3006; standardni
referenčni vzorci

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

3823

Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije; industrijski maščobni
alkoholi

3824

- Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3823.

ali

(4)

Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra,
kemični proizvodi in preparati
kemijske industrije in sorodnih
industrij (vključno tudi s tistimi, ki
so sestavljeni iz mešanic naravnih
proizvodov), 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,
tiofenirane sulfonske kisline, iz olj
pridobljenih iz bituminoznih
mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjalci
- - Sušilci (getterji) za vakuumske
cevi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.
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- - Alkalni železovi oksidi za
prečiščevanje plina
- - Amoniakova voda in
izkoriščeni oksidi dobljeni pri
čišenju plina iz premoga
- - 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

3901 do
3915

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

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;
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

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. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Kopolimeri, narejeni iz
polikarbonata in akrilonitrilbutadien-stiren kopolimera (ABS)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod pogojem
, da njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

- Poliester

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov 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 vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je izdelek 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

ex 3907
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Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz. 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost
katerega koli uporabljenih
materialov ne presega 25%
cene izdelka franko tovarna.

- - drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna. (5)

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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka, ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov

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
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je tar. štev. izdelka, ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 3921

Folije iz plastičnih mas,
metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih
poliestrskih folij debeline manj
kot 23 mikronov. (6)

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 proizvodi iz kavčuka in
gume; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4001

Laminirane plošče ali krep iz
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.

- Ploščati izdelki, bolj kot le
površinsko obdelani ali rezani v
druge oblike, razen pravokotnih
(vključno z kvadratnimi); drugi
izdelki, bolj obdelani kot le
površinsko obdelani
- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.
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Protektirane ali rabljene zunanje
gume (plašči); polne gume ali
gume z zračnimi komorami,
zamenljivi protektorji (plasti) in
ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka
(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
in 4012.

ex 4017

Izdelki iz trde gume

Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl.

Surove kože z dlako ali brez dlake
(razen krzna) in usnje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4102

Surove kože ovc ali jagnjet, brez
volne

Odstranjevanje volne s kože ovac
ali jagnjet, z volno.

4104 do
4106

Strojena ali "crust" koža brez volne
ali dlak, cepljena ali necepljena,
toda nadaljne neobdelana

Ponovno strojenje predhodno
strojenih kož.
ali
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

4107, 4112
in 4113

Usnje, naprej obdelano po
strojenju ali "crust", vključno s
pergamentno obdelanimi, brez
volne, cepljeno ali necepljeno,
razen usnja iz tar.št. 4114

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar.št. od 4104
do 4113.

ex 4114

Lakasto usnje in lakasto plastovito
usnje; metalizirano usnje

Izdelava iz materialov iz tar.št.
od 4104 do 4106, 4107,4112 ali
4113 pod pogojem, da njihova
skupna 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:
- Plošče, križi in podobne oblike

Beljenje ali barvanje, vključno z
rezanjem in sestavljanjem
nesestavljenega strojenega ali
obdelanega krzna.

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna.

4303

Oblačila, pribor za oblačila 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4403

Les, grobo obdelan (razčetverjen)

Izdelava iz grobo obdelanega
lesa, olubljenega ali ne, ali samo
grobo tesanega.

(4)
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ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali cepljen,
rezan ali luščen, skobljan, brušen
ali na koncih spojen, debeline nad
6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s
spajanjem na koncih.

ex 4408

Listi za furniranje (vključno s
tistimi, ki so pridobljeni z
rezanjem laminiranega lesa) in za
vezane plošče debeline do
vključno 6 mm, spojene in drug
les, žagan po dolžini, rezan ali
lupljen debeline do vključno 6
mm, skobljan, brušen ali na
koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali
lepljenje s spajanjem na koncih.

ex 4409

Les, profiliran vzdolž katerega koli
roba, konca ali strani, vključno s
skobljanim, brušenim ali na koncih
spojenim:
- Brušeni ali na koncih spojeni

Brušenje ali spajanje na koncih.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.

ex 4410 do
ex 4413

Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve za notranjo
dekoracijo in druge oblikovane
plošče

Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe,
bobni in podobna embalaža za
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane
na določeno velikost.

ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski
proizvodi in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje
neobdelanih, razen razžaganih na
dveh glavnih površinah.

ex 4418

- Stavbno pohištvo in drugi leseni
proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo celičaste lesene plošče,
skodle in opaži.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in
utori) ali okrasne letve.

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 za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

47. pgl.

Celuloza, lesna ali iz drugih
vlaknastih celuloznih
materialov;papirni ali kartonski
odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne
mase, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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.

(4)
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4816

Karbon papir, samokopirni papir in
drug papir za kopiranje ali
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
brez slike, iz papirja ali kartona;
kompleti za dopisovanje v škatlah,
vrečkah, notesih in podobnih
pakiranjih iz papirja ali kartona

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 drugi
izdelki za pakiranje, iz papirja,
kartona, celulozne vate ali listov
ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

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 proizvodi grafične industrije,
rokopisi, tipkana besedila in načrti;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani,
vključno s koledarskimi bloki:

ex 50. pgl.

- Koledarji vrste "večni" ali z
zamenljivimi bloki na podlagah,
ki niso iz papirja ali kartona

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

Svila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)

Stran
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(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 5003

Svileni odpadki (vključno z
zapredki, neprimernimi za
odvijanje, odpadki preje in
raztrganimi tekstilnimi svilenimi
materiali), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih
odpadkov.

5004 do ex
5006

Svilena preja in preja iz svilenih
odpadkov

Izdelava iz: (7)
- 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. (7)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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,
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 za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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: (7)
- 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.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5111 do
5113

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske žime
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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,
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 za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz: (7)
- 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

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.

(4)

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

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 53. pgl.

Druga rastlinska tekstilna vlakna;
papirna preja in tkanine iz papirne
preje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (7)
- 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

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- 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.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5401 do
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sintetičnih filamentov

5407 in
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali
sintetičnih filamentov:

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- 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.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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.

5508 do
5511

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali 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. (7)

(4)

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

- Druge

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

Izdelava iz :
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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
material; specialne preje; vrvi,
motvozi, konopci in prameni ter
proizvodi iz njih; razen za:

5602

Klobučevina,vključno z
impregnirano, prevlečeno ali
laminirano:
- Iglana klobučevina

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov, ali
tekstilne kaše.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5604

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Niti in kord iz gume, prekrit s
tekstilnim materialom; tekstilna
preja, trakovi in podobno iz tar. št.
5404 ali 5405, impregnirani,
prevlečeni, prekriti, obloženi z
gumo ali plastično maso:
- Niti in kord iz gume, prekriti s
tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi,
ki niso prekrite s tekstilom.

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5605

Metalizirana preja, vključno s
posukano prejo, ki je sestavljena iz
tekstilne preje, trakov ali podobnih
oblik iz tar. št. 5404 ali 5405,
kombiniranih s kovino v obliki niti,
trakov ali prahu ali prevlečenih s
kovino

Izdelava iz: (7)
- 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, zviti trakovi in
podobne oblike iz tar. št. 5404 ali
5405, razen povitih proizvodov iz
tar. št. 5605 in posukane preje iz
konjske dlake iz grive in repa;
ženiljska preja (vključno s
kosmičeno ženiljsko prejo);
efektno vozličasta preja

Izdelava iz: (7)
- 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 talna prekrivala:
- Iz iglane klobučevine

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 deciteksov,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

- Iz druge klobučevine

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za predenje,
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)
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- Drugo

ex 58. pgl.

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- 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.

Specialne tkanine; taftane tkanine;
čipke; tapiserije; pozamentarija;
vezenine; razen za:
- Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- 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 (vrsta:
gobelin, flandrijske, beauvais,
aubusson in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z drobnim
in križnim vbodom), vključno z
konfekcioniranimi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5810

Vezenina v metraži, trakovih ali
motivih

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

5901

Tekstilni materiali, prevlečeni z
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo vezavo
knjig in podobne namene; tkanine
za risanje; projektno platno;
kanafas, pripravljen za slikanje;
toge tkanine (buckram) in podobni
tekstilni materiali, ki se uporabljajo
za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5902

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Kord tkanine za avtomobilske
plašče iz preje iz najlona, poliestra
ali viskoznega rajona, velike
trdnosti:
- Z vsebnostjo do vključno 90 mas.
% tekstilnih materialov

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih materialov
ali tekstilne kaše.

Tekstilni materiali, impregnirani,
premazani, prevlečeni ali prekriti
ali laminirani s plastičnimi masami,
razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje.

5904

Linolej, vključno z rezanim v
oblike; talna prekrivala na tekstilni
podlagi, premazani, prevlečeni ali
prekriti, vključno z razrezanimi v
oblike

Izdelava iz preje. (7)

5905

Zidne tapete iz tekstilnih surovin:

5903

ali

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.

- Impregnirane, premazane,
prevlečene ali prekrite ali
laminirane z gumo, plastičnimi
masami ali drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz: (7)
- 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.

(4)
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5906

5907

5908

5909 do
5911

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Gumirani tekstilni materiali, razen
tistih iz tar. št. 5902:
- Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi materiali iz sintetične
filament preje, ki vsebuje več kot
90 mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

Tekstilni materiali, drugače
impregnirani, premazani,
prevlečeni ali prekriti; platna,
slikana 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.

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni
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 plinsko
razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih
materialov za svetilke.

- Druge

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

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.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

- 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: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- 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.

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)

- naslednjih materialov:
-- preja iz politetrafluoretilena,(8)
-- preje, večnitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali
prevlečene s fenolno smolo,
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz aromatičnih
poliamidov, dobljenih z
polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
-- monofilamenta iz
politetrafluoretilena, (8)
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli (pfenilentereftalamida),
-- preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo, (8)
-- kopoliestrskih monofilamentov
iz poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4cikloheksandietanola 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.

- 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 pribor za oblačila,
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. (7) (9)

ali

(4)
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(7)

- Drugi

Izdelava iz:
- 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 pribor za oblačila razen
pletenih in kvačkanih izdelkov;
razen za:

Izdelava iz preje. (7) (9)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211

Oblačila in pribor za oblačila, za
ženske, deklice in dojenčke,
vezeni

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)

ex 6210 in
ex 6216

Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo iz
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
če vrednost uporabljene
neprevlečene tkanine ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna. (9)

6213 in
6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute,
naglavne rute, tančice in podobni
izdelki:
- Vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna. (9)

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelavi sledi 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 vse
uporabljene netiskane tkanine iz
tar. št. 6213 in 6214 ne presega
47,5 % cene izdelka franko
tovarna.
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ali

Drug gotov pribor za oblačila; deli
oblačil ali pribora za oblačila,
razen tistih iz tar. št. 6212:
- Vezeni

Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)

- Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
pod pogojem, da vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.(9)

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava iz preje. (9)

ex 63. pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena -izrabljena
oblačila in izrabljeni tekstilni
izdelki; krpe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6301 do
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo itd, zavese itd., drugi izdelki
za notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih
materialov

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi:
-- vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (9) (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine
(razen pletene ali kvačkane), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene nevezene tkanine ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

6305

-- drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje.(9) (10)

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
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Ponjave, platnene strehe in zunanje
platnene navojnice (tende); šotori;
jadra (za plovila, jadralne deske ali
suhozemna vozila); izdelki za
taborjenje
- Netkani

Izdelava iz: (7) (9)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki,
vključno z modnimi kroji za
oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka 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,
pripravljene v zavitkih za prodajo
na drobno

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora izpolnjevati
pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne
bi bil v garnituri. Sestavni deli ali
izdelki brez porekla pa se lahko
vključijo, če njihova skupna
vrednost ne presega 15 % cene
garniture franko tovarna.

ex 64. pgl.

Obutev, gamaše in podobni izdelki;
deli teh izdelkov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz spojenih
gornjih delov, pritrjenih na
notranje podplate ali druge
komponente podplatov iz tar. št.
6406.

6406

Deli obutve (vključno zgornji deli,
ki so pritrjeni na podplat ali ne,
razen na zunanji podplat); vložki za
obutev, vstavki za pete in podobni
izdelki; gamaše, ovijači in podobni
izdelki in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 65. pgl.

Klobuki, kape in druga pokrivala
ter njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6503

Klobuki in druga pokrivala, iz
klobučevine, izdelane iz tulcev,
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
6501, vključno tudi z podloženimi
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

6505

Klobuki in druga pokrivala,
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz
čipke, klobučevine ali drugih
tekstilnih metražnih materialov
(razen iz trakov), vključno z
podloženimi ali okrašenimi;
mrežice za lase iz kakršnega koli
materiala, vključno z podloženimi
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

ex 66. pgl.

Dežniki, sončniki, sprehajalne
palice, palice-stolčki, biči, korobači
in njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6601

Dežniki in sončniki (vključno s
palicamidežniki, vrtnimi dežniki in
podobnimi dežniki)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ali
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67. pgl.

Preparirano perje in puh in izdelki
iz perja in puha; umetno cvetje;
lasuljarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 68. pgl.

Izdelki iz kamna, sadre, cementa,
betona, azbesta, sljude ali podobnih
materialov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta, izdelki iz
mešanic na osnovi azbesta ali iz
mešanic na osnovi azbesta in
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z
aglomerirano ali rekonstituirano
sljudo, na podlagi iz papirja,
kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude
(vključno z aglomerirano ali
rekonstituirano).

69. pgl.

Keramični izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano,
emajlirano ali drugače obdelano,
neokvirjeno in ne spojeno z
drugimi materiali:

ali

- Podlaga iz steklene plošče,
prevlečena s tanko izolacijsko
prevleko polprevodniške vrste v
skladu s standardi SEMII (11)

Izdelava iz neprevlečene podlage
iz steklene plošče iz tar. št. 7006.

- Drugo

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, vključno tudi z
vzvratnimi ogledali

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.
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Stekleni izdelki, ki se uporabljajo
za mizo, v kuhinji, za toaletne
namene, v pisarnah, izdelki za
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namene (razen tistih iz tar. št. 7010
ali 7018)
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ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.
ali
Ročno okraševanje (razen
sitotiska) ročno pihanih steklenih
izdelkov pod pogojem, da skupna
vrednost uporabljenih 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; imitacije nakita; kovanci;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri,
sortirani in 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.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar. št. 7106,
7108 in 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.

- 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.
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ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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

Žica iz železa ali nelegiranega
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7207.

ex 7218,
7219 do
7222

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
palice, kotniki in profili iz
nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7218.

7223

Žica iz nerjavnega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7218.

ex 7224,
7225 do
7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
toplo valjane palice v ohlapno
navitih kolobarjih, kotniki in profili
iz drugih legiranih jekel; votle
palice za svedre iz legiranih ali
nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7206,
7218 ali 7224.

7229

Žica iz drugih legiranih jekel

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7224.

ex 73. pgl.

Izdelki iz železa in jekla; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 (razen
iz litega železa) ali jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206, 7207, 7218 ali 7224.
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ali

ex 7307

Pribor za cevi iz nerjavnega jekla
(ISO št. X5CrNiMo 1712),
sestavljen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj,
izrezovanje navojev, urezovanje
in peskanje kovanih polizdelkov,
pod pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih kovanih izdelkov
ne presega 35% cene izdelka
franko tovarna.

7308

Konstrukcije (razen montažnih
zgradb iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr.: mostovi in
mostne sekcije, vrata za zapornice,
stolpi, predalčni stebri, strehe,
strešna ogrodja, vrata in okna ter
okviri zanje, pragovi za vrata,
roloji, ograje in stebri), iz železa
ali jekla; pločevine, palice, profili,
kotniki, cevi in podobno,
pripravljeni za uporabo v
konstrukcijah, iz železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Zvarjeni
kotniki in profili iz tar. št. 7301
se ne smejo uporabiti.

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 za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7401

Bakrov kamen; cementni baker
(precipitat-oborina bakra)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7402

Nerafiniran baker; bakrene anode
za elektrolizo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7403

Rafiniran baker in bakrove zlitine,
surovi:
- Rafinirani baker

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7405

Predzlitine bakra

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
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7501 do
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi
niklja in drugi vmesni izdelki
metalurgije niklja; surovi nikelj;
nikljasti odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 76. pgl.

Aluminij in aluminijasti izdelki;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7601

Aluminij, surov

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 7616

Izdelki iz aluminija, razen gaze,
tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin
za ojačanje in podobnih materialov
( vključno z neskončnimi trakovi)
iz aluminijaste žice, in
ekspandirane kovine iz aluminija

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo gaza, tkanine, rešetke,
mreže, ograje, tkanine za ojačanje
in podobni materiali (vključno
tudi z neskončnimi trakovi) iz
aluminijaste žice ali ekspandirane
kovine iz aluminija in
- pri kateri 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:

7801

Surovi svinec:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
ali
Izdelava s toplotno ali
elektrolitsko obdelavo iz
nelegiranega aluminija ali iz
aluminijevih odpadkov in
ostankov.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Rafiniran svinec

Izdelava iz obdelanega svinca
("bullion" ali "work").

- Drugi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 7802.
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7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7901

Cink, surov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in odpadki iz
tar. št. 7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen
za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

8001

Kositer, surov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 8002.

8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka, ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Druge

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202
do 8205, v garniturah za prodajo
na drobno

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
8202 do 8205. Vendar pa se
orodje iz tar. št. od 8202 do 8205
lahko vstavi v garniture, če
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.
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8207

Izmenljiva orodja za ročne
obdelovalne priprave na mehanični
pogon ali brez njega ali za
obdelovalne stroje (npr.: za
stiskanje, kovanje, vtiskovanje,
prerezovanje, narezovanje in
vrezovanje navojev, vrtanje,
povečevanje odprtine s strganjem,
prevlačevanje, rezkanje), vključno
z matricami za izvlačenje ali
iztiskanje kovine, in orodja za
vrtanje kamna in zemlje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8208

Noži in rezila, za stroje ali
mehanične priprave

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali
nenazobljenimi (vključno z
vrtnarskimi noži), razen nožev iz
tar. št. 8208

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo 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
(vključno s pilicami za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.

8215

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za
peno, lopatice za serviranje
kolačev, noži za ribe, noži za
maslo, prijemalke za sladkor in
podoben kuhinjski in namizni
pribor

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8302 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih
kovin

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8306, če njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 84. pgl.

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in
mehanske naprave; njihovi deli;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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ex 8401

Gorilni elementi za jedrske
reaktorje

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.(12)

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 paro

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen
kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne
naprave za kotle za centralno
kurjavo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št.,razen iz tar. št. 8403
in 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.

8407

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem, na vžig s svečkami,
z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata

Izdelava, pri kateri vrednost 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

ex 8414

Industrijski ventilatorji in podobno

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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8415

Klimatizacijske naprave z
ventilatorjem na motorni pogon in
elementi za spreminjanje
temperature in vlažnosti, vključno
s stroji, pri katerih vlažnosti ni
mogoče posebej regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali
zamrzovanje, električni in drugi;
toplotne črpalke, drugačne od
klimatizacijskih naprav iz tar. št.
8415

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
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
mase, papirja in kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8423

Tehtnice – tehtalne naprave (razen
tehtnic z občutljivostjo 5
centigramov), vključno s stroji za
štetje in kontrolo, ki delujejo na
podlagi merjenja mase; uteži za
tehtnice vseh vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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Samovozni buldožerji,
angledozerji, grejderji,ravnalniki,
skreperji, bagri, nakladalniki z
lopato, stroji za nabijanje in cestni
valjarji, samovozni:
- Cestni valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 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 pridelavo celuloze iz
vlaknastih celuloznih materialov
ali za proizvodnjo ali dodelavo
papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8441

Drugi stroji za predelavo papirne
mase, papirja ali kartona, vključno
s stroji za rezanje vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % 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 za uporabo s stroji
iz tar. št. 8444 in 8445

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8452

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19385

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

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 lock-stitch), z
glavami, z maso do 16 kg brez
motorja oziroma do 17 kg z
motorjem

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja)
ne presega vrednosti vsega
uporabljenega materiala s
poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za
zategovanje niti, kvačkanje in
cik-cak so s poreklom.

- Drugi

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.

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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % 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; mehanska
tesnila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8485

Deli strojev brez električnih
priključkov, izolatorjev, tuljav,
kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, 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.
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ex 85. pgl.

Električni stroji in oprema ter
njihovi deli; aparati za snemanje
ali reprodukcijo slike in zvoka ter
deli in pribor za te izdelke; razen
za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste 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 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8503 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8502

Električni generatorski agregati in
rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8501 in 8503
ne presega 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, vključno z zvočniki v
zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni
električni ojačevalniki; električni
sestavi za ojačevanje zvoka

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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, z vgrajenimi
napravami za reprodukcijo zvoka,
ali brez njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike, ki imajo
vgrajen videotuner ali ne

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

8522

Deli in pribor uporabni predvsem
ali v glavnem z aparati iz tar. št.
8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8523

Pripravljeni neposneti nosilci za
zvočna snemanja ali podobna
snemanja drugih fenomenov, 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 z zvočnimi in drugimi
podobnimi fenomeni, vključno z
matricami in galvanskimi odtisi za
proizvodnjo plošč, razen izdelkov
iz 37. poglavja:

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plošč

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8523 ne
presega 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, vključno z oddajniki z
vgrajenim sprejemnikom ali
aparatom za snemanje ali
reprodukcijo zvoka; televizijske
kamere; video kamere za snemanje
posamičnih slik in druge
videosnemalne kamere; digitalni
fotoaparati

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8526

Radarji, naprave za
radionavigacijo in aparati za
radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran

19388 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo,
vključno s sprejemniki,
kombiniranimi 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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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
namenjeni za uporabo z aparati iz
tar. št. 8525 do 8528:
- Izključno ali pretežno primerni
za uporabo pri aparatih za
videosnemanje in reprodukcijo
slike

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8535
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in
izklapljanje ali zaščito električnih
tokokrogov ali za povezavo z
električnimi tokokrogi ali znotraj
njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 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 izdelki iz tar. št. 8535 ali
8536, za električno krmiljenje ali
razdeljevanje električnega toka,
vključno s tistimi z vgrajenimi
instrumenti ali aparati iz 90.
Poglavja in aparati za numerično
krmiljenje, razen telefonskih
central iz tar. št. 8517

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.
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Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi:
- Monolitsko integrirana vezja

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

ali
Postopek razprševanja (pri čemer
so integrirana vezja oblikovana
na polprevodniški podlagi s
selektivno uvedbo ustreznega
topila (dopant)), ne glede na to,
ali je to vezje sestavljeno in/ali
testirano v državi, ki ni država,
navedena v 3. in 4. členu.
- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

8544

Izolirana žica (vključno z lakirano
žico ali elektrolitsko oksidirano
žico), kabli (vključno z
koaksialnimi kabli) in drugi
izolirani električni vodniki, s
konektorjem ali brez njega; kabli
iz optičnih vlaken, izdelani iz
posamično oplaščenih 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.

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke,
oglje za žarnice, 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran

19390 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

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 in ne zajeti na
drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 86. pgl.

Tirna vozila in njihovi deli;
železniški in tramvajski tirni sklopi
in pribor ter njihovi deli;
mehanična in elektromehanska
signalna oprema za promet 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
(vključno z elektromehanskimi)
oprema za signalizacijo, varnost,
nadzor in upravljanje prometa v
železniškem, tramvajskem in
cestnem prometu, prometu na
notranjih vodnih poteh, parkiriščih,
lukah ali letališčih; njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 87. pgl.

Vozila, razen železniških ali
tramvajskih tirnih vozil, ter 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, lukah ali na
letališčih, za prevoz blaga na
kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki
se uporabljajo na peronih
železniških postaj; deli navedenih
vozil

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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, vključno s tistimi,
ki so opremljena z oborožitvenimi
sredstvi, in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 (tudi mopedi),
kolesa in podobna vozila s
pomožnim motorjem, z bočno
prikolico ali brez nje; bočne
prikolice:

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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 30 % cene izdelka
franko tovarna.

- Z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem z izmeničnim
gibanjem bata s prostornino
cilindra:
-- do vključno 50 cm3
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-- nad 50 cm3

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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 iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 8714.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8715

Otroški vozički in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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., vključno z drugimi
materiali 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 podobne
naprave; naprave za treniranje
letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče
konstrukcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne sme se
uporabljati ladijskih trupov iz tar.
št. 8906.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 90. pgl.

Optični, fotografski,
kinematografski, merilni,
kontrolni, precizni, medicinski ali
kirurški instrumenti in aparati;
njihovi deli in pribor; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9001

Optična vlakna in snopi optičnih
vlaken, kabli iz optičnih vlaken,
razen tistih iz tar. št. 8544; listi in
plošče iz polarizirajočega
materiala; leče (vključno s
kontaktnimi lečami), 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, naočniki 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 :
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9006

Fotografski aparati, (razen
kinematografskih kamer );
fotografski bliskovni aparati in
bliskovne žarnice, razen bliskovnih
žarnic z električnim vžigom

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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9007

Kinematografske kamere in
projektorji, vključno s tistimi z
vdelanimi aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9011

Optični mikroskopi, tudi tisti za
mikrofotografijo,
mikrokinematografijo in
mikroprojekcijo

Izdelava:

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9014

Drugi navigacijski instrumenti in
aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9015

Geodetski (tudi fotogrametrijski),
hidrografski, oceanografski,
hidrološki, meteorološki ali
geofizikalni instrumenti in aparati,
razen kompasov; daljinomeri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9016

Tehtnice z občutljivostjo do
vključno 5 centigramov (0,05g), z
utežmi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9017

Instrumenti in aparati za risanje,
označevanje ali matematično
računanje (npr. risalni aparati,
pantografi, kotomeri, risalni pribor
v kompletu, logaritemska računala,
računala v obliki okrogle plošče);
ročni instrumenti za merjenje
dolžine (npr. merilne palice in
trakovi, mikrometrska merila,
merila z nonijem), ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9018

Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
instrumenti in aparati, vključno z
scintigrafskimi,
elektromedicinskimi aparati in
aparati za preiskavo vida;
- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi
zobozdravniškimi napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. vključno z materiali
iz tar. št. 9018.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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- Drugi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske, razen varovalnih mask brez
mehanskih delov in zamenljivih
filtrov;

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

9024

Stroji in aparati za preskušanje
trdote, natezne tlačne trdnosti,
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.

9025

Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
higrometri (vlagomeri) in
psihrometri, tudi kombinacije teh
instrumentov, z možnostjo
registriranja ali brez nje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9026

Instrumenti in aparati za merjenje
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka
ali drugih spremenljivih veličin
pri tekočinah ali plinih (npr.
merilniki pretoka, kazalniki nivoja,
manometri, merilniki količine
toplote), razen instrumentov 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

Instrumenti in aparati za fizikalne
ali kemične analize (npr.
polarimetri, refraktometri,
spektrometri, aparati za analizo
plina ali dima); instrumenti in
aparati za merjenje in kontrolo
viskoznosti, poroznosti, raztezanja,
površinske napetosti in podobno;
instrumenti in aparati za merjenje
ali kontroliranje toplote, zvoka ali
svetlobe (vključno z espozimetri);
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, vključno z merilniki za
njihovo umerjanje:
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- Deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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 instrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo električnih
veličin, razen merilnikov iz tar. št.
9028; instrumenti 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

Instrumenti, aparati in stroji za
merjenje ali kontrolo, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju; projektorji
profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9032

Instrumenti 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 so uporabni z
različnimi aparati iz različnih
tar.št. iz 90. poglavja in ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju) za stroje,
naprave, instrumente ali aparate iz
90. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 91. pgl.

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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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9109

Drugi urni mehanizmi, kompletni
in sestavljeni

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9110

Kompletni urni mehanizmi (za
osebne ali druge ure), nesestavljeni
ali delno sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni urni
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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost uporabljenih materialov
iz tar. št. 9114 ne presega 10 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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, deli ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 deli za jermenčke in
zapestnice:
- Iz navadne kovine, vključno z
pozlačenimi ali posrebrenimi ali iz
kovine, prevlečene 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.

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 pribor za njih, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu;
osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z
imeni in podobno; montažne
zgradbe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z
vdelano nenapolnjeno bombažno
tkanino, katere teža ne presega
300g/m2

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki
je že pripravljena za uporabo z
materiali iz tar. št. 9401 ali 9403,
pod pogojem, da:
- vrednost tkanine ne presega 25
% cene izdelka franko tovarna, in
- so vsi drugi uporabljeni
materiali s poreklom in se
uvrščajo v druge tar. št., razen
tar. št. 9401 ali 9403.

9405

Svetilke in pribor za njih, vključno
z reflektorji in njihovimi deli, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki,
osvetljene ploščice z imeni in
podobno, s fiksiranim svetlobnim
virom, in njihovi deli, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

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 iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

9503

Druge igrače; zmanjšani modeli in
podobni modeli za igro, tudi s
pogonom, sestavljanke, zloženke
(puzzles) vseh vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Za izdelavo
glav za palice za golf pa se lahko
uporabijogrobo obdelani kosi.

ex 96. pgl.

Razni proizvodi, razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.

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.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

9605

Potovalni kompleti (neseserji) za
osebna toaletna sredstva, šivanje
ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora zadovoljiti pravila,
ki bi zanj veljala, če ne bi bil
vključen v garnituro. Lahko pa se
vključijo sestavni deli ali izdelki
brez porekla pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

9606

Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni
gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki
se še oblačijo in drugi deli teh
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

9608

Svinčniki s kroglico; 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 s kapicami in
ščipalkami) navedenih izdelkov,
razen tistih iz tar.št. 9609

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo peresa in njihove
konice iz iste tar. št., kot je tar. št.
izdelka.

9612

Trakovi za pisalne stroje in
podobni trakovi, prepojeni s
tiskarsko barvo ali drugače
pripravljeni za odtiskovanje,
vključno s trakovi na kolesih ali v
kasetah; blazinice za žige,
prepojene ali neprepojene, s škatlo
ali brez nje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9613

Vžigalniki piezo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
9613 ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 9614

Tobačne pipe in glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih
kosov.

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)

(1) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.
(2) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.
(3) 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.
(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
(5) 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.
(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D 100316, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.
(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.
(9) Glej uvodno opombo 6.
(10) 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.
(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005
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PRILOGA III
Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.

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, 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.

2.

Pristojni organi Slovenije in Latvije 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 morata biti
navedeno 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 EUR.1
1. Izvoznik (ime,polni naslov,država)

EUR. 1

Št A 000 000

Predno izpolnite 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
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država, skupina držav
ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1) ;
poimenovanje blaga

11.CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava
Izvozni dokument (2):
Žig
Tip............................Št........................
Carinski organ:........................................
Država ali ozemlje izdaje:......................
..................................................................
..................................................................
Kraj in datum:.......................................................
..................................................................
(Podpis)

9.Bruto
teža (kg)
ali druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

10.Računi (navedba
neobvezna)

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)Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.
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14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da (1):
...... je to potrdilo resnično izdal naveden carinski
organ in da so navedbe, ki jih vsebuje točne
...... to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev
verodostojnosti in točnosti tega potrdila.
V ____________,dne_________________
V _________, dne_________________
Žig
Žig
______________________________
(podpis)

________________________________
(podpis)
----------------------------(1)Označi z X ustrezno navedbo.

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 EUR.1
1. Izvoznik (ime, polni naslov,država)

EUR. 1

Št A 000 000

Predno izpolnite 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
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država, skupina
držav ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

9.Bruto
teža(kg)
ali druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

10.Računi
(navedba
neobvezna)
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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 organov predložil vsa dodatna dokazila, ki
jih ti štejejo za potrebna za izdajo priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi
soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega knjigovodstva in okoliščin
izdelave omenjenega blaga;
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 v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA IV
Besedilo izjave na računu
Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.
Angleška inačica:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.
Slovenska inačica:
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ….(1)) izjavlja, da,
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …. (2) poreklo.
Latvijska inačica:
Eksportētājs, produktiem, kuri ietverti šajā dokumenta (muitas pilnvara Nr. .... (1)) deklarē,
ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ....
(2)

.................................................. (3)
(Kraj in datum)
................................................ (4)
(Podpis izvoznika, dodatno mora biti jasno navedeno
ime osebe, ki je podpisala izjavo)
----------------------1
Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik, mora biti na tem mestu vpisana
številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v
oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
2
Navedba porekla izdelkov.
3
Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.
4
Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo
imena podpisnika.
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5688.

Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/99 in
24/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

Št.
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5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz
priloge 2 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic
do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 3 k tej
uredbi pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu
prispelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list
RS, št. 115/02 in 11/03).

2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev
blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.

6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri
uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba
carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi
dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza
v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Republiko Makedonijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Makedonijo uživa preferencialno obravnavo, in
če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o
poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.

3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Makedonije, se uporablja carinska stopnja “prosto”.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature.

7. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno
carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02 in
50/03) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 9102 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 9103 za izdelke iz priloge 1 k tej uredbi;
– 9101 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi.”

1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
2004 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Makedonije.

4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Makedonije, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Makedonije, ki so navedeni v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo v
okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah, uporablja
carinska stopnja “prosto”, posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2004 in velja do
30. aprila 2004.
Št. 333-03/2000-15
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0126
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

Carinska
stopnja (1)
3

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

pr

0707 00
0707 00 90

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene
- Kumarice

pr

0709
0709 60
0709 60 10
iz 0709 60 10 10

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta:
- - sladke paprike:
- - - vrsta kurtovska kapija

pr

0713
0713 33

Suhe stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - navadni fižol (Phaseolus vulgaris)

pr

0806
0806 10

Grozdje, sveže ali suho
- Sveže

pr

0807

Melone, lubenice in papaja, sveže

pr

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače
pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan
sladkor ali druga sladila ali alkohol, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu
- Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne
mešanice:
- - arašidi:
- - - drugo, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
- - - - več kot 1 kg:
- - - - - praženo

pr

2008 11

2008 11 92

(1)

Kjer je navedena le štirimestna ali šestmestna tarifna oznaka, se
carinska stopnja »prosto« uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.
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Št.
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PRILOGA 2
Tarifna
oznaka
1
0204
0204 10 00

Poimenovanje
2
Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
- Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni

Količina
(t) (1)
3

17

0406
0406 90

Sir in skuta
- Sir, drug:
- - drugi:
- - - drugo:
0406 90 50
- - - - siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali
v mehovih iz ovčje ali kozje kože:
iz 0406 90 50 10 - - - - - siri iz ovčjega mleka s slanico

17

- - - - drugo:
0406 90 99
- - - - - drugo:
iz 0406 90 99 20 - - - - - - siri iz kravjega mleka s slanico

17

0409 00 00

Med, naravni

17

0703

Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveža
ali ohlajena
- Čebula in šalotka

33

0703 10
0704
0704 90
2204

(1)

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne
kapusnice, sveže ali ohlajene
- Druge
Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni
mošt, razen tistega iz tar. št. 2009

Kjer je navedena le štirimestna ali šestmestna tarifna oznaka, se
carinska stopnja "prosto" v okviru carinskih kvot uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

333

21.667 hl
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PRILOGA 3
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

Količina
(t) (1)
3

0707 00
0707 00 05

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene
- Kumare

0709
0709 60

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi), zamrznjene
- Druge vrtnine

67

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene
ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

13

0710 80
0712

0904
0904 20

0909
0909 50 00
1211

1211 90
1704
1704 90

Poper rodu Piper; suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu
Capsicum ali Pimenta
- Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta, suhi, zdrobljeni ali
zmleti
Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra,
orientalske ali navadne kumine; brinove jagode
- Seme komarčka; brinove jagode

1.167

7

100

Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali
sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se
uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
insekticidne, fungicidne ali podobne namene
- Drugo

67

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo
kakava
- Drugo

53

- - drugo:
- - - drugo:
1704 90 65
- - - - gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja, vključno s sadnimi
pastami v obliki sladkornih izdelkov
1704 90 65 10 - - - - - rahat lokum
- - - - drugo:
1704 90 99 (2) - - - - - drugo
1806

200

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

67

107
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Tarifna
oznaka
1
1901

1901 20 00

1905

1905 31
1905 32
1905 90

Št.
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Poimenovanje
2
Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in
sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo
manj kot 40 mas.%, preračunano na popolnoma odmaščeno
osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila
iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali
ga vsebujejo manj kot 5 mas.%, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
mestu
- Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št.
1905
Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule
primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev
papir in podobni izdelki
- Sladki keksi, vaflji in oblati:
- - sladki keksi
- - vaflji in oblati

Količina
(t) (1)
3

7

200

1905 90 60

- Drugo:
- - drugo:
- - - drugo:
- - - - z dodanimi sladili

30

1905 90 90

- - - - drugo

17

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni
ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

167

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s
kisom ali ocetno kislino

100

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v
kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar.
št. 2006

300

2002

2005

2009

2103

2104

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki
vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila

33

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane
začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev;
gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

50

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana
sestavljena živila
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Tarifna
oznaka
1
2104 10
2106
2106 90
2106 90 98
2208
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Poimenovanje
2
- Juhe in mesne juhe ter pripravki za te juhe
Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
- Drugo:
- - drugo:
- - - drugo
Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot
80 vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne pijače

(1)

Kjer je navedena le štirimestna ali šestmestna tarifna oznaka, se carinska
stopnja »prosto« v okviru carinskih kvot uporablja za vse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

(2)

samo izdelki taan alva

Količina
(t) (1)
3
27

40

7
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Št.

PRILOGA 4

PROTOKOL 3
O OPREDELITVI POJMA “IZDELKI S POREKLOM”
IN NAČINIH UPRAVNEGA SODELOVANJA
I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem protokolu:
a) “izdelava” pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
b) “material” pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
c) “izdelek” pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
d) “blago” pomeni materiale in izdelke;
e) “carinska vrednost” pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII. člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO
o carinski vrednosti);
f) “cena franko tovarna” pomeni ceno, ki se plača za
izdelek franko tovarna proizvajalcu v pogodbenici, v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava, pod
pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko
povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;
g) “vrednost materialov” pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla, ali če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v pogodbenici;
h) “vrednost materialov s poreklom” pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se
uporablja mutatis mutandis;
i) “dodana vrednost” pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega
materiala s poreklom iz druge države pogodbenice, ali, če
carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za materiale v tej državi pogodbenici;
j) “poglavja” in “tarifne številke” pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja “Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga”, ki se v tem protokolu navaja kot “Harmonizirani sistem” ali “HS”;
k) “uvrščen” se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala
v določeno tarifno številko;
l) “pošiljka” pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enotni prevozni
listini, s katero dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali
če ni take listine, izdelke, ki so zajeti na enem računu;
m) “ozemlje” vključuje teritorialno morje;
n) “euro” pomeni enotno valuto Evropsko monetarne
unije.
II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM”
2. člen
Splošne zahteve
Za izvajanje tega sporazuma se naslednji izdelki štejejo
za izdelke s poreklom iz pogodbenice:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v pogodbenici v smislu 5.
člena tega protokola;
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b) izdelki, pridobljeni v pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju,
pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani v pogodbenici v smislu 6. člena tega protokola.
3. člen
Dvostranska kumulacija porekla
Materiali s poreklom iz pogodbenice, ki uvaža, se štejejo za materiale s poreklom iz pogodbenice, ki izvaža, če
so vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ni treba, da
so taki materiali zadosti obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to določa prvi
odstavek 7. člena tega protokola.
4. člen
(ta protokol ne vsebuje 4. člena)
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v  pogodbenici:
a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;
b) tam pridelani rastlinski izdelki;
c) tam povržene in vzrejene žive živali;
d) izdelki, pridobljeni od tam vzrejenih živih živali;
e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnega morja držav pogodbenic;
g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);
h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek;
i) odpadki in ostanki proizvodnih postopkov, ki tam potekajo;
j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja
zunaj njihovega teritorialnega morja pod pogojem, da imata
izključno pravico do obdelave morskega dna ali podzemlja;
k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih
v pododstavkih a) do j).
2. Izraza “njihova plovila” in “njihove predelovalne ladje” v pododstavkih 1 f) in g) prvega odstavka se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:
a) ki so registrirane ali se vodijo v pogodbenici;
b) ki plujejo pod zastavo pogodbenice;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov pogodbenic ali družbe s sedežem v eni od teh držav, v kateri so
direktor ali direktorji, predsednik upravnega ali nadzornega
odbora in večina članov takih odborov državljani pogodbenic in, kadar gre za osebne ali kapitalske družbe, vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali
državljanom omenjenih držav;
d) katerih kapitan in častniki so državljani pogodbenic
in
e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so
državljani pogodbenic.
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v
celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II tega protokola.
Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja ta sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki
morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take
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materiale. Če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo
pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka,
se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta
vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali
brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla,
ki se v skladu z danimi v seznamu za ta izdelek ne bi smeli
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo
pod pogojem:
a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna,
b) da kateri koli od odstotkov, ki je naveden v seznamu
kot zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata pod pogoji,
ki jih določa 7. člen.
7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Ne glede na drugi odstavek se šteje, da so naslednji
postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek
pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je
zadoščeno zahtevam iz 6. člena:
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 glaziranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, sortiranje, klasificiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare,
vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče in
vsi drugi preprosti postopki pakiranja;
l) pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in
drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo
embalažo;
m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah a) do n);
p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku v eni od pogodbenic.
8. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola
je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.
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Iz tega sledi:
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov
ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s Temeljnim pravilom 5 za uporabo
Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
9. 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.
10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s Temeljnim pravilom 3 za uporabo Harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub
temu pa takrat, kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih
delov, ki imajo poreklo in takih, ki so brez porekla, velja, da
ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da vrednost
izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.
11. člen
Nevtralni elementi
Da bi določili, ali je izdelek izdelek s poreklom, ni treba
ugotavljati porekla za spodaj našteto, 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 izdelka.
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz iz 3. člena in tretjega odstavka
tega člena morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s
poreklom, določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni v
državi pogodbenici.
2. Razen v primerih iz 3. člena se blago s poreklom,
izvoženo iz ene od držav pogodbenic v drugo državo, ob
vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim
organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo,
in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju .
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku, ne vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj držav pogodbenic na materialih,
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izvoženih iz ene od držav pogodbenic in ponovno tam uvoženih, če:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v eni od
držav pogodbenic, ali so bili pred njihovim izvozom obdelani
ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. členu,
in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov,
in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj držav
pogodbenic ob uporabi določb tega člena, ne presega 10
odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se uveljavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj držv pogodbenic. Kadar pa se v seznamu v Prilogi II za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki
določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih
na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s
skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj držav pogodbenic z uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost” pomeni vse
stroške, nastale zunaj držav pogodbenic, vključno vrednosti
tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu Priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti
obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne tolerance,
določene v drugem odstavku 6. člena.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za
izdelke iz 50. do 63. poglavja harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj držav pogodbenic, se opravi
v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali
podobnimi postopki.
13. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola in se prevažajo neposredno med pogodbenicama. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo
nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če
do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim 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 opravljeni drugi postopki, razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za
ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja držav pogodbenic.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:
a) enotno prevozno listino, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita;
ali
b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov, in če je primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in
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(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali
c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.
14. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki ni država pogodbenica in so po
razstavi prodani za uvoz v pogodbenico, veljajo pri uvozu
ugodnosti po določbah tega sporazuma pod pogojem, da
se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
a) je izvoznik te izdelke poslal iz pogodbenice v državo,
v kateri je razstava in jih tam razstavljal;
b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v pogodbenici;
c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo, in
d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali sestavljeno v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata
biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko
zahtevajo dodatna pisna dokazila o pogojih, pod katerimi so
bili razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne
javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne
namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje
tujih izdelkov in med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.
IV. ODDELEK
POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA
CARINE
15. člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz ene od pogodbenic, za katere se
izda ali sestavi dokazilo o poreklu v skladu z določbami
V. oddelka, se v tej pogodbenici ne morejo uveljavljati kakršna koli povračila carine ali oprostitve plačila carine.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno
koli delno ali celotno povračilo, odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se
lahko uporablja v eni od pogodbenic, izrecno ali z učinkom
za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi
teh izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse
carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se
uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 7. člena, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu
8. člena in za izdelke v garniturah v smislu 9. člena, če so
taki predmeti brez porekla.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja ta sporazum. Nadalje
ne preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki
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se uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma.
6. Ne glede na prvi odstavek lahko pogodbenici uporabljata sistem povračila carine ali oprostitve plačila carinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s
poreklom, ob upoštevanju naslednjih določb:
a) za izdelke, ki spadajo v 25. do 49. in 64. do 97.
poglavja Harmoniziranega sistema, se lahko zadrži 5-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v državi
izvoznici;
b) za izdelke, ki spadajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema, se lahko zadrži 10-odstotna carinska
dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v državi izvoznici.
7. Določbe tega odstavka se uporabljajo od 1. januarja 2003. Določbe šestega odstavka se uporabljajo do
31. decembra 2005 in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.
V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
16. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz ene pogodbenice veljajo
ob uvozu v drugo pogodbenico ugodnosti tega sporazuma
ob predložitvi bodisi:
a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v Prilogi III, ali
b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena,
izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV, na računu,
obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki
dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče prepoznati (v nadaljevanju “izjava na računu”).
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega protokola v primerih, kot jih določa 26. člen,
veljajo ugodnosti tega sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateri koli zgoraj navedeni dokument.
17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik obrazca potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III.
Obrazci se izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta sporazum ali v angleščini in v skladu z določbami
domačega prava 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.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o
prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega protokola.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi pogodbenic, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz ene od pogodbenic ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.
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5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo
vse potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje
drugih zahtev tega protokola. V ta namen imajo pravico
zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled
izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen koli drug pregled, ki
se jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1,
tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku,
pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti ali je prostor, namenjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti pripisov z namenom goljufije.
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v rubriki št. 11 potrdila.
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.
18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o
prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:
a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin, ali
b) če se carinskim organom zadovoljivo pojasni, da je
bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
4. Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
morajo imeti enega od teh zaznamkov:
“IZDANO NAKNADNO”
“ISSUED RETROSPECTIVELY”
“   ”
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
rubriko “Opombe” potrdila o prometu blaga EUR.1.
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe,
ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi
izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno
od besed:
“DVOJNIK”, “DUPLICATE”, “  ”
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v
rubriko “Opombe” dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.
20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih
organov v pogodbenici, je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1
za pošiljanje vseh ali nekaterih teh izdelkov drugam v znotraj
pogodbenic. Nadomestno potrdilo oziroma nadomestna po-
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trdila o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod
nadzorom katerih so bili dani izdelki.
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne
težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih
strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja”.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem dogovorjenem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih
računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil izdelek
narejen.
5. Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa
koristnik da izjavo o tem, kako so bile količine vodene.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga uporabnik
kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od
drugih pogojev, določenih v tem protokolu.
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da:
a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena ali
b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
en ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6000 EUR.
2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
pogodbenic in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
protokola.
4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava
države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s
črnilom in s tiskanimi črkami.
5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni
podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v
smislu 22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave pod
pogojem, da se carinskim organom države izvoznice pisno
zaveže, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na
računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je
lastnoročno podpisal.
6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je
predložena carinskim organom v državi izvoznici najkasneje
v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, v nadaljevanju “pooblaščenega iz-
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voznika”, ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, da
daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na
katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo,
mora carinskim organom predložiti zadovoljiva dokazila o
statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev
tega protokola.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po kakršnih koli pogojih, ki so po njihovem
mnenju primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na
računu.
4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo kako pooblaščen izvoznik uporablja pooblastila.
5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje
več jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje
pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in mora biti v tem roku predloženo
carinskim organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo možno predložiti do postavljenega končnega datuma.
3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če
so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje tega sporazuma.
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu odstavka (a) Temeljnega pravila 2 za uporabo Harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI.
in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 Harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za take izdelke pri
prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo
dokazilo o poreklu.
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se taki izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da
ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava
lahko napiše na carinsko deklaracijo CN23 ali na list papirja, ki se priloži temu dokumentu.
2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
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ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov očitno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Poleg tega skupna vrednost teh izdelkov ne sme
presegati 500 EUR pri majhnih paketih ali 1200 EUR pri
izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.
27. člen
Spremljajoči dokumenti
Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in
tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo za dokazovanje, da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1
ali izjavo na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
ene od pogodbenic in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola, so med drugim lahko tudi:
a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj za pridobitev tega blaga, kot so na
primer vsebovani v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem
knjigovodstvu;
b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v eni od pogodbenic,
kadar se taki dokumenti uporabljajo v skladu z domačim
pravom;
c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v eni od pogodbenic, izdani ali sestavljeni
v tej pogodbenici, kjer se uporabljajo v skladu z domačim
pravom;
d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih,
ki za uporabljene materiale dokazujejo status blaga s poreklom, izdana ali sestavljena v eni od pogodbenic v skladu s
tem protokolom.
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26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri se izda račun,
glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti
zneskov, izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v
oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Za
namene izvajanja določb drugega odstavka ob uvozu pogodbenici priznavata ustrezne zneske, ki jih je uradno sporočila ta država.
4. Država pogodbenica lahko zaokroži navzgor ali navzdol znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v evrih izraženega zneska, v nacionalno valuto. Zaokroženi znesek se
od zneska, ki se dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za
več kot 5 odstotkov. Država pogodbenica lahko obdrži
nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti zneska,
izraženega v evrih, če ob letni uskladitvi iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred kakršno koli zaokrožitvijo
večji za manj kot 15 odstotkov protivrednosti v nacionalni
valuti. Protivrednost v nacionalni valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje te protivrednosti.
5. Mešana komisija na zahtevo ene od držav pogodbenic pregleda v evrih izražene zneske. Mešana komisija pri
tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov
teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za
spremembo zneskov, izraženih v evrih
VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

28. člen
Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, navedene v tretjem odstavku 17. člena.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, navedene v tretjem odstavku 21. člena.
3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo
o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
navedene v drugem odstavku 17. člena.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.

31. člen
Medsebojno sodelovanje
1. Carinski organi pogodbenic si medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski
organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o
prometu blaga EUR.1 in za preverjanja teh potrdil in izjav
na računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si
pogodbenici preko pristojnih carinskih uprav medsebojno
pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu
blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so
tam navedene.

29. člen
Razlike in formalne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami
na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti
omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.
2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.

32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga
EUR. 1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali
kopijo teh dokumentov carinskim organom države izvoznice, 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.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico
zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli
pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za take izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja,

30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka
21. člena in tretjega odstavka 26. člena v primerih, ko se
izda račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka država
pogodbenica določi zneske v nacionalni valuti te države
pogodbenice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko b) prvega odstavka 21. člena ali s tretjim odstavkom
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morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o izidih tega preverjanja čim prej obveščeni. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
ene od pogodbenic ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.
33. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz
32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede
razlage tega protokola, jih je treba predložiti Mešani komisiji.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.
34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi
pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1. Pogodbenici ukreneta vse potrebno da zagotovita,
da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o
poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto cono
na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na
njih ne bodo opravljeni drugi postopki, razen običajnih, ki
so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka izdelki s poreklom iz ene od pogodbenic, ki imajo dokazilo o
poreklu, uvozijo v prosto cono na podlagi dokazila o poreklu
in se na njih opravijo predelave ali obdelave, odgovorni
organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prometu blaga EUR. 1, če je opravljena obdelava ali predelava v
skladu z določbami tega protokola.
VII. ODDELEK
KONČNE DOLOČBE
36. člen
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla
V okviru Mešane komisije se v skladu s petim odstavkom 35. člena sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Makedonijo ustanovi pododbor za
carinske zadeve in vprašanja porekla da pomaga pri opravljanju njegovih nalog ter zagotovlja nenehno obveščanje in
posvetovanja med strokovnjaki.
Sestavljajo ga strokovnjaki iz pogodbenic, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in poreklom
blaga.
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37. člen
Priloge
Priloge I do VI k temu protokolu so njegov sestavni del.
38. člen
Blago v tranzitu in v hrambi
Blago, ki ustreza določbam II. oddelka in ki je na dan
začetka veljavnosti tega protokola na poti ali v začasni hrambi v državi pogodbenici bodisi v carinskem skladišču ali
prosti coni, se lahko sprejme kot blago s poreklom, če se v
štirih mesecih od tega datuma carinskim organom države
pogodbenice uvoznice predložijo dokazilo o poreklu, ki je
bilo naknadno sestavljeno, in vsi dokumenti, ki dodatno
dokazujejo okoliščine prevoza.
PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v
smislu 6. člena.
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”, 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 izdelke 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 tako 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 Določbe 5. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili
status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen v tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi
tovarni v državi pogodbenici.
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 državi pogodbenici iz
ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri
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izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede
na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni v tej
državi pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov
brez porekla.
3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave
ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako 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 ni.
3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja
določbe “ izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke
(tudi materiali istega opisa in iz istega poglavja kot izdelek),
pri čemer je treba 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…”
ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števike, vštevši
druge materiale iz iste tarifne številke kot je izdelek“ pomeni,
da se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke,
razen tistih opisanih tako kot izdelek v 2. stolpcu seznama.
3.4 Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek
lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se
lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.
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 pa 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 žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
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 je 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

Uradni list Republike Slovenije
pred predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne spredena.
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, ki se uporabljajo
pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo 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 spodaj).
5.2 Vendar pa se 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 poli(fenilensulfida)
– sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida)
– 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
– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali
ne, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s
prozornim ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima
slojema
– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.
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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 uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod pogojem, da njihova
skupna teža ne presega 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 (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih
materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi,
če 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, da je uporabljena preja iz
dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s
tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo “prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne”, je
to odstopanje pri preji 20%.
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo “trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z
aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z prozornim ali barvnim lepilom med
dvema plastičnima slojema”, je to odstopanje pri traku 30%.
Opomba 6:
6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo, se tekstilni materiali (razen vlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za
izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, lahko
uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna
od tarifne številke izdelka in če njihova vrednost ne presega
8% cene izdelka franko tovarna.
6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri
izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo
tekstil ali ne.
Na primer:
Če pravilo v seznamu določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so 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, čeprav 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.
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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 frakcioniranja;
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 frakcioniranja;
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;
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 tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 250 °C, 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 obravnava kot specifični
proces;
m) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija, če se manj kot 30 vol.%
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C, po 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,
o) samo za surove izdelke (razen vazelina, ozokerita,
voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase olja) iz tarifne
številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko kristalizacijo.
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715,
ex 2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla
kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije ne
podelijo porekla.
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Uradni list Republike Slovenije
PRILOGA II

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani
izdelki dobili status blaga s poreklom
Izdelki, omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele sporazuma
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

1. pgl.

Žive živali

Vse živali iz 1. poglavja morajo
biti v celoti pridobljene.

2. pgl.

Meso in drugi užitni klavnični
proizvodi

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 1. in 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

3. pgl.

Ribe, raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 4. pgl.

Mlečni izdelki; perutninska in
ptičja jajca; naravni med; užitni
proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni.

0403

Pinjenec, kislo mleko, kisla
smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirano ali ne, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil, aromatizirano ali z dodanim
sadjem, lupinastim sadjem ali
kakavom

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni;
- je ves uporabljen sadni sok
(razen ananasovega, citroninega
ali grenivkinega) iz tar. št. 2009 s
poreklom, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 5. pgl.

Proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 5.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlake
domačega in divjega prašiča

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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 6.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna.

7. pgl.

Užitne vrtnine, nekateri koreni in
gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 7.
poglavja v celoti pridobljeni.

8. pgl.

Užitno sadje in oreški ; lupine
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- je vse uporabljeno sadje v celoti
pridobljeno in so vsi uporabljeni
oreški v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30 % vrednosti cene
izdelka franko tovarna.

(4)
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Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 9. pgl.

Kava, pravi čaj, maté čaj in
začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 9.
poglavja v celoti pridobljeni.

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali
brez kofeina; lupine in kožice
kave; kavni nadomestki, ki
vsebujejo kakršen koli odstotek
kave

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

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 so vsi
uporabljeni materiali iz 10.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 11 .pgl.

Proizvodi mlinske industrije; slad;
škrob; inulin; pšenični gluten;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita, užitne vrtnine,
korenine in gomolji iz tar. št. 0714
ali sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št.
0713

Sušenje in mletje sušenih stročnic
iz tar. št. 0708.

12. pgl.

Oljna semena in plodovi; razno
zrnje, semena in plodovi;
industrijske in zdravilne rastline;
slama in krma

Izdelava, pri kateri so 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 vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
1301 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

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,
dobljeni iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi
in sredstev za zgoščevanje.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

14. pgl.

Rastlinski materiali za pletarstvo;
rastlinski proizvodi, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 14.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 15. pgl.

Masti in olja živalskega in
rastlinskega izvora in proizvodi
njihovega razkrajanja; predelane
užitne masti; voski živalskega in
rastlinskega izvora; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št, kot
je tar.št. izdelka.

(4)
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1501

1502

1504

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Prašičja maščoba (vključno z
mastjo) in piščančja maščoba,
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar.št.0203,
0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št.
0506.

- Drugo

Izdelava iz prašičjega mesa ali
užitnih klavničnih izdelkov iz tar.
št. 0203 ali 0206 ali iz piščančjega
mesa in užitnih klavničnih
izdelkov iz tar. št. 0207.

Maščobe živali vrste goved, ovac
in koz, razen tistih iz tar. št. 1503:
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 0201,
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz
tar. št. 0506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

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., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1504.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so 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., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1506.
Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

(4)
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1507 do
1515
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Rastlinska olja 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.

- Trdne frakcije, razen iz jojoba
olja

Izdelava iz drugih materialov iz
tar. št. od 1507 do 1515.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni rastlinski materiali v
celoti pridobljeni.

1516

Masti in olja živalskega ali
rastlinskega izvora in njihove
frakcije, deloma ali v celoti
hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda
nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko
pa se uporabijo materiali iz tar.
št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

1517

Margarina; užitne mešanice ali
preparati iz masti in 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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 4. poglavja v celoti pridobljeni,
in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib, rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

Izdelava iz:
- živali iz 1. poglavja, in/ali
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni proizvodi;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa in
sladkorne pese ter kemično čista
saharoza v trdnem stanju, z dodatki
za aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1702.

- Drugi sladkorji v trdnem stanju z
dodatki za aromatiziranje ali
barvili

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali že s
poreklom.

ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali
rafiniranju sladkorja, z dodatki za
aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z
belo čokolado), brez kakava

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke,
drobljencev, zdroba, škroba ali
sladnega ekstrakta brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v
prahu v količini manj kot 40 mas.
%, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso
navedena in ne zajeta na drugem
mestu; živila iz izdelkov iz tar. št.
0401 do 0404 brez dodatka
kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj
kot 5 mas. %, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki
niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu:

1902

ali

- Sladni ekstrakt

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

- Drugo

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Testenine, kuhane ali nekuhane ali
polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene,
kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

- Ki vsebujejo 20 mas. % ali manj
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita in žitni izdelki
(razen pšenice vrste "durum" in
njenih izdelkov) v celoti
pridobljeni.

- Ki vsebujejo več kot 20 mas. %
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita in žitni
izdelki (razen pšenice vrste
"durum" in njenih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 3. poglavja v celoti pridobljeni.

1903

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle in 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 obliki kosmičev ali druge
oblike (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače
pripravljena, ki niso navedena in
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 1806,
- pri kateri so vsa uporabljena žita
in moka (razen pšenice vrste
"durum" in koruze vrste Zea
indurata, in njunih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in
drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega: hostije,
prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati za pečatenje,
rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz 11. poglavja.

ex 20. pgl.

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreški
ali drugih delov rastlin; razen za:

Izdelava, pri kateri je vse
uporabljeno sadje, oreški ali
vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo
najmanj 5 mas.% škroba,
pripravljeni ali konzervirani v kisu
ali ocetni kislini

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.

2006

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine
in drugi deli rastlin, konzervirani v
sladkorju (suhi, glazirani ali
kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade,
sadni pireji ali pireji iz oreškov in
sadne paste ali paste iz oreškov,
dobljeni s toplotno obdelavo, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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-Oreški, brez dodatka sladkorja ali
alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih oreškov in oljnih
semen s poreklom iz tar. št. 0801,
0802 in od 1202 do 1207 presega
60 % cene izdelka franko tovarna.

- Arašidno maslo; mešanice na
osnovi žit; palmovi srčki ; koruza

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Drugi, razen sadja in oreškov,
kuhani drugače kot v sopari ali
vodi, brez dodanega sladkorja;
zamrznjeni

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
zelenjavni sokovi, nefermentirani
in brez dodatka alkohola, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 21. pgl.

Razna živila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, pravega čaja ali maté čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na
osnovi kave, pravega čaja ali maté
čaja; pražena cikorija in drugi
praženi kavni nadomestki in
njihovi ekstrakti, esence in
koncentrati

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri je vsa uporabljena
cikorija v celoti pridobljena.

2103

Pripravki za omake in pripravljene
omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih
sredstev; gorčična moka in zdrob
in pripravljena gorčica:

ex 2104

- Pripravki za omake in
pripravljene omake, kombinirane
začimbe in kombinirane mešanice
začimbnih sredstev

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabi gorčična moka ali zdrob
ali pripravljena gorčica.

- Gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

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. od 2002 do 2005.
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2106

Živila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl.

Pijače, alkoholi in kis; razen za:

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni.

2202

Vode, vključno z mineralnimi
vodami in sodavicami, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali
aromatizirane ter druge
brezalkoholne pijače, razen sadnih
in zelenjavnih sokov, ki se
uvrščajo v tar. št. 2009

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna, in
- pri kateri je vsak uporabljeni
sadni sok (razen ananasovega,
citroninega ali grenivkinega) s
poreklom.

2207

Nedenaturiran etanol (nevtralni,
sintetični ali fermentirani etanol), z
vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali
več; denaturirani etanoli, s katero
koli vsebnostjo etanola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni, 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.%; destilati, likerji
in druge alkoholne pijače s katero
koli vsebnostjo alkohola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni, 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrob in peleti
iz rib ali rakov , mehkužcev ali
drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja v celoti pridobljeni.
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ex 2303

Ostanki pri proizvodnji škroba iz
koruze (razen zgoščenih tekočin za
namakanje), z vsebnostjo
proteinov, računano na suh
proizvod, več kot 40 mas. %

Izdelava, pri kateri je vsa
uporabljena koruza v celoti
pridobljena.

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki
ekstrakcije olivnega olja, ki
vsebujejo več kot 3 mas. %
olivnega olja

Izdelava, pri kateri so vse
uporabljene olive v celoti
pridobljene.

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma
za živali

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita, sladkor
ali melase, meso ali mleko s
poreklom, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
materiali iz 24. poglavja v celoti
pridobljeni.

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut.% uporabljenega nepredelanega
tobaka ali tobačnega odpadka iz
tar. št. 2401 s poreklom.

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut % uporabljenega nepredelanega
tobaka ali tobačnega odpadka iz
tar. št. 2401 s poreklom.

ex 25. pgl.

Sol; žveplo; zemljine in kamen;
sadra, apno in cement; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2504

Naravni grafit, z obogateno
vsebino ogljika, prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika,
prečiščevanje in mletje surovega
grafita.

ex 2515

Marmor, razžagan ali kako drugače
razrezan v pravokotne (vključno z
kvadratnimi) bloke ali plošče
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 ali
gradbeništvo, razžagani ali kako
drugače razrezani v kvadratne ali
pravokotne bloke ali plošče
debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, kamna (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518

Dolomit, žgan (magnezijevkalcijev oksid) ali sintran

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev
karbonat (magnezit), v hermetično
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev
oksid, čisti ali nečisti, razen
taljenega magnezijevega oksida ali
mrtvo pečenega (sintranega)
magnezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabi 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.
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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, žlindre in pepeli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.

ex 27. pgl.

Mineralna goriva, mineralna olja in
proizvodi njihove destilacije;
bituminozne snovi; mineralni
voski; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2707

Olja, pri katerih masa aromatskih
sestavin presega maso
nearomatskih sestavin, ki so
podobna mineralnim oljem
dobljenim z destilacijo katrana iz
črnega premoga pri visoki
temperaturi, katerih se 65 vol. %
ali več destilira pri temperaturi do
250o C (vključno z mešanicami
naftnih olj in benzenom), za
pogonsko gorivo ali kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)

ex 2709

Surova olja, dobljena iz
bituminoznih mineralov

Destruktivna destilacija
bituminoznih materialov.

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih
materialov, razen surovih ter
proizvodi, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu, ki
vsebujejo po masi 70 % ali več olj
iz nafte ali olj, dobljenih iz
bituminoznih materialov, če so ta
olja osnovne sestavine teh
proizvodov; odpadna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov . (2)

2711

Naftni plini in drugi plinasti
ogljikovodiki

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.
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 pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.
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Vazelin; parafinski vosek,
mikrokristalni vosek iz nafte,
stiskani parafini, ozokerit, vosek iz
rjavega premoga ali lignita, vosek
iz šote, drugi mineralni voski in
podobni proizvodi, dobljeni s
sintezo ali drugimi postopki,
pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (2)

Naftni koks, bitumen in drugi
ostanki iz nafte ali olj iz
bituminoznih materialov

Postopki rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.(1)

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
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. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna 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 (npr.: bizuminozni
kit, “cutback”)

ali

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
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ex 28. pgl.

Anorganski kemični proizvodi;
organske in anorganske spojine
plemenitih kovin, redkih
zemeljskih kovin in radioaktivnih
elementov in izotopov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % 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.

ex 2833

Aluminijev sulfat

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

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 kemijski proizvodi; razen
za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

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.

Stran

19432 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 2902

Cikloalkani in cikloalkeni (razen
azulenov), benzeni, tolueni,
ksileni, za uporabo kot pogonsko
gorivo ali za kurjavo

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ex 2905

Kovinski alkoholati alkoholov iz te
tar. št. in iz etanola

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 2905. Lahko
pa se uporabijo kovinski
alkoholati iz te tar. št. 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.

2915

Nasičene aciklične
monokarboksilne kisline in njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi in
peroksikisline, njihovi halogenski,
sulfo-,nitro- ali 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

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, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Ciklični acetali in notranji
hemiacetali in njihovi halogenski,
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

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. Vendar 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,
kemično določene ali nedoločene;
druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. Vendar 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 2939

Koncentrati iz makove slame, ki
vsebujejo manj kot 50 mas.%
alkaloidov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 30. pgl.

Farmacevtski proizvodi; razen za:

3002

Človeška kri; živalska kri,
pripravljena za uporabo v
terapevtske, profilaktične ali
diagnostične namene; antiserumi
in druge frakcije krvi ter
modificirani imunološki proizvodi,
dobljeni po biotehničnih postopkih
ali kako drugače; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov (razen
kvasovk) in podobni proizvodi:
- 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

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , pod
pogojem , da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarne.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- Drugo:
-- človeška kri

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- živalska kri, pripravljena za
terapevtsko ali profilaktično rabo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali , ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- frakcije krvi, razen antiserumov,
hemoglobina, globulina iz krvi in
globulina iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- hemoglobin, globulin iz krvi in
globulin iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)
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- - drugo

3003 in
3004

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

Zdravila (razen proizvodov iz tar.
št. 3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št.
2941

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št. 3003
in 3004 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 20
% cene izdelka franko tovarna.

-Drugo

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št. 3003
in 3004 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materalov ne presega
50 % cene izdelka franko tovarna
.

ex 3006

Odpadni farmacevtski proizvodi
definirani z opombo 4(k) v tem
poglavju

Ohrani se tisto poreklo izdelka,
kot je v njegovi izvirni uvrstitvi .

ex 31. pgl

Gnojila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki
vsebujejo dva ali tri gnojilne
elemente - dušik, fosfor in kalij;
druga gnojila; proizvodi iz tega
poglavja v tabletah ali podobnih
oblikah ali pakiranjih do vključno
10 kg bruto mase; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna, in

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev sulfat

- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
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status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 32. pgl.

Ekstrakti za strojenje ali barvanje;
tanini in njihovi derivati; barve,
pigmenti in druga barvila;
pripravljena premazna sredstva in
laki; kiti in druge tesnilne mase;
tiskarske barve in črnila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

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" (3)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar št., razen materialov iz tar.
št. 3203, 3204 in 3205. Lahko pa
se uporabijo materiali iz tar. št.
3205 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.

ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi;
parfumerijski, kozmetični in
toaletni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s
terpeni), vključno z zgoščenimi
(trdimi) olji (concretes) in čistimi
olji; izvlečki oleosmol; rezinoidi;
koncentrati eteričnih olj in maščob
v masteh, neeteričnih oljih, voskih
ali podobnem, dobljeni z
ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo
ali maceracijo; stranski terpenski
proizvodi, dobljeni z deterpenacijo
eteričnih olj; vodni destilati in
vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z materiali
iz druge "skupine" (4) v tej tar. št.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste skupine, kot je skupina
izdelka, 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.

ex 34. pgl.

Mila, organska površinsko aktivna
sredstva, pralni preparati, mazalni
preparati, umetni voski,
pripravljeni voski, preparati za
loščenje ali čiščenje, sveče in
podobni proizvodi, paste za
modeliranje in "zobarski voski" ter
zobarski preparati na osnovi sadre;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.
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ex 3403

Mazalni preparati, ki vsebujejo
manj kot 70 mas.% naftnih olj ali
olj, pridobljenih iz bituminoznih
mineralov
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(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
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, in
- materialov iz tar. št. 3404.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Ti materiali se lahko uporabijo
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
ex 35.pgl.

Beljakovinske snovi; modificirani
škrobi; lepila; encimi; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

3505

Dekstrini in drugi modificirani
škrobi (npr. preželatinizirani in
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi
dekstrina in drugih modificiranih
škrobov:
- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali 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 iz tar. št. 1108.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični
proizvodi; vžigalice; piroforne
zlitine; vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 37. pgl.

Proizvodi za fotografske in
kinematografske namene; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

3701

Fotografske plošče in plan filmi,
občutljivi za svetlobo, neosvetljeni,
iz kakršnega koli materiala, razen
iz papirja, kartona ali tekstila; plan
filmi za trenutno (hitro)
fotografijo, občutljivi na svetlobo,
neosvetljeni, v kasetah ali brez
njih:
- Plan filmi za trenutno (hitro)
barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz tar. št. 3702, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz 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 na svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; filmi v zvitkih za
trenutne (hitre) fotografije,
občutljivi na svetlobo, neosvetljeni

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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ex 38. pgl.

Razni proizvodi kemijske
industrije; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , 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.

ex 3801

- Koloidni grafit v oljni suspenziji
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 mas.% 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 tal olje

Rafiniranje surovega tal olja.

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.

ex 3806

Smolni estri (ester gums)

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 proizvodi,
pripravljeni v oblikah ali
pakiranjih za prodajo na drobno
končnemu porabniku brez
predhodnega pakiranja v manjšo
embalažo ali kot preparati ali
proizvodi (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
proizvodi (npr.: sredstva za
apreturo in jedkanje), ki se
uporabljajo v tekstilni, papirni,
usnjarski in podobnih industrijah,
ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
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(2)

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

3811

Preparati zoper detonacijo,
antioksidanti, preparati za
preprečevanje kopičenja smole, za
zboljšanje viskoznosti, preparati za
preprečevanje korozije in drugi
pripravljeni aditivi, za mineralna
olja (vključno z bencinom) ali za
druge tekočine, ki se uporabljajo v
iste namene kot mineralna olja:

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19439

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cena izdelka franko
tovarna.

- Pripravljeni aditivi za mazalna
olja, ki vsebujejo naftna olja ali
olja iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 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 ali lakov

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 po masi ne
vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
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.

ali

(4)
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3822

Diagnostični ali laboratorijski
reagenti na podlogi (nosilcu);
pripravljeni diagnostični ali
laboratorijski reagenti na nosilcu
ali brez njega, razen tistih iz tar.
št. 3002 ali 3006; standardni
referenčni vzorci

3823

Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije; industrijski maščobni
alkoholi

3824

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3823.

Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra,
kemični proizvodi in preparati
kemijske industrije in sorodnih
industrij (vključno tudi s tistimi, ki
so sestavljeni iz mešanic naravnih
proizvodov), 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,
tiofenirane sulfonske kisline, iz olj
pridobljenih iz bituminoznih
mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjalci
- - Sušilci (getterji) za vakuumske
cevi
- - Alkalni železovi oksidi za
prečiščevanje plina
- - Amoniakova voda in izkoriščeni
oksidi dobljeni pri čišenju plina iz
premoga
- - Sulfonaftenske kisline, njihove
v vodi netopne soli in njihovi estri

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.
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- - 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

3901 do
3915

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

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;
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

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. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Kopolimeri, narejeni iz
polikarbonata in akrilonitrilbutadien-stiren kopolimera (ABS)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod pogojem
, da njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

- Poliester

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov 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 vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je izdelek 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

ex 3907
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- Ploščati izdelki, bolj kot le
površinsko obdelani ali rezani v
druge oblike, razen pravokotnih
(vključno z kvadratnimi); drugi
izdelki, bolj obdelani kot le
površinsko obdelani

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz. 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost
katerega koli uporabljenih
materialov ne presega 25%
cene izdelka franko tovarna.

- - drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna. (5)

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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka, ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov

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
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je tar. štev. izdelka, ne
presega
20 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3921

Folije iz plastičnih mas,
metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih
poliestrskih folij debeline manj
kot 23 mikronov. (6)

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 proizvodi iz kavčuka in
gume; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.

ex 4001

Laminirane plošče ali krep iz
kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega
kavčuka.

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
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4005

Mešanice kavčuka,
nevulkanizirane, v primarnih
oblikah ali ploščah, listih ali
trakovih

4012

Protektirane ali rabljene zunanje
gume (plašči); polne gume ali
gume z zračnimi komorami,
zamenljivi protektorji (plasti) in
ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka
(gume):

Št.
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status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov, razen
naravnega kavčuka, ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.

- 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
in 4012.

ex 4017

Izdelki iz trde gume

Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl.

Surove kože z dlako ali brez dlake
(razen krzna) in usnje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4102

Surove kože ovc ali jagnjet, brez
volne

Odstranjevanje volne s kože ovac
ali jagnjet, z volno.

4104 do
4106

Strojena ali "crust" koža brez volne
ali dlak, cepljena ali necepljena,
toda nadaljne neobdelana

Ponovno strojenje predhodno
strojenih kož.
ali
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

4107, 4112
in 4113

Usnje, naprej obdelano po
strojenju ali "crust", vključno s
pergamentno obdelanimi, brez
volne, cepljeno ali necepljeno,
razen usnja iz tar.št. 4114

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar.št. od 4104
do 4113.

ex 4114

Lakasto usnje in lakasto plastovito
usnje; metalizirano usnje

Izdelava iz materialov iz tar.št.
od 4104 do 4106, 4112 ali 4113
pod pogojem, da njihova skupna
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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:
- Plošče, križi in podobne oblike

Beljenje ali barvanje, vključno z
rezanjem in sestavljanjem
nesestavljenega strojenega ali
obdelanega krzna.

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna.

(4)
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4303

Oblačila, pribor za oblačila 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.

ex 4403

Les, grobo obdelan (razčetverjen)

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 na koncih spojen, debeline nad
6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s
spajanjem na koncih.

ex 4408

Listi za furniranje (vključno s
tistimi, ki so pridobljeni z
rezanjem laminiranega lesa) in za
vezane plošče debeline do
vključno 6 mm, spojene in drug
les, žagan po dolžini, rezan ali
lupljen debeline do vključno 6
mm, skobljan, brušen ali na
koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali
lepljenje s spajanjem na koncih.

ex 4409

Les, profiliran vzdolž katerega koli
roba, konca ali strani, vključno s
skobljanim, brušenim ali na koncih
spojenim:
- Brušeni ali na koncih spojeni

Brušenje ali spajanje na koncih.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.

ex 4410 do
ex 4413

Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve za notranjo
dekoracijo in druge oblikovane
plošče

Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe,
bobni in podobna embalaža za
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane
na določeno velikost.

ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski
proizvodi in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje
neobdelanih, razen razžaganih na
dveh glavnih površinah.

ex 4418

- Stavbno pohištvo in drugi leseni
proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo celičaste lesene plošče,
skodle in opaži.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in
utori) ali okrasne letve.

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 za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

(4)
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46. pgl.

Izdelki iz slame, esparta in drugih
materialov za pletarstvo; košarski
in pletarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.

47. pgl.

Celuloza, lesna ali iz drugih
vlaknastih celuloznih
materialov;papirni ali kartonski
odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne
mase, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 ali
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
brez slike, iz papirja ali kartona;
kompleti za dopisovanje v škatlah,
vrečkah, notesih in podobnih
pakiranjih iz papirja ali kartona

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 drugi
izdelki za pakiranje, iz papirja,
kartona, celulozne vate ali listov
ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

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 proizvodi grafične industrije,
rokopisi, tipkana besedila in načrti;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani,
vključno s koledarskimi bloki:

(4)
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

- Koledarji vrste "večni" ali z
zamenljivimi bloki na podlagah,
ki niso iz papirja ali kartona

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

ex 50. pgl.

Svila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 5003

Svileni odpadki (vključno z
zapredki, neprimernimi za
odvijanje, odpadki preje in
raztrganimi tekstilnimi svilenimi
materiali), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih
odpadkov.

5004 do ex
5006

Svilena preja in preja iz svilenih
odpadkov

Izdelava iz: (7)
- 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. (7)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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,
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.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 51. pgl.

Volna, fina ali groba živalska
dlaka, preja in tkanine iz konjske
žime; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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: (7)
- 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. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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,
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 za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz: (7)
- 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.

(4)
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5208 do
5212

Bombažne tkanine:

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

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 53. pgl.

Druga rastlinska tekstilna vlakna;
papirna preja in tkanine iz papirne
preje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (7)
- 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.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5309 do
5311

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Tkanine iz drugih rastlinskih
tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne
preje:
- Z vtkanini gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- 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.

5401 do
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sintetičnih filamentov

5407 in
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali
sintetičnih filamentov:

Izdelava iz: (7)
- 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.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali

(4)
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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.

5508 do
5511

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali 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. (7)

- Druge

Izdelava iz : (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 56. pgl.

Vata, klobučevina in netkani
material; specialne preje; vrvi,
motvozi, konopci in prameni ter
proizvodi iz njih; razen za:

5602

Klobučevina,vključno z
impregnirano, prevlečeno ali
laminirano:
- Iglana klobučevina

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

- Drugo

5604

5605

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov, ali
tekstilne kaše.

Niti in kord iz gume, prekrit s
tekstilnim materialom; tekstilna
preja, trakovi in podobno iz tar. št.
5404 ali 5405, impregnirani,
prevlečeni, prekriti, obloženi z
gumo ali plastično maso:
- Niti in kord iz gume, prekriti s
tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi,
ki niso prekrite s tekstilom.

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Metalizirana preja, vključno s
posukano prejo, ki je sestavljena iz
tekstilne preje, trakov ali podobnih
oblik iz tar. št. 5404 ali 5405,
kombiniranih s kovino v obliki niti,
trakov ali prahu ali prevlečenih s
kovino

Izdelava iz: (7)
- 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.

(4)
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5606

Posukana preja, zviti trakovi in
podobne oblike iz tar. št. 5404 ali
5405, razen povitih proizvodov iz
tar. št. 5605 in posukane preje iz
konjske dlake iz grive in repa;
ženiljska preja (vključno s
kosmičeno ženiljsko prejo); efektno
vozličasta preja

57. pgl.

Preproge in druga talna prekrivala:
- Iz iglane klobučevine

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- 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.
Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 deciteksov,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

ex 58. pgl.

- Iz druge klobučevine

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za predenje,
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- 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.

Specialne tkanine; taftane tkanine;
čipke; tapiserije; pozamentarija;
vezenine; razen za:

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali
(7)

- Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje.

- Druge

Izdelava iz: (7)
- 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 (vrsta:
gobelin, flandrijske, beauvais,
aubusson in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z drobnim
in križnim vbodom), vključno z
konfekcioniranimi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5810

Vezenina v metraži, trakovih ali
motivih

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

5901

Tekstilni materiali, prevlečeni z
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo vezavo
knjig in podobne namene; tkanine
za risanje; projektno platno;
kanafas, pripravljen za slikanje;
toge tkanine (buckram) in podobni
tekstilni materiali, ki se uporabljajo
za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902

Kord tkanine za avtomobilske
plašče iz preje iz najlona, poliestra
ali viskoznega rajona, velike
trdnosti:
- Z vsebnostjo do vključno 90 mas.
% tekstilnih materialov

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih materialov
ali tekstilne kaše.

(4)
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5903

Tekstilni materiali, impregnirani,
premazani, prevlečeni ali prekriti
ali laminirani s plastičnimi masami,
razen tistih iz tar. št. 5902

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

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, vključno z rezanim v
oblike; talna prekrivala na tekstilni
podlagi, premazani, prevlečeni ali
prekriti, vključno z razrezanimi v
oblike

5905

Zidne tapete iz tekstilnih surovin:

Izdelava iz preje. (7)

- Impregnirane, premazane,
prevlečene ali prekrite ali
laminirane z gumo, plastičnimi
masami ali drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz: (7)
- 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.

(4)
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5906

5907

5908

5909 do
5911
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

Gumirani tekstilni materiali, razen
tistih iz tar. št. 5902:
- Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi materiali iz sintetične
filament preje, ki vsebuje več kot
90 mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

Tekstilni materiali, drugače
impregnirani, premazani,
prevlečeni ali prekriti; platna,
slikana 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.

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni
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 plinsko
razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih
materialov za svetilke.

- Druge

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

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.
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)
(7)

- 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:
- preje iz kokosovega vlakna,

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- 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.

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)

- naslednjih materialov:
-- preja iz politetrafluoretilena,(8)
-- preje, večnitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali
prevlečene s fenolno smolo,
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz aromatičnih
poliamidov, dobljenih z
polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
-- monofilamenta iz
politetrafluoretilena, (8)
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli (pfenilentereftalamida),
-- preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo, (8)
-- kopoliestrskih monofilamentov
iz poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4cikloheksandietanola 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.

- 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 pribor za oblačila,
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. (7) (9)

ali

(4)
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status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

- Drugi

Izdelava iz:
- 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 pribor za oblačila razen
pletenih in kvačkanih izdelkov;
razen za:

Izdelava iz preje. (7) (9)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211

Oblačila in pribor za oblačila, za
ženske, deklice in dojenčke, vezeni

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)

ex 6210 in
ex 6216

Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo iz
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
če vrednost uporabljene
neprevlečene tkanine ne presega
40 % cene izdelka franko tovarna.
(9)

6213 in
6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute,
naglavne rute, tančice in podobni
izdelki:
- Vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna. (9)

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelavi sledi 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 vse
uporabljene netiskane tkanine iz
tar. št. 6213 in 6214 ne presega
47,5 % cene izdelka franko
tovarna.
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ali

Drug gotov pribor za oblačila; deli
oblačil ali pribora za oblačila, razen
tistih iz tar. št. 6212:
- Vezeni

Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)

- Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
pod pogojem, da vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.(9)

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava iz preje. (9)

ex 63. pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena -izrabljena
oblačila in izrabljeni tekstilni
izdelki; krpe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6301 do
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo itd, zavese itd., drugi izdelki
za notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih
materialov

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi:
-- vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (9) (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.(9) (10)
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6305

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

6306

Ponjave, platnene strehe in zunanje
platnene navojnice (tende); šotori;
jadra (za plovila, jadralne deske ali
suhozemna vozila); izdelki za
taborjenje
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status blaga s poreklom
(3)

ali

(7)

Izdelava iz:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Netkani

Izdelava iz: (7) (9)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki,
vključno z modnimi kroji za
oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka 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,
pripravljene v zavitkih za prodajo
na drobno končnemu porabniku
brez predhodnega pakiranja v
manjšo embalažo

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora izpolnjevati
pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi
bil v garnituri. Sestavni deli ali
izdelki brez porekla pa se lahko
vključijo, če njihova skupna
vrednost ne presega 15 % cene
garniture franko tovarna.

ex 64. pgl.

Obutev, gamaše in podobni izdelki;
deli teh izdelkov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz spojenih
gornjih delov, pritrjenih na
notranje podplate ali druge
komponente podplatov iz tar. št.
6406.

6406

Deli obutve; vložki za obutev,
vstavki za pete in podobni izdelki;
gamaše, ovijači in podobni izdelki
in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 65. pgl.

Klobuki, kape in druga pokrivala
ter njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6503

Klobuki in druga pokrivala, iz
klobučevine, izdelane iz tulcev,
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
6501, vključno tudi z podloženimi
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)
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6505

Klobuki in druga pokrivala,
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz
čipke, klobučevine ali drugih
tekstilnih metražnih materialov
(razen iz trakov), vključno z
podloženimi ali okrašenimi;
mrežice za lase iz kakršnega koli
materiala, vključno z podloženimi
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

ex 66. pgl.

Dežniki, sončniki, sprehajalne
palice, palice-stolčki, biči, korobači
in njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6601

Dežniki in sončniki (vključno s
palicamidežniki, vrtnimi dežniki in
podobnimi dežniki)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

67. pgl.

Preparirano perje in puh in izdelki
iz perja in puha; umetno cvetje;
lasuljarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 68. pgl.

Izdelki iz kamna, sadre, cementa,
betona, azbesta, sljude ali podobnih
materialov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta, izdelki iz
mešanic na osnovi azbesta ali iz
mešanic na osnovi azbesta in
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z
aglomerirano ali rekonstituirano
sljudo, na podlagi iz papirja,
kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude
(vključno z aglomerirano ali
rekonstituirano).

69. pgl.

Keramični izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano,
emajlirano ali drugače obdelano,
neokvirjeno in ne spojeno z
drugimi materiali:

ali

- Podlaga iz steklene plošče,
prevlečena s tanko izolacijsko
prevleko polprevodniške vrste v
skladu s standardi SEMII (11)

Izdelava iz neprevlečene podlage
iz steklene plošče iz tar. št. 7006.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz tar.št.
7001.
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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, vključno tudi z
vzvratnimi ogledali

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ali

ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.

7013

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo
za mizo, v kuhinji, za toaletne
namene, v pisarnah, izdelki za
notranjo dekoracijo in podobne
namene (razen tistih iz tar. št. 7010
ali 7018)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.
ali
Ročno okraševanje (razen
sitotiska) ročno pihanih steklenih
izdelkov pod pogojem, da skupna
vrednost uporabljenih 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; imitacije nakita; kovanci;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri,
sortirani in 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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ali

Plemenite kovine:

- Neobdelane

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar. št. 7106,
7108 in 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.

- 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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

Žica iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7207.

ex 7218,
7219 do
7222

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
palice, kotniki in profili iz
nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7218.

7223

Žica iz nerjavnega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7218.
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ex 7224,
7225 do
7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
toplo valjane palice v ohlapno
navitih kolobarjih, kotniki in profili
iz drugih legiranih jekel; votle
palice za svedre iz legiranih ali
nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7206,
7218 ali 7224.

7229

Žica iz drugih legiranih jekel

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7224.

ex 73. pgl.

Izdelki iz železa in jekla; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 (razen
iz litega železa) ali jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206, 7207, 7218 ali 7224.

ex 7307

Pribor za cevi iz nerjavnega jekla
(ISO št. X5CrNiMo 1712),
sestavljen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj,
izrezovanje navojev, urezovanje
in peskanje kovanih polizdelkov,
pod pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih kovanih izdelkov ne
presega 35% cene izdelka franko
tovarna.

7308

Konstrukcije (razen montažnih
zgradb iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr.: mostovi in
mostne sekcije, vrata za zapornice,
stolpi, predalčni stebri, strehe,
strešna ogrodja, vrata in okna ter
okviri zanje, pragovi za vrata,
roloji, ograje in stebri), iz železa
ali jekla; pločevine, palice, profili,
kotniki, cevi in podobno,
pripravljeni za uporabo v
konstrukcijah, iz železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Zvarjeni
kotniki in profili iz tar. št. 7301 se
ne smejo uporabiti.

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 za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
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7401

Bakrov kamen; cementni baker
(precipitat-oborina bakra)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7402

Nerafiniran baker; bakrene anode
za elektrolizo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7403

Rafiniran baker in bakrove zlitine,
surovi:
- Rafinirani baker

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7405

Predzlitine bakra

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 76. pgl.

Aluminij in aluminijasti izdelki;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7601

Aluminij, surov

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ali
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ex 7616

Izdelki iz alumini, razen gaze,
tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin
za ojačanje in podobnih materialov
( vključno z neskončnimi trakovi)
iz aluminijaste žice, in
ekspandirane kovine iz aluminija

77. pgl.

Rezervirano za morebitno
prihodnjo uporabo HS

ex 78. pgl.

Svinec in svinčeni izdelki; razen
za:

7801

Surovi svinec:
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Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo gaza, tkanine, rešetke,
mreže, ograje, tkanine za ojačanje
in podobni materiali (vključno
tudi z neskončnimi trakovi) iz
aluminijaste žice ali ekspandirane
kovine iz aluminija in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Rafiniran svinec

Izdelava iz obdelanega svinca
("bullion" ali "work").

- Drugi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 7802.

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7901

Cink, surov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in odpadki iz
tar. št. 7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
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ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

8001

Kositer, surov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 8002.

8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

81. pgl.

Druge navadne kovine; kermeti;
njihovi izdelki:

ali

- Druge navadne kovine; obdelane;
njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka, ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Druge

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202
do 8205, v garniturah za prodajo
na drobno končnemu porabniku
brez predhodnega pakiranja v
manjšo embalažo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
8202 do 8205. Vendar pa se
orodje iz tar. št. od 8202 do 8205
lahko vstavi v garniture, če
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

8207

Izmenljiva orodja za ročne
obdelovalne priprave na mehanični
pogon ali brez njega ali za
obdelovalne stroje (npr.: za
stiskanje, kovanje, vtiskovanje,
prerezovanje, narezovanje in
vrezovanje navojev, vrtanje,
povečevanje odprtine s strganjem,
prevlačevanje, rezkanje), vključno
z matricami za izvlačenje ali
iztiskanje kovine, in orodja za
vrtanje kamna in zemlje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8208

Noži in rezila, za stroje ali
mehanične priprave

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
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ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali
nenazobljenimi (vključno z
vrtnarskimi noži), razen nožev iz
tar. št. 8208

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo 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
(vključno s pilicami za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.

8215

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za
peno, lopatice za serviranje
kolačev, noži za ribe, noži za
maslo, prijemalke za sladkor in
podoben kuhinjski in namizni
pribor

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8302 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih
kovin

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8306, če njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 84. pgl.

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in
mehanske naprave; njihovi deli;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 za jedrske
reaktorje

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.(12)

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 paro

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.
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8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen
kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne
naprave za kotle za centralno
kurjavo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št.,razen iz tar. št. 8403
in 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.

8407

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem, na vžig s svečkami, z
izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata

Izdelava, pri kateri vrednost 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

ex 8414

Industrijski ventilatorji in podobno

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

8415

Klimatizacijske naprave z
ventilatorjem na motorni pogon in
elementi za spreminjanje
temperature in vlažnosti, vključno
s stroji, pri katerih vlažnosti ni
mogoče posebej regulirati

Izdelava, 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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19469

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali
zamrzovanje, električni in drugi;
toplotne črpalke, drugačne od
klimatizacijskih naprav iz tar. št.
8415

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
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
mase, papirja in kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8423

Tehtnice – tehtalne naprave (razen
tehtnic z občutljivostjo do vključno
5 centigramov (0,05g)), vključno s
stroji za štetje in kontrolo, ki
delujejo na podlagi merjenja mase;
uteži za tehtnice vseh vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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8429

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Samovozni buldožerji,
angledozerji, grejderji,ravnalniki,
skreperji, bagri, nakladalniki z
lopato, stroji za nabijanje in cestni
valjarji, samovozni:
- Cestni valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 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 pridelavo celuloze iz
vlaknastih celuloznih materialov
ali za proizvodnjo ali dodelavo
papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8441

Drugi stroji za predelavo papirne
mase, papirja ali kartona, vključno
s stroji za rezanje vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % 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.

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 8448

Pomožni stroji za uporabo s stroji
iz tar. št. 8444 in 8445

8452

Šivalni stroji, razen strojev za
šivaje knjig iz tar. št. 8440;
omarice, stojala in pokrovi,
predvideni za šivalne stroje; igle za
šivalne stroje:

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19471

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Šivalni stroji (samo lock-stitch), z
glavami, z maso do 16 kg brez
motorja oziroma do 17 kg z
motorjem

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja)
ne presega vrednosti vsega
uporabljenega materiala s
poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za
zategovanje niti, kvačkanje in
cik-cak so s poreklom.

- Drugi

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.

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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

Stran
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(3)

ali

(4)

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; mehanska
tesnila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8485

Deli strojev brez električnih
priključkov, izolatorjev, tuljav,
kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu 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
ali reprodukcijo slike in zvoka ter
deli in pribor za te izdelke; razen
za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste 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 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8503 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8502

Električni generatorski agregati in
rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8501 in 8503
ne presega 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, vključno z zvočniki v
zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni
električni ojačevalniki; električni
sestavi za ojačevanje zvoka

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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, z vgrajenimi
napravami za reprodukcijo zvoka,
ali brez njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike, ki imajo
vgrajen videotuner ali ne

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8522

Deli in pribor uporabni predvsem
ali v glavnem z aparati iz tar. št.
8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8523

Pripravljeni neposneti nosilci za
zvočna snemanja ali podobna
snemanja drugih fenomenov, 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 z zvočnimi in drugimi
podobnimi fenomeni, vključno z
matricami in galvanskimi odtisi za
proizvodnjo plošč, razen izdelkov
iz 37. poglavja:
- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plošč

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8523 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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8525

Oddajniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali
televizijo, vključno z oddajniki z
vgrajenim sprejemnikom ali
aparatom za snemanje ali
reprodukcijo zvoka; televizijske
kamere; video kamere za snemanje
posamičnih slik in druge
videosnemalne kamere; digitalni
fotoaparati

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8526

Radarji, naprave za radionavigacijo
in aparati za radijsko daljinsko
krmiljenje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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,
vključno s sprejemniki,
kombiniranimi 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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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
namenjeni za uporabo z aparati iz
tar. št. 8525 do 8528:
- Izključno ali pretežno primerni
za uporabo pri aparatih za
videosnemanje in reprodukcijo
slike

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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(3)

ali

(4)

8535
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in
izklapljanje ali zaščito električnih
tokokrogov ali za povezavo z
električnimi tokokrogi ali znotraj
njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 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 izdelki iz tar. št. 8535 ali
8536, za električno krmiljenje ali
razdeljevanje električnega toka,
vključno s tistimi z vgrajenimi
instrumenti ali aparati iz 90.
Poglavja in aparati za numerično
krmiljenje, razen telefonskih
central iz tar. št. 8517

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 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:
- iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

- Monolitsko integrirana vezja

ali
Postopek razprševanja (pri čemer
so integrirana vezja oblikovana
na polprevodniški podlagi s
selektivno uvedbo ustreznega
topila (dopant)), ne glede na to,
ali je to vezje sestavljeno in/ali
testirano v državi, ki ni država
pogodbenica.
- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vse
uporabljenih materialov ne pres
25 % cene izdelka franko tovarn
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8544

Izolirana žica (vključno z lakirano
žico ali elektrolitsko oksidirano
žico), kabli (vključno z
koaksialnimi kabli) in drugi
izolirani električni vodniki, s
konektorjem ali brez njega; kabli iz
optičnih vlaken, izdelani iz
posamično oplaščenih 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.

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke,
oglje za žarnice, 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 in ne zajeti na
drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 86. pgl.

Tirna vozila in njihovi deli;
železniški in tramvajski tirni sklopi
in pribor ter njihovi deli;
mehanična in elektromehanska
signalna oprema za promet 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
(vključno z elektromehanskimi)
oprema za signalizacijo, varnost,
nadzor in upravljanje prometa v
železniškem, tramvajskem in
cestnem prometu, prometu na
notranjih vodnih poteh, parkiriščih,
lukah ali letališčih; njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 87. pgl.

Vozila, razen železniških ali
tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi
deli in pribor; razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
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Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

8709

Samovozni delovni vozički, brez
naprav za dviganje ali
manipuliranje, ki se uporabljajo v
tovarnah, skladiščih, lukah ali na
letališčih, za prevoz blaga na
kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki
se uporabljajo na peronih
železniških postaj; deli navedenih
vozil

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- pri kateri 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, vključno s tistimi,
ki so opremljena z oborožitvenimi
sredstvi, in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 (tudi mopedi),
kolesa in podobna vozila s
pomožnim motorjem, z bočno
prikolico ali brez nje; bočne
prikolice:

-- do vključno 50 cm3

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

-- nad 50 cm3

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

- Z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem z izmeničnim
gibanjem bata s prostornino
cilindra:

Stran
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ex 8712

Kolesa brez krogličnih ležajev

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 8714.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8715

Otroški vozički in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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., vključno z drugimi
materiali 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 podobne
naprave; naprave za treniranje
letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče
konstrukcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne sme se
uporabljati ladijskih trupov 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, precizni, medicinski ali
kirurški instrumenti in aparati;
njihovi deli in pribor; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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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(3)

ali

(4)

9001

Optična vlakna in snopi optičnih
vlaken, kabli iz optičnih vlaken,
razen tistih iz tar. št. 8544; listi in
plošče iz polarizirajočega
materiala; leče (vključno s
kontaktnimi lečami), 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, naočniki 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 :
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9006

Fotografski aparati, (razen
kinematografskih kamer );
fotografski bliskovni aparati in
bliskovne žarnice, razen bliskovnih
žarnic z električnim vžigom

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9007

Kinematografske kamere in
projektorji, vključno s tistimi z
vdelanimi aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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Optični mikroskopi, tudi tisti za
mikrofotografijo,
mikrokinematografijo in
mikroprojekcijo

Izdelava:

ex 9014

Drugi navigacijski instrumenti in
aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9015

Geodetski (tudi fotogrametrijski),
hidrografski, oceanografski,
hidrološki, meteorološki ali
geofizikalni instrumenti in aparati,
razen kompasov; daljinomeri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9016

Tehtnice z občutljivostjo do
vključno 5 centigramov (0,05g), z
utežmi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9017

Instrumenti in aparati za risanje,
označevanje ali matematično
računanje (npr. risalni aparati,
pantografi, kotomeri, risalni pribor
v kompletu, logaritemska računala,
računala v obliki okrogle plošče);
ročni instrumenti za merjenje
dolžine (npr. merilne palice in
trakovi, mikrometrska merila,
merila z nonijem), ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9018

Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
instrumenti in aparati, vključno z
scintigrafskimi,
elektromedicinskimi aparati in
aparati za preiskavo vida;

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi
zobozdravniškimi napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. vključno z materiali
iz tar. št. 9018.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.
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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:
- iz materialov iz katere koli tar.št.,
razen iz iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka, in
- 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.

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske, razen varovalnih mask brez
mehanskih delov in zamenljivih
filtrov;

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

9024

Stroji in aparati za preskušanje
trdote, natezne tlačne trdnosti,
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.

9025

Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
higrometri (vlagomeri) in
psihrometri, tudi kombinacije teh
instrumentov, z možnostjo
registriranja ali brez nje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9026

Instrumenti in aparati za merjenje
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka
ali drugih spremenljivih veličin pri
tekočinah ali plinih (npr. merilniki
pretoka, kazalniki nivoja,
manometri, merilniki količine
toplote), razen instrumentov 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

Instrumenti in aparati za fizikalne
ali kemične analize (npr.
polarimetri, refraktometri,
spektrometri, aparati za analizo
plina ali dima); instrumenti in
aparati za merjenje in kontrolo
viskoznosti, poroznosti, raztezanja,
površinske napetosti in podobno;
instrumenti in aparati za merjenje
ali kontroliranje toplote, zvoka ali
svetlobe (vključno z espozimetri);
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, vključno z merilniki za
njihovo umerjanje:
- Deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
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- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega
vrednosti vseh uporabljenih
materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

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 instrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo električnih
veličin, razen merilnikov iz tar. št.
9028; instrumenti 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

Instrumenti, aparati in stroji za
merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
v tem poglavju; projektorji
profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9032

Instrumenti 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 so uporabni z različnimi aparati iz različnih tar.št. iz
90. poglavja in ki niso navedeni in
ne zajeti na drugem mestu v tem
poglavju) za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz 90. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 91. pgl.

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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9109

Drugi urni mehanizmi, kompletni
in sestavljeni

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

9110

Kompletni urni mehanizmi (za
osebne ali druge ure), nesestavljeni
ali delno sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni urni
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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost uporabljenih materialov
iz tar. št. 9114 ne presega 10 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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, deli ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 deli za jermenčke in
zapestnice:
- Iz navadne kovine, vključno z
pozlačenimi ali posrebrenimi ali iz
kovine, prevlečene 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.

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 pribor za njih, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu;
osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z
imeni in podobno; montažne
zgradbe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z
vdelano nenapolnjeno bombažno
tkanino, katere teža ne presega
300g/m2

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki
je že pripravljena za uporabo z
materiali iz tar. št. 9401 ali 9403,
pod pogojem, da:
- vrednost tkanine ne presega 25
% cene izdelka franko tovarna, in
- so vsi drugi uporabljeni
materiali s poreklom in se
uvrščajo v druge tar. št., razen tar.
št. 9401 ali 9403.

9405

Svetilke in pribor za njih, vključno
z reflektorji in njihovimi deli, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki,
osvetljene ploščice z imeni in
podobno, s fiksiranim svetlobnim
virom, in njihovi deli, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

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 iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

9503

Druge igrače; zmanjšani modeli in
podobni modeli za igro, tudi s
pogonom, sestavljanke, zloženke
(puzzles) vseh vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Za izdelavo
glav za palice za golf pa se lahko
uporabijogrobo obdelani kosi.

ex 96. pgl.

Razni proizvodi, razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.

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.

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

9605

Potovalni kompleti (neseserji) za
osebna toaletna sredstva, šivanje
ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora zadovoljiti pravila,
ki bi zanj veljala, če ne bi bil
vključen v garnituro. Lahko pa se
vključijo sestavni deli ali izdelki
brez porekla pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

9606

Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni
gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki
se še oblačijo in drugi deli teh
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.

9608

Svinčniki s kroglico; 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 s kapicami in
ščipalkami) navedenih izdelkov,
razen tistih iz tar.št. 9609

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo peresa in njihove
konice iz iste tar. št., kot je tar. št.
izdelka.

9612

Trakovi za pisalne stroje in
podobni trakovi, prepojeni s
tiskarsko barvo ali drugače
pripravljeni za odtiskovanje,
vključno s trakovi na kolesih ali v
kasetah; blazinice za žige,
prepojene ali neprepojene, s škatlo
ali brez nje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9613

Vžigalniki piezo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
9613 ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 9614

Tobačne pipe in glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih kosov.

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)

(1) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.
(2) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.
(3) 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.
(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
(5) 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.
(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D 100316, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.
(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.
(9) Glej uvodno opombo 6.
(10) 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.
(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005.
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PRILOGA III
Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje
1. 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.
2. Carinski organi pogodbenic 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 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 EUR.1
1. Izvoznik (ime, polni naslov, država)

EUR. 1

št. A 000 000

Preden izpolnete obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

3. Prejemnik (ime, polni
država)(navedba neobvezna)

naslov,

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno
menjavo med

---------------------------------------------------------------in
--------------------------------------------------------------(navesti države, skupine držav ali teritorije)

4.Država,
skupina
držav
ali
teritorij
porekla proizvodov
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba

5.Namembna
država,
skupina držav ali teritorij

7. Opombe

neobvezna)

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta
paketov(1); poimenovanje blaga

11.CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava
Izvozni dokument (2):
Tip............................Št........................
Carinski organ:........................................
Država ali ozemlje izdaje:......................
..................................................................
..................................................................
Datum:.......................................................
..................................................................
(Podpis)

Žig

9.Bruto
teža (kg)
ali druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

10.Računi
(navedba
neobvezna)

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 EUR.1

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati
na:

14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene
ugotovljeno, da (1):

kontrole

je

bilo

..... 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)

Vložen je zahtevek za ugotovitev
________________________________
verodostojnosti in točnosti tega potrdila.
(kraj in datum)
Žig
_________________________________
(kraj in datum)
Žig

________________________________
(podpis)
----------------------------(1)Označi ustrezno navedbo z X.

_____________________________
(podpis)

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
preferencialno menjavo med

se

uporablja

za

_______________________________________
in
_______________________________________
(navesti države, skupine držav ali teritorije)
3. Prejemnik (ime, polni naslov,
država)(navedba neobvezna)
4.Država,
skupina 5.Namembna
država,
držav
ali
teritorij skupina
držav
ali
porekla proizvodov
teritorij
6. Podatki v zvezi s prevozom 7. Opombe
(navedba neobvezna)
5.

10.Računi
Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta 9.Bruto
(navedba
paketov (1); poimenovanje blaga
teža(kg)
ali druga neobvezna)
merska
enota
(l,m3,itd.)

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

Stran

19490 / Št. 132 / 29. 12. 2003

Uradni list Republike Slovenije

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 le-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 IV
Besedilo izjave na računu
Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.
Slovenska inačica:
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1)) izjavlja,
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ..............(2) poreklo.
Makedonska inačica:
Izvoznikot na proizvodite što ti pokriva ovoj dokument (carinska dozvola br. ... (1)) izjavuva
deka, osven ako toe ne e jasno poinaku naznačeno, ovie proizvodi imaat preferencijalno
poteklo .................... (2).
Angleška inačica:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1))
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .........
preferential origin (2).

........................................................ 3
(Kraj in datum)
.........................................................4
(Podpis izvoznika, dodatno mora biti
jasno navedeno ime osebe, ki je podpisala
izjavo)
----------------------1)
Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega protokola
mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjavo na računu ne daje
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 22. člena tega protokola. Kadar se ne zahteva podpis
izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika.
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PRILOGA V K PROTOKOLU 3
Pogodbenici soglašata, da bosta v zvezi z ugotavljanjem in dokazovanjem porekla blaga
spremljali nadgradnjo uporabe harmoniziranih preferencialnih pravil v skladu s prakso
Evropske skupnosti.
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PRILOGA VI K PROTOKOLU 3
Tarifna oznaka
7106
7108
7403
7403 11
7403 12
7403 13
7403 19
7404
7407
7407 10
7408
7408 11
7408 19
7409
7409 11
7409 19
7410

7410 11
7410 21
7411
7411 10
7412
7412 10
2.

3.

Poimenovanje

Srebro (vključno srebro, platirano z zlatom ali platino), neobdelano ali v
obliki polizdelkov ali prahu
Zlato (vključno zlato, platirano s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov
ali prahu
Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi
- Rafiniran baker:
- - katode (negativne elektrode) in katodni profili
- - valjarniške gredice
- - valjarniški drogovi
- - drugo
Bakrovi odpadki in ostanki
Bakrene palice in profili
- Iz rafiniranega bakra
Bakrena žica
- Iz rafiniranega bakra:
- - s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija presega 6 mm
- - druga
Plošče, pločevine in trakovi iz bakra, debeline več kot 0,15 mm
- Iz rafiniranega bakra:
- - v kolobarjih
- - drugo
Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase
ali podobnih podložnih materialov), debeline do vključno 0,15 mm (brez
vštete podlage)
- Brez podlage:
- - iz rafiniranega bakra
- S podlago:
- - iz rafiniranega bakra
Bakrene cevi
- Iz rafiniranega bakra:
Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr.spojnice, kolena, oglavki)
- Iz rafiniranega bakra

Pogodbenici sta soglasni, da se določbe prvega odstavka 11. člena tega protokola za izdelke iz 1. točke,
pridobljene iz surovin s poreklom iz Republike Makedonije, ne uporabljajo.
Mešana komisija spremlja izvajanje določbe iz prvega odstavka te točke in obvezno enkrat letno,
računajoč od datuma podpisa tega sporazuma, obravnava navedeno problematiko. Če se kot posledica
te izjeme poveča uvoz katerega od zgoraj navedenih izdelkov v Republiko Slovenijo v takem obsegu ali
pod takimi pogoji, da to ogroža ali bi lahko ogrozilo domačo proizvodnjo Republike Slovenije, se bo
Mešana komisija sestala po potrebi, z namenom, da bi proučila nastalo situacijo in bo sprejela ustrezne
ukrepe, vključno tudi možnost ponovne uvedbe določb prvega odstavka 11. člena tega protokola za
zadevni izdelek, upoštevajoč prakso med državami pogodbenicami in Evropsko skupnostjo.
Za proizvode iz te priloge se mutatis mutandis uporabljajo dogovori o upravnem sodelovanju iz
Poglavja VI tega protokola.

Stran

19494 / Št. 132 / 29. 12. 2003
5689.

Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/01)

UREDBO
o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
2004 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz
Republike Turčije.
2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev
blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko
Slovenijo in so po poreklu iz Republike Turčije, se uporablja
carinska stopnja “prosto”.
Za industrijske izdelke v smislu prvega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Turčije, ki so navedeni v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, ki sta
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se
plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Turčije, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej
prilogi.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz
priloge 2 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic
do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 3 k tej
uredbi pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu
prispelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02 in 11/03).
6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri
uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba
carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi
dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza
v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga,
določenimi v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Republiko Turčijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Turčijo uživa preferencialno obravnavo, in če so
izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu
blaga iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno
carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02 in
50/03) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 2511 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 2512 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi;
– 2513 za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi.
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2004 in velja do
30. aprila 2004.
Št. 333-10/2000-10
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0049
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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TURČIJA - PRILOGA 1
Tarifna
oznaka
1
3502

3502 11
3502 11 90
3502 19
3502 19 90
3502 20
3502 20 91
3502 20 99

Poimenovanje
2
Albumini (vključno koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke z
vsebnostjo 80 mas.% ali več proteinov iz sirotke, računano na suho snov),
albuminati in drugi albuminski derivati
- Jajčni albumin:
- - posušen:
- - - drugo
- - drugo:
- - - drugo
- Mlečni albumin, vključno koncentrati iz dveh ali več sirotkinih proteinov:
- - drugo:
- - - posušen (na primer v lističih, kosmičih, prahu)
- - - drugo

4501

Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana; odpadki plute; zdrobljena,
drobljena ali zmleta pluta

5201 00

Bombaž, nemikan ali nečesan

5301

Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki
(vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5302

Prava konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena;
predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in raztrganimi
tekstilnimi surovinami)

TURČIJA - PRILOGA 2
Tarifna
oznaka
1
0406
0406 90
0406 90 29
0406 90 31
0406 90 33
0406 90 50

Poimenovanje

Količina

2

3

Sir in skuta
- Sir, drug:
- - drugi:
- - - kačkaval
- - - feta:
- - - - iz ovčjega ali bivoljega mleka v embalaži s slanico ali v
mehovih iz ovčje ali kozje kože
- - - - drugo
- - - drugo:
- - - - siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico
ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
- - - - drugo:
- - - - - z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in
vsebnostjo vode, v nemaščobni snovi:
- - - - - - več kot 47 mas.% pa do vključno 72 mas.%:

Carinska
stopnja
4

33 t

4,5

4,5
4,5

4,5
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Tarifna
oznaka
1
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Poimenovanje

0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88

2
- - - - - - - drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane
nemaščobnih snovi:
- - - - - - - - več kot 47 mas.% pa do vključno 52 mas.%
- - - - - - - - več kot 52 mas.% pa do vključno 62 mas.%
- - - - - - - - več kot 62 mas.% pa do vključno 72 mas.%

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

Količina
3

Carinska
stopnja
4

4,5
4,5
4,5
167 t

5

TURČIJA - PRILOGA 3
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Količina

Carinska
stopnja(1)

1

2

3

4

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s
paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene
100 t
- Stročnice oluščene ali ne:

0710 21 00

- - grah (Pisum sativum)

5

0710 30 00

- Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

5

0710 80

- Druge vrtnine

5

0805

Agrumi, sveži ali suhi

0805 10

- Pomaranče

pr

0805 20

- Mandarine (vključno tangerine in satsuma
mandarine); klementine, wilking mandarine in
podobni hibridi agrumov

pr

- Limone (Citrus limon, Citrus limonum) in limete
(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

pr

0805 50

0807

Melone, lubenice in papaja, sveže

1667 t

33 t

- Melone in lubenice:
0807 11 00

- - lubenice

pr

0807 19 00

- - druge

pr

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne
vsebujejo kakava

1704 10

- Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne

133 t
20,3
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Količina

Carinska
stopnja(1)

1

2

3

4

1704 90

- Drugo

1704 90 10

- - ekstrakt sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje 10
mas.% saharoze ali več, vendar ne vsebuje drugih
dodatkov

16,5

- - bela čokolada

16,5

1704 90 30

- - drugo:
1704 90 51

- - - paste, vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z
neto vsebino 1 kg ali več

16,5

1704 90 55

- - - pastile za grlo in bomboni proti kašlju

16,5

1704 90 61

- - - dražeji in drugi s sladkorjem prevlečeni proizvodi

16,5

- - - drugo:
1704 90 65
1704 90 75

- - - - gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja, vključno s
sadnimi pastami v obliki sladkornih izdelkov

16,5

- - - - karamele (toffee) in podobni bonboni

16,5

- - - - drugo:
1704 90 81

- - - - - stisnjene tablete

1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

1806 10

- Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil:

20,3

- Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali
v tekočem stanju ali pastoznem stanju, v prahu,
granulah ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v
embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg

20,3

1806 20

16,5

100 t

- Drugo, v blokih, palicah ali tablicah:
1806 31 00

- - polnjeni

20,3

1806 32

- - nepolnjeni

12,8

1806 90

- Drugo

20,3

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene,
kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki,
ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
- Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače
pripravljene:

1902 11 00

- - ki vsebujejo jajca
67 t

33,8
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Količina

Carinska
stopnja(1)

1

2

3

4

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki
z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne
kapsule primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za
pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

100 t

1905 10 00

- Hrustljavi kruh

18,8

1905 20

- Medenjaki in podobni izdelki

20,3

1905 40

- Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače,
kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen
proizvodov iz tar. št. 2006

2005 70

- Oljke

33 t

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji
iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov,
dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne

83 t

2007 10

- Homogenizirani izdelki:

15

10

17,5

- Drugo:
2007 91

- - iz agrumov:

2007 99

- - drugo:

15

- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 30 mas.%:
2007 99 10

2007 99 20

- - - - slivova pire in pasta ter pire in pasta iz suhih sliv, v
izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 100 kg, za
industrijsko predelavo

6,5

- - - - kostanjeva pire in pasta

6,5

- - - - drugo:
2007 99 31

- - - - - češnjevi in višnjevi

2007 99 33

- - - - - jagodovi

12,5

2007 99 35

- - - - - malinovi

12,5

2007 99 39

- - - - - drugo (1)

17,5

iz 2007 99 39 10 - - - - - - džemi

6,5

7,5

- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%, vendar
manj kot 30 mas.%:
2007 99 55

- - - - jabolčni pire, vključno s kompoti

2007 99 57

- - - - drugo

17,5
6,5

- - - drugo:
2007 99 91

- - - - jabolčni pire, vključno s kompoti

17,5

2007 99 93

- - - - tropsko sadje in tropski orehi

17,5
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Količina

Carinska
stopnja(1)

1

2

3

4

2007 99 98

- - - - drugo (1)

17,5

iz 2007 99 98 10 - - - - - džemi

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače
pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan
sladkor ali druga sladila ali alkohol, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

7,5

83 t

- Oreški, arašidi in druga semena, vključno
medsebojne mešanice:
2008 11

- - arašidi

2008 19

- - drugo, vključno mešanice

2008 50

- Marelice:

3
2,5

- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:
2008 50 11
2008 50 19

- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85
mas.%

13,5

- - - - - drugo

13,5

- - - - drugo:
2008 50 31
2008 50 39

- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85
mas.%

13,5

- - - - - drugo

13,5

- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg:
2008 50 51

- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%

13,5

2008 50 59

- - - - drugo

13,5

- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z
neto vsebino več kot 1 kg:
2008 50 61

- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%

13,5

2008 50 69

- - - - drugo

13,5

- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z
neto vsebino do vključno 1 kg:
2008 50 71

- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%

13,5

2008 50 79

- - - - drugo

13,5

- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem
pakiranju z neto vsebino:
2008 50 92

- - - - 5 kg ali več

2008 50 94

- - - - 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg

1,5
13,5
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Količina

Carinska
stopnja(1)

1

2

3

4

2008 50 99

- - - - manj kot 4,5 kg

2008 60

- Češnje in višnje:

13,5

- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
2008 60 11
2008 60 19

- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85
mas.%

5

- - - - drugo

5

- - - drugo:
2008 60 31
2008 60 39

- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85
mas.%
- - - - drugo

5
2,5

- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z
neto vsebino več kot 1 kg:
2008 60 51

- - - - višnje (Prunus cerasus)

2008 60 59

- - - - drugo

10
5

- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z
neto vsebino do vključno 1 kg:
2008 60 61

- - - - višnje (Prunus cerasus)

2008 60 69

- - - - drugo

10
5

- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v izvirnem
pakiranju z neto vsebino:
- - - - 4,5 kg ali več:
2008 60 71

- - - - - višnje (Prunus cerasus)

2008 60 79

- - - - - drugo

10
5

- - - - manj kot 4,5 kg:
2008 60 91

- - - - - višnje (Prunus cerasus)

2008 60 99

- - - - - drugo

2008 70

- Breskve, vključno z nektarinami:

10
5

- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:
- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:
2008 70 11
2008 70 19

- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85
mas.%

13,5

- - - - - drugo

13,5

- - - - drugo:
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Količina

Carinska
stopnja(1)

1

2

3

4

2008 70 31
2008 70 39

- - - - - z dejansko vsebnostjo alkohola, do vključno 11,85
mas.%

13,5

- - - - - drugo

13,5

- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:
2008 70 51

- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%

13,5

2008 70 59

- - - - drugo

13,5

- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z
neto vsebino več kot 1 kg:
2008 70 61

- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%

13,5

2008 70 69

- - - - drugo

13,5

- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z
neto vsebino do vključno 1 kg:
2008 70 71

- - - - z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%

13,5

2008 70 79

- - - - drugo

13,5

- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja v izvirnem
pakiranju z neto vsebino:
2008 70 92

- - - - 5 kg ali več

2008 70 98

- - - - manj kot 5 kg

2008 80

- Jagode:

10
13,5

- - ki vsebujejo dodan alkohol:
- - - z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
2008 80 11
2008 80 19

- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85
mas.%

10

- - - - drugo

10

- - - drugo:
2008 80 31
2008 80 39

- - - - z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85
mas.%

10

- - - - drugo

10

- - ki ne vsebujejo dodanega alkohola:
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90

- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z
neto vsebino več kot 1 kg

10

- - - ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z
neto vsebino do vključno 1 kg

10

- - - ki ne vsebujejo dodanega sladkorja

1,5
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Količina

Carinska
stopnja(1)

1

2

3

4

2009

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni
sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega
alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga
sladila

167 t

- Pomarančni sok:
2009 11

- - zamrznjen

15

2009 12 00

- - nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20

15

2009 19

- - drugo

15

- Sok iz drugih posameznih vrst agrumov:
2009 31

- - z Brix vrednostjo do vključno 20

2009 39

- - drugo

2009 80

- Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin

15

2009 90

- Mešanice sokov

15

15
15

(1)
Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je
določena v prilogi uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

TURČIJA - PRILOGA 4
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

0603

Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras,
sveže, posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače
pripravljeno

0603 10
0603 10 20

- Sveže:
- - nageljni

0802
0802 21 00
0802 22 00

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni
- Lešniki (Corylus spp.):
- - neoluščeni
- - oluščeni

0806
0806 20

Grozdje, sveže ali suho
- Suho

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi
nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec
- Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
- - tuni, progasti tuni in palamide (Sarda spp.)

1604 14

Carinska
stopnja(1)
3

pr

5
5

pr

8
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Tarifna
oznaka
1
1604 20
1604 20 70
1704
1704 90

1704 90 71
1902

1902 19
1902 30
1905

1905 31
1905 32
1905 32 05

1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99
1905 90
1905 90 10
1905 90 20

1905 90 30
1905 90 45
1905 90 55
1905 90 60
1905 90 90

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19503

Poimenovanje
2

Carinska
stopnja(1)
3

- Druge pripravljene ali konzervirane ribe:
- - druge:
- - - tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu Euthynnus

12,5

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo
kakava
- Drugo
- - drugo:
- - - drugo:
- - - - kuhani sladkorni izdelki, polnjeni ali nepolnjeni

16,5

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti,
makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen
- Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:
- - druge
- Druge testenine

33,8
33,8

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule
primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev
papir in podobni izdelki
- Sladki keksi, vaflji in oblati:
- - sladki keksi
- - vaflji in oblati:
- - - z vsebnostjo vode več kot 10 mas.%
- - - drugi:
- - - - popolnoma ali delno prevlečeni ali prekriti s čokolado ali drugimi
pripravki, ki vsebujejo kakav:
- - - - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 85g
- - - - - drugi
- - - - drugi:
- - - - - soljeni, polnjeni ali nepolnjeni
- - - - - drugi
- Drugo:
- - matzos
- - hostije, prazne kapsule primerne za farmacevtsko uporabo, oblati
za pečatenje, rižev papir in podobni proizvodi
- - drugo:
- - - kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in ki v
suhem stanju vsebuje ne več kot 5 mas.% sladkorjev in ne več kot 5
mas.% maščob
- - - keksi
- - - ekspandirani ali ekstrudirani izdelki, začinjeni ali soljeni
- - - drugo:
- - - - z dodanimi sladili
- - - - drugo

20,3
22,5

20,3
20,3
15
15
15
7,5

22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
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Tarifna
oznaka
1

2002
2002 10
2002 90
2002 90 11

2002 90 31
2002 90 91
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Poimenovanje
2

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom
ali ocetno kislino
- Paradižnik, cel ali v kosih
- Drugo:
- - z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 12 mas.%, vendar ne več kot
30 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
- - z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%:
- - - v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan
sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne
pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009

2202 10 00

- Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan
sladkor ali druga sladila ali arome
- Drugo

2202 90

Carinska
stopnja(1)
3

5

5

5
5

7,5
15

2203 00
25
Pivo izdelano iz slada
(1)
Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je
določena v prilogi uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

.
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PRILOGA 5

PROTOKOL 3
O OPREDELITVI POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
IN NAČINIH UPRAVNEGA SODELOVANJA
VSEBINA
I. ODDELEK
1. člen
II. ODDELEK
2. člen
3. člen
4. člen
5. člen
6. člen
7. člen
8. člen
9. člen
10. člen
11. člen
III. ODDELEK
12. člen
13. člen
14. člen
IV. ODDELEK
15. člen
V. ODDELEK
16. člen
17. člen
18. člen
19. člen
20. člen
20.a člen
21. člen
22. člen
23. člen
24. člen
25. člen
26. člen
27. člen
28. člen
29. člen
30. člen
VI. ODDELEK
31. člen
32. člen
33. člen
34. člen
35. člen
VII. ODDELEK
36. člen
37. člen

SPLOŠNE DOLOČBE
Opredelitev pojmov
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
Splošne zahteve
Kumulacija v Sloveniji
Kumulacija v Turčiji
V celoti pridobljeni izdelki
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
Enota kvalifikacije
Dodatki, nadomestni deli in orodje
Garniture
Nevtralne sestavine
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
Načelo teritorialnosti
Neposredni prevoz
Razstave
POVRAČILO CARINE ALI IZVZETJE OD
CARINSKIH DAJATEV
Prepoved povračila carine ali izvzetja carinskih dajatev
DOKAZILO O POREKLU
Splošne zahteve
Postopek za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga
EUR.1
Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na
podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
Pogoji za izjavo na računu
Pooblaščeni izvoznik
Veljavnost dokazila o poreklu
Predložitev dokazila o poreklu
Uvoz po delih
Izjeme pri dokazilu o poreklu
Dokazilne listine
Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin
Razlike in oblikovne napake
Zneski, izraženi v evrih
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
Medsebojno sodelovanje
Preverjanje dokazil o poreklu
Reševanje sporov
Kazni
Proste cone
KONČNE DOLOČBE
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla
Spremembe protokola
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Seznam prilog
Priloga I:
Uvodne opombe k seznamu v prilogi II
Priloga II: Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba
opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko
izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom
Priloga III: Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev
za potrdilo o prometu blaga EUR.1
Priloga IV: Besedilo izjave na računu
Priloga V: Seznam izdelkov s poreklom iz Evropske skupnosti, za katere ne veljajo določbe 3. in
4. člena, navedenih v zaporedju poglavij in tarifnih številk HS
Skupna izjava
Skupna izjava o pregledu sprememb pravil o poreklu, ki so
posledica sprememb v harmoniziranem sistemu
I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem protokolu:
(a) “izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
(b) “material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
(c) “izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
(d) “blago“ pomeni materiale in izdelke;
(e) “carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII. člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO
o carinski vrednosti);
(f) “cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se za izdelek
franko tovarna v pogodbenici plača proizvajalcu, pri katerem
se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena vključuje
vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse
notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;
(g) “vrednost materialov“ pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla, ali če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v pogodbenici;
(h) “vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v točki (g), in se smiselno uporablja;
(i) “dodana vrednost“ pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za materiale v pogodbenici;
(j) “poglavja“ in “tarifne številke“ pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS;
(k) “uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;
(l) “pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem
prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so
zajeti na enem računu;
(m) “ozemlje“ vključuje teritorialno morje.
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II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
2. člen
Splošne zahteve
1. Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom iz pogodbenice štejejo:
(a) izdelki, v celoti pridobljeni v tej pogodbenici v smislu 5. člena;
(b) izdelki, pridobljeni v tej pogodbenici, ki vsebujejo
materiale, ki v njej niso bili v celoti pridobljeni, če so bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani v njej v smislu 6.
člena.
3. člen
Kumulacija v Sloveniji
1. Brez vpliva na določbe 2. člena izdelki veljajo za
izdelke s poreklom iz Slovenije, če so bili tam pridobljeni in
vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, Švice (vključno
z Lihtenštajnom),1 Češke republike, Estonije, Madžarske,
Islandije, Litve, Latvije, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije, Slovaške republike, Turčije ali Skupnosti,2 v skladu z
določbami protokola o pravilih o poreklu blaga, priloženega
k sporazumom med Slovenijo in vsako od teh držav, če
obdelava ali predelava, opravljena v Sloveniji, presega postopke, omenjene v 7. členu. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da
ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je
tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem
odstavku. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek
s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost
uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Sloveniji.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Sloveniji,
ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status
blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka
kot pravila v tem protokolu.
4. člen
Kumulacija v Turčiji
1. Brez vpliva na določbe 2. člena izdelki veljajo za
izdelke s poreklom iz Turčije, če so bili tam pridobljeni in
vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, Švice (vključno
z Lihtenštajnom),1 Češke republike, Estonije, Madžarske,
Islandije, Litve, Latvije, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije, Slovaške republike, Turčije ali Skupnosti,2 v skladu z
določbami protokola o pravilih o poreklu blaga, priloženega
k sporazumom med Turčijo in vsako od teh držav, če obdelava ali predelava, opravljena v Turčiji presega postopke,
omenjene v 7. členu. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti
obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Turčiji, ne
presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima
pridobljeni izdelek poreklo iz Turčije samo, kadar je tam
dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem odstavku. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s
1 Kneževina Lihtenštajn ima carinsko unijo s Švico in je
pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
2 Kumulacija, predvidena v tem členu, ne velja za materiale s
poreklom iz Evropske skupnosti, ki so omenjeni v prilogi V.

Uradni list Republike Slovenije
poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Turčiji.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Turčiji,
ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status
blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka
kot pravila v tem protokolu.
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v pogodbenici v celoti pridobljeni:
(a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna;
(b) tam pridelani rastlinski izdelki;
(c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;
(d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;
(e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
(f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njenimi plovili zunaj teritorialnega morja pogodbenice;
(g) izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v točki (f);
(h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;
(i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam
potekajo;
(j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja
zunaj njenega teritorialnega morja, če ima izključno pravico
do obdelave morskega dna ali podzemlja;
(k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih v točkah (a) do (j).
2. Izraza “njena plovila“ in “njene predelovalne ladje“ v
točkah (f) in (g) prvega odstavka se uporabljata samo za
plovila in predelovalne ladje:
(a) ki so registrirane ali so vpisane v seznam v pogodbenici;
(b) ki plovejo pod zastavo te pogodbenice;
(c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov te
pogodbenice ali družbe s sedežem v eni od teh pogodbenic in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takih odborov državljani te pogodbenice in še dodatno, če v osebnih
ali kapitalskih družbah vsaj polovica kapitala pripada tej
pogodbenici ali javnim organom ali državljanom te pogodbenice;
(d) katerih kapitan in častniki so državljani te pogodbenice
in
(e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je
državljanov te pogodbenice.
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v
celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu priloge II.
Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če
se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz
seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej
pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez
porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

Uradni list Republike Slovenije
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama za ta izdelek ne bi
smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo, če:
(a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov
cene izdelka franko tovarna,
(b) kateri koli odstotek, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se uporabljata pod pogoji, ki
jih določa 7. člen.
7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Brez vpliva na drugi odstavek se ti postopki štejejo
za nezadostno obdelavo ali predelavo, da bi izdelek pridobil
status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno
zahtevam iz 6. člena:
(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
glaziranje žit in riža;
(g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
(h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
(i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;
(j) sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, razvrščanje po stopnjah, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
(k) preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare,
vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče in
vsi drugi preprosti postopki pakiranja;
(l) pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in
drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;
(m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
(n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
(o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah a) do n);
(p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za nezadostno v smislu
prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku v pogodbenici.
8. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola
je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
(a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov
ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije;
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(b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.
2. Če je v skladu s petim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
9. 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.
10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa se
takrat, kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom
in brez njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če
vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov
cene garniture franko tovarna.
11. člen
Nevtralne sestavine
Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, 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 izdelka.
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz 3. in 4. člena in tretjega odstavka tega člena morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s
poreklom, določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni v
eni od pogodbenic.
2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena se blago s poreklom, izvoženo iz ene od pogodbenic v drugo državo, ob
vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim
organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo,
in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku, ne vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj pogodbenic na materialih, izvoženih
iz ene od pogodbenic in tja ponovno uvoženih, če:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v eni od
pogodbenic ali so bili pred njihovim izvozom obdelani ali
predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. členu,
in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
(i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov
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in
(ii) skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj pogodbenic ob uporabi določb tega člena, ne presega 10 odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se
uveljavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj pogodbenic. Kadar pa se v seznamu v prilogi II za določitev statusa
blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki
določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih
na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s
skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj pogodbenic z
uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega
odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega
odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost“ pomeni
vse stroške, nastale zunaj pogodbenic, skupaj z vrednostjo
tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti
obdelane ali predelane samo ob uporabi splošno dovoljenega odstopanja, določenega v drugem odstavku 6. člena.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke iz 50. do 63. poglavja harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj pogodbenic, se opravi v
skladu s postopki pasivnega oplemenitenja ali podobnimi
postopki.
13. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola in se prevažajo neposredno med pogodbenicama ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 3.
in 4. členu. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do
tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim 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 opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja pogodbenic.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:
a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz
države izvoznice čez državo tranzita, ali
(b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov, in če je primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,
in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali
(c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.
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14. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo, razen tistih, ki so omenjene v 3. in 4. členu,
in so po razstavi prodani z namenom uvoza v pogodbenici,
veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega sporazuma, če
se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
(a) je izvoznik te izdelke poslal iz pogodbenice v državo, v kateri je razstava in jih je tam razstavljal,
(b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal
na razpolago osebi v pogodbenici,
(c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo,
in
(d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali sestavljeno v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata
biti navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko
zahtevajo dodatna pisna dokazila o pogojih, pod katerimi so
bili razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, 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 izdelkov in med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.
IV. ODDELEK
POVRAČILO CARINE ALI IZVZETJE CARINSKIH
DAJATEV
15. člen
Prepoved povračila carine ali izvzetja carinskih dajatev
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz pogodbenice ali iz ene od drugih
držav, omenjenih v 3. in 4. členu, za katere se izda ali
sestavi dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka,
se v tej pogodbenici ne morejo uveljavljati kakršna koli povračila carine ali izvzetje carinskih dajatev.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno
koli delno ali celotno povračilo, odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev z enakim učinkom, ki se lahko
uporablja v pogodbenici izrecno ali posledično, za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat, ko se izdelki, pridobljeni
iz omenjenih materialov, izvozijo, in ne, če tam ostanejo za
domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, mora biti na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadar koli predložiti vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo,
da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh
izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse
carinske dajatve ali dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9.
člena in za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so taki
predmeti brez porekla.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema izvoznih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma.
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V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
16. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz ene pogodbenice pri uvozu
v drugo veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi:
(a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je
v prilogi III, ali
(b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena,
izjave izvoznika, v nadaljevanju “izjava na računu“, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče
prepoznati; besedilo izjave na računu je v prilogi IV.
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega protokola v primerih, kot jih določa 26. člen,
veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti
katere koli zgoraj navedene dokumente.
17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik obrazca potrdila o prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v prilogi III.
Obrazca se izpolnita v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta sporazum in v skladu z določbami notranjega prava
države izvoznice. Če so napisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v
za to predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če
polje ni v celoti zapolnjeno, je treba pod zadnjo vrstico
opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor
pod njo.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o
prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega protokola.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi pogodbenice, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ter izpolnjujejo druge zahteve tega
protokola.
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla blaga
in izpolnjevanje drugih zahtev tega protokola. V ta namen
imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen koli
drug pregled, ki se jim zdi potreben. Ti organi tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen
opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti
pripisov z namenom goljufije.
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v polju 11 potrdila.
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.
18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o
prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:
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(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin
ali
(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je
bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh zaznamkov:
EN “ISSUED RETROSPECTIVELY“
SL “IZDANO NAKNADNO“
TR “SONRADAN VERÍLMISTÍR“
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
polje “Opombe“ potrdila o prometu blaga EUR.1.
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe,
ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi
izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov:
EN “DUPLICATE“
SL “DVOJNIK“
TR “ÍKÍNCÍ NŰSHADIR“
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v
polje “Opombe“ dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.
20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskega
urada v pogodbenici, je mogoče zamenjati prvotno dokazilo
o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1
zaradi pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v eni od
pogodbenic. Nadomestno potrdilo ali nadomestna potrdila
o prometu blaga EUR.1 izda carinski urad, pod nadzor katerega so bili dani izdelki.
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog materialov s poreklom in materialov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne
težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih
strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja“.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem dogovorjenem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod
katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih
računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil izdelek
narejen.
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5. Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se
lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskih
organov uporabnik da izjavo o tem, kako so bile količine
vodene.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga uporabnik
kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od
drugih pogojev, določenih v tem protokolu.
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da:
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena
ali
(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
en ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6.000 evrov.
2. Izjavo na računu je mogoče dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar
koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države
izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
protokola.
4. Izjavo na računu, katere besedilo je v prilogi IV,
mora izvoznik natipkati, odtisniti ali natisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če je napisana z
roko, mora biti napisana s črnilom in tiskanimi črkami.
5. Izjave na računu morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu 22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave, če se
carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno podpisal.
6. Izvoznik lahko da izjavo na računu ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, če je predložena
carinskim organom v državi uvoznici najkasneje v dveh letih
po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika“, ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, da
daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na
katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo,
mora predložiti zadovoljiva dokazila carinskim organom o
statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev
tega protokola.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po njihovem mnenju primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.
4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja pooblastilo.
5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne predloži dokazil, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje več
pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.
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23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in mora biti v tem roku predloženo
carinskim organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po poteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo mogoče predložiti do določenega končnega datuma.
3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če
so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo pogoje, potrebne za izvajanje tega sporazuma.
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu odstavka (a) drugega temeljnega pravila harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in
XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za te izdelke pri prvem
delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v
trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave.
Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na
carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se
priloži temu dokumentu.
2. Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Poleg tega skupna vrednost teh izdelkov ne sme
presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 1.200 evrov pri
izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.
27. člen
Dokazilne listine
Listine, omenjene v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo za dokazovanje,
da se izdelki, na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga
EUR.1 ali izjava na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v
3. in 4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola,
so med drugim lahko tudi:
(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj za pridobitev tega blaga, kot je na
primer vsebovano v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem
knjigovodstvu;
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(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v eni od pogodbenic,
kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v tej pogodbenici, izdani ali sestavljeni
v pogodbenici, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim
pravom;
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali dana v eni od pogodbenic v skladu s tem protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, v
skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem
protokolu.
28. člen
Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, navedene v tretjem odstavku 17. člena.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, navedene v tretjem odstavku 21. člena.
3. Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo
o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
navedene v drugem odstavku 17. člena.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.
29. člen
Razlike in oblikovne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami
na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza
predloženim izdelkom.
2. Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke (b) prvega odstavka 21.
člena in tretjega odstavka 26. člena v primerih, ko se izda
račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka od teh držav
določi zneske v nacionalni valuti pogodbenic in drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko (b) prvega odstavka 21. člena ali tretjim odstavkom
26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri je izdan račun,
glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti
zneskov, izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v
oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta.
Pogodbenici je treba uradno obvestiti o ustreznih zneskih.
4. Država lahko zaokroži znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v evrih izraženega zneska v nacionalno valuto,
navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se
dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 odstotkov. Država lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v
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nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če je ob letni
uskladitvi iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred
kakršno koli zaokrožitvijo večji za manj kot 15 odstotkov
protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni
valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje te protivrednosti.
5. Skupni odbor na zahtevo katere koli pogodbenice
pregleda v evrih izražene zneske. Skupni odbor pri tem
upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo
zneskov, izraženih v evrih.
VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
31. člen
Medsebojno sodelovanje
1. Carinski organi pogodbenic si medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski
uradi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove
carinskih organov, odgovornih za preverjanje teh potrdil in
izjav na računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si
pogodbenici prek pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so
tam navedene.
32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga
EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali
kopijo teh listin carinskim organom države izvoznice, in če
je ustrezno, 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.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo
in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig
ali kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja,
morajo uvozniku ponuditi sprostitev izdelkov ob vseh previdnostnih ukrepih, ki se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o izidih takega preverjanja obveščeni čim prej. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti verodostojni in ali se
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz pogodbenice ali iz ene od drugih držav, ki so
omenjene v 3. in 4. členu, ter izpolnjujejo druge zahteve
tega protokola.
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če
odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.
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33. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz
32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede
razlage tega protokola, jih je treba predložiti Skupnemu odboru.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.
34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1. Pogodbenici ukreneta vse potrebno, da zagotovita,
da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o
poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto cono
na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na
njih niso opravljeni drugi postopki razen običajnih, ki so
potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka
izdelki s poreklom iz pogodbenice, ki imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo predelave ali
obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega protokola.
VII. ODDELEK
KONČNE DOLOČBE
36. člen
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla
V okviru Skupnega odbora se ustanovi pododbor za
carinske zadeve in vprašanja porekla, da mu pomaga pri
opravljanju njegovih nalog in zagotavlja stalno obveščanje
ter posvetovanja med strokovnjaki.
Sestavljajo ga strokovnjaki iz obeh pogodbenic, odgovorni za carinske zadeve in vprašanja porekla.
37. člen
Spremembe protokola
Skupni odbor se lahko odloči, da spremeni določbe
tega protokola.
PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v
smislu 6. člena.
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
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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“, 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 izdelke 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 tako 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 Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili
status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen v tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi
tovarni v Pogodbenici.
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 pogodbenici 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 pogodbenici.
Zato se vrednost ingota brez porekla ne upošteva, ko se
sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.
3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave
ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako 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 ni.
3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja
določbe “izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke
(tudi materiali istega opisa in iz istega poglavja kot izdelek),
pri čemer je treba 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...”
ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števike, vštevši
druge materiale iz iste tarifne številke kot je izdelek “pomeni,
da se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke,
razen tistih opisanih tako kot izdelek v 2. stolpcu seznama.
3.4 Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek
lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se
lahko uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.
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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 pa 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 žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
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 je 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, razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne spredena.
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, ki se uporabljajo
pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo 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 spodaj).
5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko
uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več
osnovnih tekstilnih materialov.
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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 poli(fenilensulfida)
– sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida)
– 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
– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali
ne, širine, ki ne presega 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 uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod pogojem, da njihova
skupna teža ne presega 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 (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih
materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi,
če 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.
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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, da je uporabljena preja iz
dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s
tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo “prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne“, je
to odstopanje pri preji 20%.
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo “trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z
aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z prozornim ali barvnim lepilom med
dvema plastičnima slojema“, je to odstopanje pri traku 30%.
Opomba 6:
6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo, se tekstilni materiali (razen vlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za
izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, lahko
uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna
od tarifne številke izdelka in če njihova vrednost ne presega
8% cene izdelka franko tovarna.
6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri
izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo
tekstil ali ne.
Na primer:
Če pravilo v seznamu določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so 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, čeprav 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 frakcioniranja;
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;
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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 frakcioniranja;
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;
ij) izomerizacija;
k) 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);
l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in
temperaturi nad 250 °C, 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 obravnava kot specifični
proces;
n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija, če se manj kot 30 vol.%
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C, po metodi ASTM D 86;
o) 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,
p) samo za surove izdelke (razen vazelina, ozokerita,
voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase olja) iz tarifne
številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko kristalizacijo.
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715,
ex 2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla
kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije ne
podelijo porekla.
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SEZNAM ODBELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ
POREKLA, DA BI LAHKO IZDELANI IZDELKI DOBILI STATUS BLAGA S POREKLOM
Izdelki omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele sporazuma.
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

1. pgl.

Žive živali

Vse živali iz 1. poglavja morajo
biti v celoti pridobljene.

2. pgl.

Meso in drugi užitni klavnični
proizvodi

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 1. in 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

3. pgl.

Ribe, raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 4. pgl.

Mlečni izdelki; perutninska in
ptičja jajca; naravni med; užitni
proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni.

0403

Pinjenec, kislo mleko, kisla
smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirano ali ne, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil, aromatizirano ali z dodanim
sadjem, lupinastim sadjem ali
kakavom

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni;
- je ves uporabljen sadni sok
(razen ananasovega, citroninega
ali grenivkinega) iz tar. št. 2009 s
poreklom, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30% cene izdelka franko
tovarna.

ex 5. pgl.

Proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 5.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlake
domačega in divjega prašiča

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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 6.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50% cene
izdelka franko tovarna.

7. pgl.

Užitne vrtnine, nekateri koreni in
gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 7.
poglavja v celoti pridobljeni.

8. pgl.

Užitno sadje in oreški ; lupine
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- je vse uporabljeno sadje v celoti
pridobljeno in so vsi uporabljeni
oreški v celoti pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30 % vrednosti cene
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl.

Kava, pravi čaj, maté čaj in
začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 9.
poglavja v celoti pridobljeni.

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali
brez kofeina; lupine in kožice
kave; kavni nadomestki, ki
vsebujejo kakršen koli odstotek
kave

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

Izdelava iz materialov iz
katere koli tarifne številke.

ali
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

10. pgl.

Žita

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 10.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 11 .pgl.

Proizvodi mlinske industrije; slad;
škrob; inulin; pšenični gluten;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita, užitne vrtnine,
korenine in gomolji iz tar. št.
0714 ali sadje v celoti pridobljeni.

ex 1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št.
0713

Sušenje in mletje sušenih stročnic
iz tar. št. 0708.

12. pgl.

Oljna semena in plodovi; razno
zrnje, semena in plodovi;
industrijske in zdravilne rastline;
slama in krma

Izdelava, pri kateri so 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 vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
1301 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

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,
dobljeni iz rastlinskih proizvodov,
modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi
in sredstev za zgoščevanje.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

14. pgl.

Rastlinski materiali za pletarstvo;
rastlinski proizvodi, ki niso
omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 14.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 15. pgl.

Masti in olja živalskega in
rastlinskega izvora in proizvodi
njihovega razkrajanja; predelane
užitne masti; voski živalskega in
rastlinskega izvora; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št, kot
je tar.št. izdelka.

1501

Prašičja maščoba (vključno z
mastjo) in piščančja maščoba,
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar.št.0203,
0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št.
0506.

- Drugo

Izdelava iz prašičjega mesa ali
užitnih klavničnih izdelkov iz tar.
št. 0203 ali 0206 ali iz
piščančjega mesa in užitnih
klavničnih izdelkov iz tar. št.
0207.

ali
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Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1502

1504
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

Maščobe živali vrste goved, ovac
in koz, razen tistih iz tar. št. 1503:
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 0201,
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz
tar. št. 0506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

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., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1504.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so 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:

1507 do
1515

1516

- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1506.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

Rastlinska olja 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Trdne frakcije, razen iz jojoba
olja

Izdelava iz drugih materialov iz
tar. št. od 1507 do 1515.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni rastlinski materiali v
celoti pridobljeni.

Masti in olja živalskega ali
rastlinskega izvora in njihove
frakcije, deloma ali v celoti
hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda
nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali
iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in
1513.

ali

(4)

Stran

19518 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

1517

Margarina; užitne mešanice ali
preparati iz masti in 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:
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 4. poglavja v celoti pridobljeni,
in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513.

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib, rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

Izdelava iz:
- živali iz 1. poglavja, in/ali
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni proizvodi;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa in
sladkorne pese ter kemično čista
saharoza v trdnem stanju, z dodatki
za aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1702.

- Drugi sladkorji v trdnem stanju z
dodatki za aromatiziranje ali
barvili

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov iz
17. poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali že s
poreklom.

ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali
rafiniranju sladkorja, z dodatki za
aromatiziranje in barvili

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z
belo čokolado), brez kakava

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ali
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

1901

1902
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

Sladni ekstrakt; živila iz moke,
drobljencev, zdroba, škroba ali
sladnega ekstrakta brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v
prahu v količini manj kot 40 mas.
%, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso
navedena in ne zajeta na drugem
mestu; živila iz izdelkov iz tar. št.
0401 do 0404 brez dodatka
kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj
kot 5 mas. %, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki
niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu:
- Sladni ekstrakt

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

- Drugo

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Testenine, kuhane ali nekuhane ali
polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene,
kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20 mas. % ali manj
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita in žitni izdelki
(razen pšenice vrste "durum" in
njenih izdelkov) v celoti
pridobljeni.

- Ki vsebujejo več kot 20 mas. %
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita in žitni
izdelki (razen pšenice vrste
"durum" in njenih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 3. poglavja v celoti pridobljeni.

1903

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle in 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 obliki kosmičev ali druge
oblike (razen moke, drobljencev in
zdroba), predkuhana, ali drugače
pripravljena, ki niso navedena in
ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 1806,
- pri kateri so vsa uporabljena žita
in moka (razen pšenice vrste
"durum" in koruze vrste Zea
indurata, in njunih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.
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1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in
drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega: hostije,
prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati za pečatenje,
rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz 11. poglavja.

ex 20. pgl.

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreški
ali drugih delov rastlin; razen za:

Izdelava, pri kateri je vse
uporabljeno sadje, oreški ali
vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo
najmanj 5 mas.% škroba,
pripravljeni ali konzervirani v kisu
ali ocetni kislini

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

2006

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine
in drugi deli rastlin, konzervirani
v sladkorju (suhi, glazirani ali
kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade,
sadni pireji ali pireji iz oreškov in
sadne paste ali paste iz oreškov,
dobljeni s toplotno obdelavo, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 2008

-Oreški, brez dodatka sladkorja ali
alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih oreškov in oljnih
semen s poreklom iz tar. št. 0801,
0802 in od 1202 do 1207 presega
60 % cene izdelka franko tovarna.

- Arašidno maslo; mešanice na
osnovi žit; palmovi srčki ; koruza

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Drugi, razen sadja in oreškov,
kuhani drugače kot v sopari ali
vodi, brez dodanega sladkorja;
zamrznjeni

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
zelenjavni sokovi, nefermentirani
in brez dodatka alkohola, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 21. pgl.

Razna živila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
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2101

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, pravega čaja ali maté čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na
osnovi kave, pravega čaja ali maté
čaja; pražena cikorija in drugi
praženi kavni nadomestki in
njihovi ekstrakti, esence in
koncentrati

2103

Pripravki za omake in pripravljene
omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih
sredstev; gorčična moka in zdrob
in pripravljena gorčica:

Št.
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Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vsa uporabljena
cikorija v celoti pridobljena.

- Pripravki za omake in
pripravljene omake, kombinirane
začimbe in kombinirane mešanice
začimbnih sredstev

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabi gorčična moka ali zdrob
ali pripravljena gorčica.

- Gorčična moka in zdrob in
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. od 2002 do 2005.

2106

Živila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl.

Pijače, alkoholi in kis; razen za:

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni.

2202

Vode, vključno z mineralnimi
vodami in sodavicami, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali
aromatizirane ter druge
brezalkoholne pijače, razen sadnih
in zelenjavnih sokov, ki se
uvrščajo v tar. št. 2009

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna, in
- pri kateri je vsak uporabljeni
sadni sok (razen ananasovega,
citroninega ali grenivkinega) s
poreklom.

2207

Nedenaturiran etanol(nevtralni,
sintetični ali fermentirani etanol), z
vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali
več; denaturirani etanoli, s katero
koli vsebnostjo etanola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni,
ali, če so vsi drugi uporabljeni
materiali že s poreklom, se lahko
uporabi arak do višine 5 vol. %.

ali
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2208

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo
manj kot 80 vol.%; destilati, likerji
in druge alkoholne pijače s katero
koli vsebnostjo alkohola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali so
vsi uporabljeni materiali, dobljeni
iz grozdja, v celoti pridobljeni,
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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrob in peleti
iz rib ali rakov , mehkužcev ali
drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so 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, računano na suh
proizvod, več kot 40 mas. %

Izdelava, pri kateri je vsa
uporabljena koruza v celoti
pridobljena.

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki
ekstrakcije olivnega olja, ki
vsebujejo več kot 3 mas. %
olivnega olja

Izdelava, pri kateri so vse
uporabljene olive v celoti
pridobljene.

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma
za živali

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita, sladkor
ali melase, meso ali mleko s
poreklom, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
materiali iz 24. poglavja v celoti
pridobljeni.

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut.% uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut % uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.

ex 25. pgl.

Sol; žveplo; zemljine in kamen;
sadra, apno in cement; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2504

Naravni grafit, z obogateno
vsebino ogljika, prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika,
prečiščevanje in mletje surovega
grafita.

ex 2515

Marmor, razžagan ali kako
drugače razrezan v pravokotne
(vključno z kvadratnimi) bloke ali
plošče 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 ali
gradbeništvo, razžagani ali kako
drugače razrezani v kvadratne ali
pravokotne bloke ali plošče
debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, kamna (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518

Dolomit, žgan

Žganje nežganega dolomita.

ali
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ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev
karbonat (magnezit), v hermetično
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev
oksid, čisti ali nečisti, razen
taljenega magnezijevega oksida ali
mrtvo pečenega (sintranega)
magnezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabi 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, žlindre in pepeli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 27. pgl.

Mineralna goriva, mineralna olja
in proizvodi njihove destilacije;
bituminozne snovi; mineralni
voski; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 2707

Olja, pri katerih masa aromatskih
sestavin presega maso
nearomatskih sestavin, ki so
podobna mineralnim oljem
dobljenim z destilacijo katrana iz
črnega premoga pri visoki
temperaturi, katerih se 65 vol. %
ali več destilira pri temperaturi do
250o C (vključno z mešanicami
naftnih olj in benzenom), za
pogonsko gorivo ali kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)

ex 2709

Surova olja, dobljena iz
bituminoznih mineralov

Destruktivna destilacija
bituminoznih materialov.

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih
materialov, razen surovih ter
proizvodi, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu, ki
vsebujejo po masi 70 % ali več olj
iz nafte ali olj, dobljenih iz
bituminoznih materialov, če so ta
olja osnovne sestavine teh
proizvodov; odpadna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov . (2)

2711

Naftni plini in drugi plinasti
ogljikovodiki

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.
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 pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

ali
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Vazelin; parafinski vosek,
mikrokristalni vosek iz nafte,
stiskani parafini, ozokerit, vosek iz
rjavega premoga ali lignita, vosek
iz šote, drugi mineralni voski in
podobni proizvodi, dobljeni s
sintezo ali drugimi postopki,
pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (2)

Naftni koks, bitumen in drugi
ostanki iz nafte ali olj iz
bituminoznih materialov

Postopki rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.(1)

ali

(4)

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 50 % cene
izdelkov franko tovarna.

ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

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. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna 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 (npr.: bizuminozni
kit, “cutback”)

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)

ex 28. pgl.

Anorganski kemični proizvodi;
organske in anorganske spojine
plemenitih kovin, redkih
zemeljskih kovin in radioaktivnih
elementov in izotopov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % 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.

ali
Drugi postopki, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.

132 / 29. 12. 2003 / Stran 19525

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

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.

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 kemijski proizvodi; razen
za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ex 2902

Cikloalkani in cikloalkeni (razen
azulenov), benzeni, tolueni,
ksileni, za uporabo kot pogonsko
gorivo ali za kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.

ex 2905

Kovinski alkoholati alkoholov iz te
tar. št. in iz etanola

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 2905. Lahko
pa se uporabijo kovinski
alkoholati iz te tar. št. 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.

2915

Nasičene aciklične
monokarboksilne kisline in njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi in
peroksikisline, njihovi halogenski,
sulfo-,nitro- ali 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.
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(3)

ali

(4)

- Notranji etri in njihovi
halogenski sulfo-, nitro- in
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, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Ciklični acetali in notranji
hemiacetali in njihovi halogenski,
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

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. Vendar 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,
kemično določene ali nedoločene;
druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. Vendar 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 2939

Koncentrati iz makove slame, ki
vsebujejo manj kot 50 mas.%
alkaloidov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 30. pgl.

Farmacevtski proizvodi; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , pod
pogojem , da njihova skupna
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 ter
modificirani imunološki proizvodi,
dobljeni po biotehničnih postopkih
ali kako drugače; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov (razen
kvasovk) in podobni proizvodi:
- 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., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- Drugo:
-- človeška kri

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
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-- živalska kri, pripravljena za
terapevtsko ali profilaktično rabo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko
pa se uporabijo materiali , ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- frakcije krvi, razen antiserumov,
hemoglobina, globulina iz krvi in
globulina iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

-- hemoglobin, globulin iz krvi in
globulin iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

- - drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa
se uporabijo materiali, ki so
opisani enako, kot je izdelek, pod
pogojem, da njihova vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

(4)

Zdravila (razen proizvodov iz tar.
št. 3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št.
2941

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

-Drugo

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materalov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna .

ex 3006

Odpadni farmacevtski proizvodi
definirani z opombo 4(k) v tem
poglavju

Ohrani se tisto poreklo izdelka,
kot je v njegovi izvirni uvrstitvi .

ex 31. pgl

Gnojila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.
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Mineralna ali kemična gnojila, ki
vsebujejo dva ali tri gnojilne
elemente - dušik, fosfor in kalij;
druga gnojila; proizvodi iz tega
poglavja v tabletah ali podobnih
oblikah ali pakiranjih do vključno
10 kg bruto mase; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna, in

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev sulfat

- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 32. pgl.

Ekstrakti za strojenje ali barvanje;
tanini in njihovi derivati; barve,
pigmenti in druga barvila;
pripravljena premazna sredstva in
laki; kiti in druge tesnilne mase;
tiskarske barve in črnila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

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" (3)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar št., razen materialov iz tar.
št. 3203, 3204 in 3205. Lahko pa
se uporabijo materiali iz tar. št.
3205 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.

ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi;
parfumerijski, kozmetični in
toaletni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s
terpeni), vključno z zgoščenimi
(trdimi) olji (concretes) in čistimi
olji; izvlečki oleosmol; rezinoidi;
koncentrati eteričnih olj in maščob
v masteh, neeteričnih oljih, voskih
ali podobnem, dobljeni z
ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo
ali maceracijo; stranski terpenski
proizvodi, dobljeni z deterpenacijo
eteričnih olj; vodni destilati in
vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z materiali
iz druge "skupine" (4) v tej tar. št.
Lahko pa se uporabijo materiali iz
iste skupine, kot je skupina
izdelka, 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.

ex 34. pgl.

Mila, organska površinsko aktivna
sredstva, pralni preparati, mazalni
preparati, umetni voski,
pripravljeni voski, preparati za
loščenje ali čiščenje, sveče in
podobni proizvodi, paste za
modeliranje in "zobarski voski" ter
zobarski preparati na osnovi sadre;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.
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Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod
pogojem, da njihova skupna
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, in
- materialov iz tar. št. 3404.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Ti materiali se lahko uporabijo
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.
ex 35.pgl.

Beljakovinske snovi; modificirani
škrobi; lepila; encimi; razen za:

3505

Dekstrini in drugi modificirani
škrobi (npr. preželatinizirani in
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi
dekstrina in drugih modificiranih
škrobov:

ex 3507

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali 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 iz tar. št. 1108.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Pripravljeni encimi, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
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36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični
proizvodi; vžigalice; piroforne
zlitine; vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

ex 37. pgl.

Proizvodi za fotografske in
kinematografske namene; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, 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.

3701

Fotografske plošče in plan filmi,
občutljivi za svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; plan filmi za trenutno
(hitro) fotografijo, občutljivi na
svetlobo, neosvetljeni, v kasetah
ali brez njih:
- Plan filmi za trenutno (hitro)
barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz tar. št. 3702, pod
pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 3702. Lahko pa se uporabijo
materiali iz 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 na svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; filmi v zvitkih za
trenutne (hitre) fotografije,
občutljivi na svetlobo, neosvetljeni

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 3701
in 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 38. pgl.

Razni proizvodi kemijske
industrije; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka , 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.

ex 3801

- Koloidni grafit v oljni suspenziji
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 mas.% 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.
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(4)

ex 3803

Rafinirano tal olje

Rafiniranje surovega tal olja.

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.

ex 3806

Smolni estri (ester gums)

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 proizvodi,
pripravljeni v oblikah ali
pakiranjih za prodajo na drobno
ali kot preparati ali proizvodi (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
proizvodi (npr.: sredstva za
apreturo in jedkanje), ki se
uporabljajo v tekstilni, papirni,
usnjarski in podobnih industrijah,
ki niso navedeni 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,
antioksidanti, preparati za
preprečevanje kopičenja smole, za
zboljšanje viskoznosti, preparati za
preprečevanje korozije in drugi
pripravljeni aditivi, za mineralna
olja (vključno z bencinom) ali za
druge tekočine, ki se uporabljajo v
iste namene kot mineralna olja:
- Pripravljeni aditivi za mazalna
olja, ki vsebujejo naftna olja ali
olja iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 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.
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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 ali lakov

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 po masi ne
vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
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 (nosilcu);
pripravljeni diagnostični ali
laboratorijski reagenti na nosilcu
ali brez njega, razen tistih iz tar.
št. 3002 ali 3006; standardni
referenčni vzorci

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

3823

Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije; industrijski maščobni
alkoholi

3824

- Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3823.

Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra,
kemični proizvodi in preparati
kemijske industrije in sorodnih
industrij (vključno tudi s tistimi, ki
so sestavljeni iz mešanic naravnih
proizvodov), ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu:

ali

(4)
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- - Pripravljena vezivna sredstva za
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(4)
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar.
št. 2905
- - Petrolejevi sulfonati, razen
petrolejevih sulfonatov alkalnih
kovin, amoniaka ali etanolaminov,
tiofenirane sulfonske kisline, iz olj
pridobljenih iz bituminoznih
mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjalci
- - Sušilci (getterji) za vakuumske
cevi
- - Alkalni železovi oksidi za
prečiščevanje plina
- - Amoniakova voda in
izkoriščeni oksidi dobljeni pri
čišenju plina iz premoga
- - 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

3901 do
3915

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

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;
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

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. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Stran

19534 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 3907

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Kopolimeri, narejeni iz
polikarbonata in akrilonitrilbutadien-stiren kopolimera (ABS)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste tar.št.,
kot je tar.št. izdelka, pod pogojem
, da njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

- Poliester

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov 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 vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je izdelek 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
(vključno z kvadratnimi); drugi
izdelki, bolj obdelani kot le
površinsko obdelani

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz. 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri vrednost
katerega koli uporabljenih
materialov ne presega 25%
cene izdelka franko tovarna.

- - drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna. (5)

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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka, ne presega 20 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov

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
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz iste tar.
št., kot je tar. štev. izdelka, ne
presega
20 % cene izdelka franko tovarna.

- Drugi:
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ex 3921

Folije iz plastičnih mas,
metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih
poliestrskih folij debeline manj
kot 23 mikronov. (6)

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 proizvodi iz kavčuka in
gume; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4001

Laminirane plošče ali krep iz
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 vulkaniziranega kavčuka
(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
in 4012.

ex 4017

Izdelki iz trde gume

Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl.

Surove kože z dlako ali brez dlake
(razen krzna) in usnje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4102

Surove kože ovc ali jagnjet, brez
volne

Odstranjevanje volne s kože ovac
ali jagnjet, z volno.

4104 do
4106

Strojena ali "crust" koža brez volne
ali dlak, cepljena ali necepljena,
toda nadaljne neobdelana

Ponovno strojenje predhodno
strojenih kož.
ali
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

4107, 4112
in 4113

Usnje, naprej obdelano po
strojenju ali "crust", vključno s
pergamentno obdelanimi, brez
volne, cepljeno ali necepljeno,
razen usnja iz tar.št. 4114

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar.št. od 4104
do 4113.

ex 4114

Lakasto usnje in lakasto plastovito
usnje; metalizirano usnje

Izdelava iz materialov iz tar.št.
od 4104 do 4106, 4107, 4112 ali
4113 pod pogojem, da njihova
skupna 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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ali

(4)
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.
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ali

Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:
- Plošče, križi in podobne oblike

Beljenje ali barvanje, vključno z
rezanjem in sestavljanjem
nesestavljenega strojenega ali
obdelanega krzna.

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna.

4303

Oblačila, pribor za oblačila 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 4403

Les, grobo obdelan (razčetverjen)

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 na koncih spojen, debeline nad
6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s
spajanjem na koncih.

ex 4408

Listi za furniranje (vključno s
tistimi, ki so pridobljeni z
rezanjem laminiranega lesa) in za
vezane plošče debeline do
vključno 6 mm, spojene in drug
les, žagan po dolžini, rezan ali
lupljen debeline do vključno 6
mm, skobljan, brušen ali na
koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali
lepljenje s spajanjem na koncih.

ex 4409

Les, profiliran vzdolž katerega koli
roba, konca ali strani, vključno s
skobljanim, brušenim ali na koncih
spojenim:
- Brušeni ali na koncih spojeni

Brušenje ali spajanje na koncih.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.

ex 4410 do
ex 4413

Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve za notranjo
dekoracijo in druge oblikovane
plošče

Predelava v profiliran les (pero in
utor) ali okrasne letve.

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe,
bobni in podobna embalaža za
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane
na določeno velikost.

ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski
proizvodi in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje
neobdelanih, razen razžaganih na
dveh glavnih površinah.

ex 4418

- Stavbno pohištvo in drugi leseni
proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo celičaste lesene plošče,
skodle in opaži.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in
utori) ali okrasne letve.

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 za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)
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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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

47. pgl.

Celuloza, lesna ali iz drugih
vlaknastih celuloznih
materialov;papirni ali kartonski
odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne
mase, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 ali
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
brez slike, iz papirja ali kartona;
kompleti za dopisovanje v škatlah,
vrečkah, notesih in podobnih
pakiranjih iz papirja ali kartona

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 drugi
izdelki za pakiranje, iz papirja,
kartona, celulozne vate ali listov
ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

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 proizvodi grafične industrije,
rokopisi, tipkana besedila in načrti;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani,
vključno s koledarskimi bloki:

(4)
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

- Koledarji vrste "večni" ali z
zamenljivimi bloki na podlagah,
ki niso iz papirja ali kartona

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 4909
in 4911.

ex 50. pgl.

Svila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 5003

Svileni odpadki (vključno z
zapredki, neprimernimi za
odvijanje, odpadki preje in
raztrganimi tekstilnimi svilenimi
materiali), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih
odpadkov.

5004 do ex
5006

Svilena preja in preja iz svilenih
odpadkov

Izdelava iz: (7)
- 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. (7)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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,
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 za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5106 do
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske žime

5111 do
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske žime

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)
Izdelava iz: (7)
- 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.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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,
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 za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz: (7)
- 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.

ali

(4)

Stran
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5208 do
5212

Bombažne tkanine:

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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.

ex 53. pgl.

Druga rastlinska tekstilna vlakna;
papirna preja in tkanine iz papirne
preje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (7)
- 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

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)
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.

5401 do
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sintetičnih filamentov

5407 in
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali
sintetičnih filamentov:

Izdelava iz: (7)
- 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.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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.

ali
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5508 do
5511

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

5512 do
5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken:

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)
Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali 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.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz : (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- 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
material; specialne preje; vrvi,
motvozi, konopci in prameni ter
proizvodi iz njih; razen za:

5602

Klobučevina,vključno z
impregnirano, prevlečeno ali
laminirano:
- Iglana klobučevina

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
- Drugo

5604

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)
Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov, ali
tekstilne kaše.

Niti in kord iz gume, prekrit s
tekstilnim materialom; tekstilna
preja, trakovi in podobno iz tar. št.
5404 ali 5405, impregnirani,
prevlečeni, prekriti, obloženi z
gumo ali plastično maso:
- Niti in kord iz gume, prekriti s
tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi,
ki niso prekrite s tekstilom.

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5605

Metalizirana preja, vključno s
posukano prejo, ki je sestavljena iz
tekstilne preje, trakov ali podobnih
oblik iz tar. št. 5404 ali 5405,
kombiniranih s kovino v obliki niti,
trakov ali prahu ali prevlečenih s
kovino

Izdelava iz: (7)
- 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, zviti trakovi in
podobne oblike iz tar. št. 5404 ali
5405, razen povitih proizvodov iz
tar. št. 5605 in posukane preje iz
konjske dlake iz grive in repa;
ženiljska preja (vključno s
kosmičeno ženiljsko prejo);
efektno vozličasta preja

Izdelava iz: (7)
- 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 talna prekrivala:
- Iz iglane klobučevine

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
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 deciteksov,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

ali
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ex 58. pgl.

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

- Iz druge klobučevine

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za predenje,
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- 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.

Specialne tkanine; taftane tkanine;
čipke; tapiserije; pozamentarija;
vezenine; razen za:
- Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- 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 (vrsta:
gobelin, flandrijske, beauvais,
aubusson in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z drobnim
in križnim vbodom), vključno z
konfekcioniranimi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

5810

Vezenina v metraži, trakovih ali
motivih

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
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Poimenovanje blaga
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5901

Tekstilni materiali, prevlečeni z
lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo vezavo
knjig in podobne namene; tkanine
za risanje; projektno platno;
kanafas, pripravljen za slikanje;
toge tkanine (buckram) in podobni
tekstilni materiali, ki se uporabljajo
za izdelavo klobukov

5902

Kord tkanine za avtomobilske
plašče iz preje iz najlona, poliestra
ali viskoznega rajona, velike
trdnosti:

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)
Izdelava iz preje.

- Z vsebnostjo do vključno 90 mas.
% tekstilnih materialov

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih materialov
ali tekstilne kaše.

Tekstilni materiali, impregnirani,
premazani, prevlečeni ali prekriti
ali laminirani s plastičnimi masami,
razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje.

5904

Linolej, vključno z rezanim v
oblike; talna prekrivala na tekstilni
podlagi, premazani, prevlečeni ali
prekriti, vključno z razrezanimi v
oblike

Izdelava iz preje. (7)

5905

Zidne tapete iz tekstilnih surovin:

5903

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.

- Impregnirane, premazane,
prevlečene ali prekrite ali
laminirane z gumo, plastičnimi
masami ali drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz: (7)
- 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

(4)

Stran

19546 / Št. 132 / 29. 12. 2003
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)
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

5907

5908

5909 do
5911

Gumirani tekstilni materiali, razen
tistih iz tar. št. 5902:
- Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi materiali iz sintetične
filament preje, ki vsebuje več kot
90 mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

Tekstilni materiali, drugače
impregnirani, premazani,
prevlečeni ali prekriti; platna,
slikana 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.

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni
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 plinsko
razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih
materialov za svetilke.

- Druge

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

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.

ali
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(3)

- 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: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- 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.

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)

- naslednjih materialov:
-- preja iz politetrafluoretilena,(8)
-- preje, večnitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali
prevlečene s fenolno smolo,
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz aromatičnih
poliamidov, dobljenih z
polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
-- monofilamenta iz
politetrafluoretilena, (8)
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli (pfenilentereftalamida),
-- preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo, (8)
-- kopoliestrskih monofilamentov
iz poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4cikloheksandietanola 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.

- 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 pribor za oblačila,
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. (7) (9)

ali
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- Drugi

Izdelava iz: (7)
- 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 pribor za oblačila razen
pletenih in kvačkanih izdelkov;
razen za:

Izdelava iz preje. (7) (9)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211

Oblačila in pribor za oblačila, za
ženske, deklice in dojenčke,
vezeni

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)

ex 6210 in
ex 6216

Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo iz
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
če vrednost uporabljene
neprevlečene tkanine ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna. (9)

6213 in
6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute,
naglavne rute, tančice in podobni
izdelki:
- Vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna. (9)

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelavi sledi 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 vse
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.(9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod
pogojem, da vrednost uporabljene
nevezene tkanine ne presega 40
% cene izdelka franko tovarna.(9)

ali
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jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
pod pogojem, da vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.(9)

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava iz preje. (9)

ex 63. pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena -izrabljena
oblačila in izrabljeni tekstilni
izdelki; krpe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6301 do
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo itd, zavese itd., drugi izdelki
za notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih
materialov

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi:
-- vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (9) (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.(9) (10)

6305

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

Izdelava iz: (7)
- 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: (7) (9)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
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6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki,
vključno z modnimi kroji za
oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka 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,
pripravljene v zavitkih za prodajo
na drobno

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora izpolnjevati
pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne
bi bil v garnituri. Sestavni deli ali
izdelki brez porekla pa se lahko
vključijo, če njihova skupna
vrednost ne presega 15 % cene
garniture franko tovarna.

ex 64. pgl.

Obutev, gamaše in podobni izdelki;
deli teh izdelkov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz spojenih
gornjih delov, pritrjenih na
notranje podplate ali druge
komponente podplatov iz tar. št.
6406.

6406

Deli obutve (vključno zgornji deli,
ki so pritrjeni na podplat ali ne,
razen na zunanji podplat); vložki za
obutev, vstavki za pete in podobni
izdelki; gamaše, ovijači in podobni
izdelki in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 65. pgl.

Klobuki, kape in druga pokrivala
ter njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6503

Klobuki in druga pokrivala, iz
klobučevine, izdelane iz tulcev,
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
6501, vključno tudi z podloženimi
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

6505

Klobuki in druga pokrivala,
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz
čipke, klobučevine ali drugih
tekstilnih metražnih materialov
(razen iz trakov), vključno z
podloženimi ali okrašenimi;
mrežice za lase iz kakršnega koli
materiala, vključno z podloženimi
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

ex 66. pgl.

Dežniki, sončniki, sprehajalne
palice, palice-stolčki, biči, korobači
in njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

6601

Dežniki in sončniki (vključno s
palicamidežniki, vrtnimi dežniki in
podobnimi dežniki)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

67. pgl.

Preparirano perje in puh in izdelki
iz perja in puha; umetno cvetje;
lasuljarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 68. pgl.

Izdelki iz kamna, sadre, cementa,
betona, azbesta, sljude ali podobnih
materialov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta, izdelki iz
mešanic na osnovi azbesta ali iz
mešanic na osnovi azbesta in
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

ali
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ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z
aglomerirano ali rekonstituirano
sljudo, na podlagi iz papirja,
kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude
(vključno z aglomerirano ali
rekonstituirano).

69. pgl.

Keramični izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano,
emajlirano ali drugače obdelano,
neokvirjeno in ne spojeno z
drugimi materiali:
- Podlaga iz steklene plošče,
prevlečena s tanko izolacijsko
prevleko polprevodniške vrste v
skladu s standardi SEMII (11)

Izdelava iz neprevlečene podlage
iz steklene plošče iz tar. št. 7006.

- Drugo

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, vključno tudi z
vzvratnimi ogledali

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo
za mizo, v kuhinji, za toaletne
namene, v pisarnah, izdelki za
notranjo dekoracijo in podobne
namene (razen tistih iz tar. št. 7010
ali 7018)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7013

ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.

ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.
ali
Ročno okraševanje (razen sitotiska) ročno pihanih steklenih izdelkov pod pogojem, da skupna
vrednost uporabljenih ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega
50 % cene izdelka franko
tovarna.

ali
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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; imitacije nakita; kovanci;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri,
sortirani in 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.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz tar. št. 7106,
7108 in 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.

- 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ali

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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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.
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7217

Žica iz železa ali nelegiranega
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7207.

ex 7218,
7219 do
7222

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
palice, kotniki in profili iz
nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7218.

7223

Žica iz nerjavnega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7218.

ex 7224,
7225 do
7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
toplo valjane palice v ohlapno
navitih kolobarjih, kotniki in profili
iz drugih legiranih jekel; votle
palice za svedre iz legiranih ali
nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7206,
7218 ali 7224.

7229

Žica iz drugih legiranih jekel

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7224.

ex 73. pgl.

Izdelki iz železa in jekla; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 (razen
iz litega železa) ali jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206, 7207, 7218 ali 7224.

ex 7307

Pribor za cevi iz nerjavnega jekla
(ISO št. X5CrNiMo 1712),
sestavljen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj,
izrezovanje navojev, urezovanje
in peskanje kovanih polizdelkov,
pod pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih kovanih izdelkov
ne presega 35% cene izdelka
franko tovarna.

7308

Konstrukcije (razen montažnih
zgradb iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr.: mostovi in
mostne sekcije, vrata za zapornice,
stolpi, predalčni stebri, strehe,
strešna ogrodja, vrata in okna ter
okviri zanje, pragovi za vrata,
roloji, ograje in stebri), iz železa
ali jekla; pločevine, palice, profili,
kotniki, cevi in podobno,
pripravljeni za uporabo v
konstrukcijah, iz železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Zvarjeni
kotniki in profili iz tar. št. 7301
se ne smejo uporabiti.

ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
7315 ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

ali
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ex 74. pgl.

Baker in bakreni izdelki; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7401

Bakrov kamen; cementni baker
(precipitat-oborina bakra)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7402

Nerafiniran baker; bakrene anode
za elektrolizo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7403

Rafiniran baker in bakrove zlitine,
surovi:
- Rafinirani baker

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

7405

Predzlitine bakra

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 76. pgl.

Aluminij in aluminijasti izdelki;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7601

Aluminij, surov

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
ali
Izdelava s toplotno ali
elektrolitsko obdelavo iz
nelegiranega aluminija ali iz
aluminijevih odpadkov in
ostankov.
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7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 7616

Izdelki iz aluminija, razen gaze,
tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin
za ojačanje in podobnih materialov
( vključno z neskončnimi trakovi)
iz aluminijaste žice, in
ekspandirane kovine iz aluminija

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo gaza, tkanine, rešetke,
mreže, ograje, tkanine za ojačanje
in podobni materiali (vključno
tudi z neskončnimi trakovi) iz
aluminijaste žice ali ekspandirane
kovine iz aluminija in
- pri kateri 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:

7801

Surovi svinec:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Rafiniran svinec

Izdelava iz obdelanega svinca
("bullion" ali "work").

- Drugi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 7802.

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

7901

Cink, surov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne smejo se
uporabiti odpadki in odpadki iz
tar. št. 7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen
za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
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8001

Kositer, surov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 8002.

8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz iste
tar. št., kot je tar. št. izdelka, ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

- Druge

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202
do 8205, v garniturah za prodajo
na drobno

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. od
8202 do 8205. Vendar pa se
orodje iz tar. št. od 8202 do 8205
lahko vstavi v garniture, če
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

8207

Izmenljiva orodja za ročne
obdelovalne priprave na mehanični
pogon ali brez njega ali za
obdelovalne stroje (npr.: za
stiskanje, kovanje, vtiskovanje,
prerezovanje, narezovanje in
vrezovanje navojev, vrtanje,
povečevanje odprtine s strganjem,
prevlačevanje, rezkanje), vključno
z matricami za izvlačenje ali
iztiskanje kovine, in orodja za
vrtanje kamna in zemlje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8208

Noži in rezila, za stroje ali
mehanične priprave

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali
nenazobljenimi (vključno z
vrtnarskimi noži), razen nožev iz
tar. št. 8208

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo 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
(vključno s pilicami za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.

ali
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8215

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za
peno, lopatice za serviranje
kolačev, noži za ribe, noži za
maslo, prijemalke za sladkor in
podoben kuhinjski in namizni
pribor

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji iz navadnih
kovin.

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8302 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih
kovin

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo tudi drugi materiali iz
tar. št. 8306, če njihova skupna
vrednost ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 84. pgl.

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in
mehanske naprave; njihovi deli;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 za jedrske
reaktorje

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.(12)

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 paro

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen
kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne
naprave za kotle za centralno
kurjavo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št.,razen iz tar. št. 8403
in 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.

8407

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem, na vžig s svečkami,
z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata

Izdelava, pri kateri vrednost 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.
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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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

ex 8414

Industrijski ventilatorji in podobno

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

8415

Klimatizacijske naprave z
ventilatorjem na motorni pogon in
elementi za spreminjanje
temperature in vlažnosti, vključno
s stroji, pri katerih vlažnosti ni
mogoče posebej regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali
zamrzovanje, električni in drugi;
toplotne črpalke, drugačne od
klimatizacijskih naprav iz tar. št.
8415

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
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
mase, papirja in kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8423

Tehtnice – tehtalne naprave (razen
tehtnic z občutljivostjo 5
centigramov), vključno s stroji za
štetje in kontrolo, ki delujejo na
podlagi merjenja mase; uteži za
tehtnice vseh vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8429

Samovozni buldožerji,
angledozerji, grejderji,ravnalniki,
skreperji, bagri, nakladalniki z
lopato, stroji za nabijanje in cestni
valjarji, samovozni:
- Cestni valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 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.
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8439

Stroji za pridelavo celuloze iz
vlaknastih celuloznih materialov
ali za proizvodnjo ali dodelavo
papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8441

Drugi stroji za predelavo papirne
mase, papirja ali kartona, vključno
s stroji za rezanje vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot je
tar. št. izdelka ne presega 25 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % 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 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 lock-stitch), z
glavami, z maso do 16 kg brez
motorja oziroma do 17 kg z
motorjem

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja)
ne presega vrednosti vsega
uporabljenega materiala s
poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za
zategovanje niti, kvačkanje in
cik-cak so s poreklom.

- Drugi

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.

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.
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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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % 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; mehanska
tesnila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8485

Deli strojev brez električnih
priključkov, izolatorjev, tuljav,
kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu 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
ali reprodukcijo slike in zvoka ter
deli in pribor za te izdelke; razen
za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste 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 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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8503 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8502

Električni generatorski agregati in
rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8501 in 8503
ne presega 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, vključno z zvočniki v
zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni
električni ojačevalniki; električni
sestavi za ojačevanje zvoka

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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, z vgrajenimi
napravami za reprodukcijo zvoka,
ali brez njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike, ki imajo
vgrajen videotuner ali ne

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8522

Deli in pribor uporabni predvsem
ali v glavnem z aparati iz tar. št.
8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

8523

Pripravljeni neposneti nosilci za
zvočna snemanja ali podobna
snemanja drugih fenomenov, 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 z zvočnimi in drugimi
podobnimi fenomeni, vključno z
matricami in galvanskimi odtisi za
proizvodnjo plošč, razen izdelkov
iz 37. poglavja:

8525

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plošč

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8523 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Oddajniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali
televizijo, vključno z oddajniki z
vgrajenim sprejemnikom ali
aparatom za snemanje ali
reprodukcijo zvoka; televizijske
kamere; video kamere za snemanje
posamičnih slik in druge
videosnemalne kamere; digitalni
fotoaparati

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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8526

Radarji, naprave za
radionavigacijo in aparati za
radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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,
vključno s sprejemniki,
kombiniranimi 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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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
namenjeni za uporabo z aparati iz
tar. št. 8525 do 8528:
- Izključno ali pretežno primerni
za uporabo pri aparatih za
videosnemanje in reprodukcijo
slike

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8535
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in
izklapljanje ali zaščito električnih
tokokrogov ali za povezavo z
električnimi tokokrogi ali znotraj
njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 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 izdelki iz tar. št. 8535 ali
8536, za električno krmiljenje ali
razdeljevanje električnega toka,
vključno s tistimi z vgrajenimi
instrumenti ali aparati iz 90.
Poglavja in aparati za numerično
krmiljenje, razen telefonskih
central iz tar. št. 8517

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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Diode, tranzistorji in podobni
polprevodniški elementi, razen
silicijevih rezin, ki še niso
razrezane v čipe

8542

Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi:
- Monolitsko integrirana vezja
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Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

ali
Postopek razprševanja (pri čemer
so integrirana vezja oblikovana
na polprevodniški podlagi s
selektivno uvedbo ustreznega
topila (dopant)), ne glede na to,
ali je to vezje sestavljeno in/ali
testirano v državi, ki ni država,
navedena v 3. in 4. členu.
- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

8544

Izolirana žica (vključno z lakirano
žico ali elektrolitsko oksidirano
žico), kabli (vključno z
koaksialnimi kabli) in drugi
izolirani električni vodniki, s
konektorjem ali brez njega; kabli
iz optičnih vlaken, izdelani iz
posamično oplaščenih 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.

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke,
oglje za žarnice, 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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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 in ne zajeti na
drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 86. pgl.

Tirna vozila in njihovi deli;
železniški in tramvajski tirni sklopi
in pribor ter njihovi deli;
mehanična in elektromehanska
signalna oprema za promet 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
(vključno z elektromehanskimi)
oprema za signalizacijo, varnost,
nadzor in upravljanje prometa v
železniškem, tramvajskem in
cestnem prometu, prometu na
notranjih vodnih poteh, parkiriščih,
lukah ali letališčih; njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 87. pgl.

Vozila, razen železniških ali
tramvajskih tirnih vozil, ter 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, lukah ali na
letališčih, za prevoz blaga na
kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki
se uporabljajo na peronih
železniških postaj; deli navedenih
vozil

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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, vključno s tistimi,
ki so opremljena z oborožitvenimi
sredstvi, in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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Motorna kolesa (tudi mopedi),
kolesa in podobna vozila s
pomožnim motorjem, z bočno
prikolico ali brez nje; bočne
prikolice:
- Z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem z izmeničnim
gibanjem bata s prostornino
cilindra:
-- do vključno 50 cm3

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

-- nad 50 cm3

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
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 iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 8714.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8715

Otroški vozički in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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ex 8804

Rotošuti

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali 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 podobne
naprave; naprave za treniranje
letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče
konstrukcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne sme se
uporabljati ladijskih trupov 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, precizni, medicinski ali
kirurški instrumenti in aparati;
njihovi deli in pribor; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 optičnih
vlaken, kabli iz optičnih vlaken,
razen tistih iz tar. št. 8544; listi in
plošče iz polarizirajočega
materiala; leče (vključno s
kontaktnimi lečami), 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, naočniki 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 :
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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ex 9006

Fotografski aparati, (razen
kinematografskih kamer );
fotografski bliskovni aparati in
bliskovne žarnice, razen bliskovnih
žarnic z električnim vžigom

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9007

Kinematografske kamere in
projektorji, vključno s tistimi z
vdelanimi aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9011

Optični mikroskopi, tudi tisti za
mikrofotografijo,
mikrokinematografijo in
mikroprojekcijo

Izdelava:

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9014

Drugi navigacijski instrumenti in
aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9015

Geodetski (tudi fotogrametrijski),
hidrografski, oceanografski,
hidrološki, meteorološki ali
geofizikalni instrumenti in aparati,
razen kompasov; daljinomeri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9016

Tehtnice z občutljivostjo do
vključno 5 centigramov (0,05g), z
utežmi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9017

Instrumenti in aparati za risanje,
označevanje ali matematično
računanje (npr. risalni aparati,
pantografi, kotomeri, risalni pribor
v kompletu, logaritemska računala,
računala v obliki okrogle plošče);
ročni instrumenti za merjenje
dolžine (npr. merilne palice in
trakovi, mikrometrska merila,
merila z nonijem), ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.
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Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
instrumenti in aparati, vključno z
scintigrafskimi,
elektromedicinskimi aparati in
aparati za preiskavo vida;
- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi
zobozdravniškimi napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. vključno z materiali
iz tar. št. 9018.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

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:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske, razen varovalnih mask brez
mehanskih delov in zamenljivih
filtrov;

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- 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.

9024

Stroji in aparati za preskušanje
trdote, natezne tlačne trdnosti,
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.

9025

Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
higrometri (vlagomeri) in
psihrometri, tudi kombinacije teh
instrumentov, z možnostjo
registriranja ali brez nje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9026

Instrumenti in aparati za merjenje
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka
ali drugih spremenljivih veličin
pri tekočinah ali plinih (npr.
merilniki pretoka, kazalniki nivoja,
manometri, merilniki količine
toplote), razen instrumentov 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

Instrumenti in aparati za fizikalne
ali kemične analize (npr.
polarimetri, refraktometri,
spektrometri, aparati za analizo
plina ali dima); instrumenti in
aparati za merjenje in kontrolo
viskoznosti, poroznosti, raztezanja,
površinske napetosti in podobno;
instrumenti in aparati za merjenje
ali kontroliranje toplote, zvoka ali
svetlobe (vključno z espozimetri);
mikrotomi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
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Merilniki porabe ali proizvodnje
plinov, tekočin ali električne
energije, vključno z merilniki za
njihovo umerjanje:
- Deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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 instrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo električnih
veličin, razen merilnikov iz tar. št.
9028; instrumenti 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

Instrumenti, aparati in stroji za
merjenje ali kontrolo, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju; projektorji
profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

9032

Instrumenti 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 so uporabni z
različnimi aparati iz različnih
tar.št. iz 90. poglavja in ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju) za stroje,
naprave, instrumente ali aparate iz
90. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 91. pgl.

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, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

9109

Drugi urni mehanizmi, kompletni
in sestavljeni

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9110

Kompletni urni mehanizmi (za
osebne ali druge ure), nesestavljeni
ali delno sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni urni
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, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost uporabljenih materialov
iz tar. št. 9114 ne presega 10 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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, deli ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri 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 deli za jermenčke in
zapestnice:
- Iz navadne kovine, vključno z
pozlačenimi ali posrebrenimi ali iz
kovine, prevlečene 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.

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 pribor za njih, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu;
osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z
imeni in podobno; montažne
zgradbe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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Poimenovanje blaga
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z
vdelano nenapolnjeno bombažno
tkanino, katere teža ne presega
300g/m2

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki
je že pripravljena za uporabo z
materiali iz tar. št. 9401 ali 9403,
pod pogojem, da:
- vrednost tkanine ne presega 25
% cene izdelka franko tovarna, in
- so vsi drugi uporabljeni
materiali s poreklom in se
uvrščajo v druge tar. št., razen
tar. št. 9401 ali 9403.

9405

Svetilke in pribor za njih, vključno
z reflektorji in njihovimi deli, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki,
osvetljene ploščice z imeni in
podobno, s fiksiranim svetlobnim
virom, in njihovi deli, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

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 iz materialov iz katere
koli tar. št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

9503

Druge igrače; zmanjšani modeli in
podobni modeli za igro, tudi s
pogonom, sestavljanke, zloženke
(puzzles) vseh vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Za izdelavo
glav za palice za golf pa se lahko
uporabijogrobo obdelani kosi.

ex 96. pgl.

Razni proizvodi, razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste 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 iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.

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
osebna toaletna sredstva, šivanje
ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora zadovoljiti pravila,
ki bi zanj veljala, če ne bi bil
vključen v garnituro. Lahko pa se
vključijo sestavni deli ali izdelki
brez porekla pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

(4)
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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Poimenovanje blaga
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki
jim da status blaga s poreklom
(3)

9606

Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni
gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki
se še oblačijo in drugi deli teh
izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

9608

Svinčniki s kroglico; 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 s kapicami in
ščipalkami) navedenih izdelkov,
razen tistih iz tar.št. 9609

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo peresa in njihove
konice iz iste tar. št., kot je tar. št.
izdelka.

9612

Trakovi za pisalne stroje in
podobni trakovi, prepojeni s
tiskarsko barvo ali drugače
pripravljeni za odtiskovanje,
vključno s trakovi na kolesih ali v
kasetah; blazinice za žige,
prepojene ali neprepojene, s škatlo
ali brez nje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 9613

Vžigalniki piezo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
9613 ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 9614

Tobačne pipe in glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih
kosov.

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

(1)
(2)
(3)

ali

(4)

Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.
Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.
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.
(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
(5) 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.
(6) 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.
(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.
(9) Glej uvodno opombo 6.
(10) 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.
(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005.
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PRILOGA III
VZORCI POTRDIL O PROMETU BLAGA EUR.1 IN ZAHTEV ZA POTRDILO O
PROMETU BLAGA EUR.1

Navodila za tiskanje

1.

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, 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.

2.

Pristojni organi držav pogodbenic 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
morata biti navedeno 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 EUR.1
1. Izvoznik (ime, polni naslov, država)

EUR. 1

Št A 000 000

Predno izpolnite 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

7. Opombe

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

(1)
8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov ; poimenovanje
blaga

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava
Izvozni dokument (2):
Tip ............................ Št. .....................…
Carinski organ: ........................................
Država ali ozemlje izdaje: .......................
..................................................................
..................................................................
Kraj in datum: ..........................................
..................................................................
(Podpis)

5. Namembna država, skupina
držav ali teritorij

Žig

9. Bruto teža
(kg) ali
druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

10.Računi (navedba
neobvezna)

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) Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.

Stran

19576 / Št. 132 / 29. 12. 2003

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na:
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14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da

(1)

:

je to potrdilo resnično izdal naveden carinski organ in da
so navedbe, ki jih vsebuje točne
to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o verodostojnosti
in točnosti (glej priložene opombe)

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in
točnosti tega potrdila.
.....................................................
(kraj in datum)
Žig

................................................
(kraj in datum)
Žig
................…………………...............................
(podpis)

................…………………...............................
(podpis)
----------------------------(1)Označi z X ustrezno navedbo.

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 EUR.1
1. Izvoznik (ime, polni naslov,država)

EUR. 1

Št A 000 000

Predno izpolnite 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
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država, skupina
držav ali teritorij

7. Opombe

(1)
8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov ;
poimenovanje blaga

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

9. Bruto
teža(kg) ali
druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

10. Računi
(navedba
neobvezna)
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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 organov predložil vsa dodatna dokazila, ki
jih ti štejejo za potrebna za izdajo priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi
soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega knjigovodstva in okoliščin
izdelave omenjenega blaga;
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 v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA IV
Besedilo izjave na računu
Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.
Angleška inačica:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1))
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential
origin.
Slovenska inačica:
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ….(1)) izjavlja, da,
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …. (2) poreklo.
Turška inačica:
Işbu belge (Gümrük Onay No :...(1)) kapsamindaki maddelerin ihracatçisi, aksi açikça
belirtilmedikçe, bu maddelerin.........(2 ) tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

----------------------1
Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik, mora biti na tem mestu vpisana
številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v
oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
2
Navedba porekla izdelkov.
3
Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.
4
Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo
imena podpisnika.
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PRILOGA V
Seznam izdelkov s poreklom iz Evropske skupnosti, za katere ne veljajo
določbe 3. in 4. člena,
navedenih v zaporedju poglavij in tarifnih številk HS
1. poglavje
2. poglavje
3. poglavje
0401 do 0402
Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil

ex 0403 0404 do 0410
0504
0511
6. poglavje
0701 do 0709
ex 0710

Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0710 40 00 (nekuhane ali
kuhane v pari ali vreli vodi), zamrznjene

ex 0711

Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0711 90 30, začasno
konzervirane (na primer : z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali
drugih raztopinah za konzerviranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo
prehrano

0712 do 0714
8. poglavje
ex 9. poglavje
10. poglavje

Kava, čaj in začimbe, razen mate čaja iz tarifne številke 0903

11. poglavje
12. poglavje
ex 1302
1501 do 1514

Pektinske snovi, pektinati in pektati

ex

1515

ex

1516

ex 1517 in
ex 1518
ex 1522
16. poglavje
1701
ex 1702

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (brez jojoba olja in njegovih frakcij) in
njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani
Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v
celoti hidrogenirani, interesterificirani,reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani
ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani,razen hidrogenskega ricinusovega
olja, znanega kot “opalni vosek”
Margarine, nadomestki svinjske masti in druge pripravljene užitne maščobe
Ostanki predelave maščob ali živalskih in rastlinskih voskov, razen degrasa
(strojarska maščoba)
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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 ali naravnega meda; karamelni sladkor,
razen tistega iz tarifnih številk 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50
00 in 1702 90 10

1801 in 1802
ex 1902

ex 2001

2002 in 2003
ex 2004

ex 2005

2006 in 2007

Testenine, polnjene, ki vsebujejo več kot 20 ut. % rib, rakov, mehkužcev ali
drugih vodnih nevretenčarjev, klobas in podobnega ali mesa in drobovine
vseh vrst, vključno z maščobami kakršnekoli vrste
Kumare in kumarice, čebula, močno začinjeni mango, plodovi iz rodu
Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta, gobe in olive, pripravljene ali
konzervirane v kisu ali ocetni kislini
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni
kislini, zamrznjene, razen izdelkov iz tarifne številke 2006, brez krompirja v
obliki moke, zdroba ali kosmičev, in sladke koruze

ex 2008

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjene, razen izdelkov iz tarifne številke 2006, brez krompirja v
obliki moke, zdroba ali kosmičev, in sladke koruze

2009

Sadje, orehi in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu, razen kikirikijevega masla, palmovih jeder,
koruze, jama, sladkega krompirja in podobnih užitnih delov rastlin, ki vsebujejo
5 ut. % ali več škroba, listov vinske trte, hmeljevih poganjkov in drugih
podobnih užitnih delov rastlin

ex 2106
2204
2206

Aromatizirani in obarvani sladkorji, sirupi
ex 2207
ex 2208
2209
23. poglavje
2401
4501
5301 in 5302

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, pridobljen iz
kmetijskih pridelkov, navedenih v tem seznamu
Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %, pridobljen iz
kmetijskih pridelkov, navedenih v tem seznamu
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SKUPNA IZJAVA O PREGLEDU SPREMEMB PRAVIL O POREKLU, KI SO
POSLEDICA SPREMEMB V HARMONIZIRANEM SISTEMU
Če zaradi sprememb v nomenklaturi spremembe pravil o poreklu, sprejete v dodatnem
protokolu 2, s katerim se spreminja protokol 3 o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in
načinih upravnega sodelovanja, spremenijo vsebino katerega koli pravila, ki je obstajalo pred
dodatnim protokolom 2, s katerim se spreminja protokol 3 o opredelitvi pojma "izdelki s
poreklom" in načinih upravnega sodelovanja, in če se izkaže, da je posledica take spremembe
stanje, ki škoduje interesom posameznih sektorjev, potem Skupni odbor, če ena od
pogodbenic tako zahteva v obdobju do vključno 31. decembra 2004, nujno prouči, ali je treba
ponovno vzpostaviti tako vsebino pravila, kot je bila pred dodatnim protokolom 2, s katerim
se spreminja protokol 3 o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega
sodelovanja.
V vsakem primeru Skupni odbor odloči, ali naj se vsebina pravila ponovno vzpostavi ali ne v
treh mesecih od datuma, ko mu je ena ali druga pogodbenica dala tako zahtevek.
Če se vsebina zadevnega pravila ponovno vzpostavi, pogodbenici sporazuma določita tudi
pravni okvir, ki je potreben za to, da se zagotovi povrnitev vseh carin, ki so bile plačane za
izdelke, uvožene po 1. januarju 2002.
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OBČINE

AJDOVŠČINA
5690.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 179. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), odločbe
Ustavnega sodišča RS, št. U-I-39/97 z dne 16. 12. 1999
(Uradni list RS, št. 1-30/00) v povezavi s 58. do 63. členi
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84,
33/89 in Uradni list RS, št. 24/92), 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01)
in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št.
7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) je občinski svet na seji dne
23. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

4. člen
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku
štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se upošteva površina nezazidanega stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka tega člena ter
površina nezazidanega stavbnega zemljišča iz 5. člena tega
odloka.
5. člen
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali
del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Ajdovščina se za uporabo stavbnega zemljišča, na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
2. člen
Nadomestilo se plačuje od površine zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
3. člen
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na
katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva stanovanjska oziroma
poslovna površina stavbe kot tudi površina zemljišč, ki je
namenjena poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča,
parkirišča, delavnice na prostem in podobne površine.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob,
predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna
površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
6. člen
Glede na lego zemljišča, od katerega se zajema nadomestilo, se teritorij občine razdeli na naslednja območja:
I. območje – mestno središče,
II. območje – preostali del ureditvenega območja mesta Ajdovščina,
III. območje – stavbna zemljišča v naseljih: Col, Črniče, Dobravlje, Budanje, Vrtovin, Lokavec, Selo, Cesta, Vipavski Križ, Kamnje, Skrilje,
IV. območje – stavbna zemljišča v ostalih naseljih,
V. območje – območje lokacij poslovnih prostorov izjemno ugodnih v zvezi s pridobivanjem dohodka.
Meje območij iz prejšnjega odstavka so podrobneje
prikazane na grafičnih kartah PKN v merilu 1:5000, ki so
sestavni del tega odloka.
III. MERILA ZA DOLOČANJE NADOMESTILA
7. člen
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja, pri
kateri se upoštevajo naslednja merila:
1. lega in namembnost ter smotrna uporaba stavbnega
zemljišča,
2. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka
v gospodarskih dejavnostih,
3. opremljenost zemljišča s komunalnimi objekti in napravami.
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8. člen
Glede na lego, namembnost ter smotrno uporabo se
stavbno zemljišče točkuje z naslednjim številom točk:
Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe

1. Stanovanja in počitniški objekti,
samski in dijaški domovi
oziroma zemljišča, na katerih je
dopustna taka gradnja
– enodružinske prosto stoječe
stan. hiše in počit. objekti
– enodružinske vrstne stan. hiše
in strjena pozidava
– večstanovanjske (st. bloki, sam.
in dijaški domovi)
2. Družbene dejavnosti, javna uprava
in druge neg. dej.
3. Gospodarska dejavnost oziroma
zemljišča, na katerih je dopustna
gradnja za tako dejavnost

I.

II.

III.

IV.

130

80

45 20

120

75

40 15

110

70

35 10

300 200 100 50
600 400 200 100

9. člen
Znotraj območja, ki je opredeljeno kot območje lokacij
poslovnih prostorov, izjemno ugodnih v zvezi s pridobivanjem dohodka, se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo dodatne točke za naslednje vrste dejavnosti:
– finančno posredništvo, poslovanje
z nepremičninami, najem in poslovne storitve
– gostinstvo in trgovina
– druge storitvene dejavnosti

300 točk
200 točk
100 točk

10. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe
se vrednoti glede na prisotno število teh objektov in naprav v
območju.
Šteje se, da ima območje popolno komunalno opremljenost, če je v območju:
– omrežje javnih cest,
– kanalizacijsko omrežje,
– javno vodovodno omrežje,
– električno omrežje,
– telefonsko omrežje,
– plinovodno omrežje.
Popolna komunalna opremljenost se točkuje s 180
točkami, minimalna pa s 60 točkami. Za vmesne stopnje
komunalne opremljenosti se točkuje dejansko število prisotnih komunalnih objektov in naprav iz drugega odstavka tega
člena in sicer po 30 točk za vsako vrsto.
Območja, ki niso opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem se ne točkujejo in se od takih zazidanih stavbnih zemljišč ne plačuje nadomestilo. Glede ugotavljanja
možnosti priključka se upoštevajo merila iz odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina.
IV. VIŠINA NADOMESTILA
11. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih 8., 9. in 10.
člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk
pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s površino nezazidanega stavbnega zemljišča in vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Letna višina nadomestila se izračuna tako, da se mesečna višina nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena
pomnoži s številom mesecev v koledarskem letu.

Mesečno oziroma letno vrednost točke za m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča določi vsako leto
občinski svet s sklepom. Z uveljavitvijo tega odloka znaša za
leto 2004 mesečna vrednost točke za m2 zazidanega in
nezazidanega stavbnega zemljišča 0,03433 SIT, letna vrednost točke za m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča pa znaša 0,41196 SIT.
Za nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno znaša vrednost točke 50% vrednosti iz
prejšnjega odstavka.
12. člen
Odmero, nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem
ter izterjavo nadomestila opravlja Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS preko pristojnega davčnega urada.
Pristojni davčni urad ugotovi obveznost zavezancev za
plačilo nadomestila z odločbo. Obveznost se odmeri letno.
Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem in vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja
in plačila obveznosti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo
določbe zakona o davčnem postopku in določbe zakonov in
drugih predpisov, ki se nanašajo na odmero, obračun, plačilo in izterjavo nadomestila.

V. ZAVEZANCI
13. člen
Nadomestilo mora plačati neposredni uporabnik stavbe ali dela stavbe oziroma zemljišča kot lastnik, kot najemnik oziroma drug uporabnik stanovanja ali poslovnega prostora oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to ali je stavbno zemljišče v uporabi ali
ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva zadnja
namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
14. člen
Poleg primerov v 59. členu zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS,
št. 24/92) so plačila nadomestila oproščeni tudi:
1. Občani, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Te
se lahko začasno oprosti plačevanja nadomestila, če se na
osnovi poročila Centra za socialno delo ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in
njegove družine.
2. Lastniki oziroma uporabniki poslovnih prostorov, ki
so namenjeni dejavnosti društev oziroma karitativni in humanitarni dejavnosti.
3. Plačila nadomestila so za dobo 5 let oproščeni občani, ki so z uvedenim krajevnim samoprispevkom oziroma
z lastnimi prispevki zbrali sredstva za izgradnjo posameznih
komunalnih objektov in to v višini kot so te komunalne naprave ovrednotene v 10. členu tega odloka. Petletna doba
oprostitve velja od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo oziroma zgraditve posameznega komunalnega objekta ali naprave.
Pravico do oprostitve iz tega člena zavezanci uveljavljajo z zahtevkom na občinsko upravo Občine Ajdovščina, ki o
oprostitvi odloči z odločbo. Zahtevek za oprostitev plačila
nadomestila v naslednjem letu morajo zavezanci vložiti najkasneje do 30. novembra tekočega leta. Zahtevku je treba
priložiti ustrezna dokazila, ki potrjujejo njihovo upravičenost
do oprostitve.
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VII. PODATKI ZA IZRAČUN NADOMESTILA
15. člen
Za izračun nadomestila se uporabijo uradni podatki in
evidence, s katerimi razpolaga občinska uprava. Zavezanci
so dolžni sporočiti pristojnemu organu občinske uprave vse
spremembe, ki vplivajo na višino nadomestila (sprememba
vrste dejavnosti, spremembe poslovne in stanovanjske površine oziroma površine nezazidanega stavbnega zemljišča)
najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
16. člen
Na zahtevo občinske uprave in v roku, ki ga ta določi
so zavezanci dolžni sporočiti vse zahtevane podatke, ki so
potrebni za izračun nadomestila.
Zavezanci, ki podatka o površini občinski upravi Občine Ajdovščina ne sporočijo oziroma tega ne storijo na njeno
zahtevo ali se ugotovi, da so sporočili netočne podatke, se
odmeri nadomestilo od 200 m2 za stanovanjske površine in
od 1000 m2 za poslovno površino. Če Občinska uprava
občine Ajdovščina oceni, da je stanovanjskih površin več
kot 200 m2, poslovnih površin pa več kot 1000 m2 in zavezanec podatkov ne prijavi oziroma tega ne stori na njeno
zahtevo ali se ugotovi, da je sporočil netočne podatke, se
nadomestilo odmeri na podlagi ocene površine celotne parcele zavezanca.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z denarno kaznijo v višini 200.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če v določenem roku ne sporoči
nastale spremembe pristojnemu organu, če na zahtevo pristojnega upravnega organa ne sporoči zahtevanih podatkov
ali če sporoči netočne podatke.
Z denarno kaznijo v višini 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe kot tudi posameznik, če stori
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje Občine
Ajdovščina preneha uporabljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 109/01).
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 1. 2004.

Št.

79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) je župan Občine
Ajdovščina sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Ajdovščina
v letu 2004
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Ajdovščina za
leto 2004 se financiranje funkcij Občine Ajdovščina ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno
nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje samo že začetih investicij, ki so bile vključene v
proračun za leto 2003.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev
začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju sprejme župan in o tem
obvesti občinski svet.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-8/2003
Ajdovščina, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

Št. 414-320/2003
Ajdovščina, dne 24. decembra 2003.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

BELTINCI
5692.

5691.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Ajdovščina v letu 2004

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
12/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02) ter 32.
in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi 58., 60. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/86 in
Uradni list RS, št. 44/97), 218. člena zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 16.
člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00,
118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci
na 11. redni seji dne 23. 12. 2003 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

1. člen
V 2. členu odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: odlok, Uradni list RS, št.
77/00, 108/00 in 99/01) se za besedo »zazidanega« doda besedilo: »in nezazidanega.«
2. člen
Za 2. členom odloka se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na
katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali
del površine takšne zemljiške parcele, pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.«
3. člen
Na koncu 3. člena odloka se za besedo »objektov«
doda besedilo: »ter od površine nezazidanega stavbnega
zemljišča.«
4. člen
V 5. členu odloka se črta beseda »parkiranja« in se ta
nadomesti z besedama: »internih parkirišč.«
5. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se črta tekst »avtoceste, magistralke, železnice in površine platojev cestninskih in železniških postaj« ter se nadomesti z besedilom:
»za dejavnosti ob avtocesti, magistralki in železnici, ki niso
objekti gospodarske javne infrastrukture.«
6. člen
Za 6. členom odloka se doda nov 6.a člena, ki se
glasi:
»Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku
štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča iz prvega odstavka tega člena se
upošteva:
1. v primerih, kjer prostorski izvedbeni akt določa gradbene parcele:
– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine gradbene parcele, na kateri še ni zgrajena nobena stavba in za katero je s
prostorskim izvedbenim aktom določeno, da je zazidljiva za
stanovanjske ali poslovne stavbe,
– za nezazidano stavbno zemljišče iz prejšnje alinee se
po tem odloku šteje le tisto zemljišče, ki predstavlja samo-

Uradni list Republike Slovenije
stojno gradbeno parcelo ali del takšne parcele po izvedbenem prostorskem aktu na kateri je mogoče graditi stanovanjsko oziroma poslovno stavbo, in sicer ne glede na trenutno vrsto rabe zemljišča po zemljiškem katastru;
2. v primerih, kjer prostorski izvedbeni akt ne določa
gradbenih parcel:
– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine zemljiških parcel za katere je z prostorskim izvedbenim aktom določeno,
da so zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe (v nadaljevanju: zazidljive parcele), pri čemer pa se upošteva:
a) kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki
ima določeno gradbeno parcelo, se ta površina šteje, kot
zazidano stavbno zemljišče in se odšteje od površin zazidljivih parcel, preostali del površine pa tvori površino nezazidanega stavbnega zemljišča od katerega se odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča;
b) kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki
še nima določeno gradbeno parcelo, se do njene določitve
za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče v
skladu z določili tega odloka.
Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi
pogoji se za samostojno gradbeno parcelo, na kateri je
mogoče graditi stanovanjsko ali poslovno stavbo štejejo tista(e) zemljiška(e) parcela(e) ali njen del (njihovi deli) istega
lastnika, ki je (so) široka(e) – skupaj najmanj 16 m in velika(e) skupaj najmanj 600 m2.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se zaračuna le od 600 m2, ne glede na velikost zemljiške parcele.
Za uradno podlago določitve gradbene parcele se šteje po tem odloku bodisi odločba o funkcionalnem zemljišču
ali dokončno gradbeno dovoljenje. Za objekte zgrajene pred
uveljavitvijo zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor se glede na 46. člen tega zakona lahko šteje, da
imajo ti objekti gradbeno parcelo določeno, kot seštevek
površine zemljišča, na katerem stavba stoji – fundusa in
zemljišča, potrebnega za njeno rabo – funkcionalnega zemljišča.
7. člen
Dosedanji tekst 7. člena se črta in se novi glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se plačuje
na celotnem območju Občine Beltinci, ki se po veljavnih
prostorskih izvedbenih aktih (po zakonu o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor – zazidalni in ureditveni načrti,
lokacijski načrti, prostorski ureditveni načrti) in na vseh območjih kasnejše sprejetih izvedbenih aktih (lokacijski načrti
in drugi izvedbeni akti - v skladu z zakonom o urejanju
prostora) in so opremljena z vodovodnim, električnim in
cestnim omrežjem.«
8. člen
V prvem odstavku 8. člena odloka se za besedo »stanovanjskih« črta besedica »in« ter doda vejica, za besedo
»poslovnih« pa se doda vejica in beseda »počitniških«, za
besedo »površin« pa besedilo »in nezazidanih stavbnih zemljišč.«
9. člen
V 9. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Po izdelavi grafičnih kart s prikazom navedenih območij v digitalni obliki na katastrski podlagi DNK bodo tudi te na
vpogled pri občinski upravi.«
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10. člen
V 11. členu odloka se za 7. točko doda nova 8. točka
in tekst: »merila za nezazidana stavbna zemljišča«, dosedanja 8. točka pa postane 9. točka.
11. člen
V 13. členu odloka se za besedo »električno« doda
beseda: »telefonsko«, na koncu tega člena pa se za besedo
»naprav« podpičje nadomesti s piko, preostali del besedila
pa se črta.
12. člen
V 4. točki 14. in 15. člena odloka se beseda »dejavnosti« črta in se nadomesti z besedo: »namene«.
13. člen
V 18. členu se pod dejavnost H) gostinstvo doda besedilo: (za gostinske terase se nadomestilo zaračunava samo
za 6 mesecev v letu).
14. člen
V 20. členu se pri določanju korekcijskih faktorjev za
tabelo, kjer so določeni korekcijski faktorji za gostinstvo,
doda nov odstavek:
»Za gostinske terase se upošteva korekcijski faktor
0,50 ne glede na tlorisno velikost terase.«
15. člen
Merila za druge objekte
21. člen se spremeni in se glasi:
Za objekte, ki so zajeti v tem členu se ne uporabljajo
merila tega odloka iz 12., 15., 16., 17., 18. in 19. člena,
temveč se število točk za 1m2 določi na naslednji način:
Objekti
Število točk
Objekti za distribucijo (primarni)
električne energije
– stojna mesta (stebri daljnovodov)
500
– transformatorske postaje in transformartorji
800
Telekomunikacijski vodi (primarni)
– podzemni
30
– nadzemni
50
Bazne postaje mobilne telefonije
1.200
Plinovod (primarni)
– podzemni
50
– reducirne in razdelilne postaje
1000
Bencinski servis
800
Gramoznice, peskokopi (pisarne, skladišča, poti…)
500
Športno-rekreativne površine (igrišča, spremljajoči
objekti)
– do 1000 m2
50
– nad 1000 m2
40
Obrazložitve
Površine za normalno rabo objektov za distribucijo električne energije se določijo v velikosti 5 m2 po stojnem mestu
(stebru), pri transformatorskih postajah in transformatorjih
pa 20 m2 (pri teh je zajeto tudi funkcionalno zemljišče).
Površine na katerih so zgrajeni telekomunikacijski vodi
in so potrebni za normalno rabo voda se določijo tako, da
se pri podzemnih dolžina voda pomnoži s širino 1 m, pri
nadzemnih pa se dolžina voda pomnoži s širino 1,5 m.
Površine, na katerih so zgrajene bazne postaje mobilne telefonije predstavljajo celotno gradbeno parcelo bazne
postaje (ograjeni del zemljišča), pri baznih postajah, ki so
montirane na gradbene objekte pa se upošteva površina
20 m2 po bazni postaji.
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Površine, na katerih so zgrajeni primarni cevovodi za
transport plinastih goriv, se določi tako, da en dolžinski
meter cevovoda predstavlja 1 m2 površine. Pri plinskih razdelilnih in reducirnih postajah se za izračun nadomestila
upošteva površina 20 m2 (v tem je zajeto tudi funkcionalno
zemljišče).
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se plačuje
samo od primarnih elektrodistribucijskih, telefonskih in plinovodnih objektov in naprav.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče tega objekta.
Pri gramoznicah in peskokopih se določijo površine za
plačilo nadomestila od dela pridobivalnega prostora po zakonu o rudarstvu, in sicer od površin za pisarne, skladiščenje in drugo opravljanje poslovne dejavnosti ter od drugih
urejenih površin, kot so interne ceste, odprta skladišča in
podobno.
Športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti so vse površine namenjene tej dejavnosti, kot so
npr. igralne površine (površine igrišč) s površinami spremljajočih objektov.
16. člen
Za 21. členom odloka se doda nov 21.a člen, ki se
glasi:
»Nezazidano stavbno zemljišče se ovrednoti glede na
lego v posameznem območju z naslednji številom točk:
OBMOČJE-ŠTEVILO TOČK
1
Nezazidano stavb. zemlj. 200

2
180

3
160

4
140

17. člen
V 22. členu odloka se v prvem stavku črta besedilo »za
leto 2000 znaša 0,6 SIT« in se nadomesti z besedilom: »za
leto 2004 znaša 0,7 SIT.«
18. člen
V prvem odstavku 23. člena odloka se za besedo
»nadomestilo« doda besedilo: »za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča.« Za dosedanjim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek in besedilo:
»Letno nadomestilo za uporabo nezazidanih stavbnih
zemljišč se določi tako, da se skupno število točk iz 12.,
21.a člena odloka pomnoži s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča, vrednostjo točke za izračun
nadomestila ter s korekcijskim faktorjem 0,07«.
19. člen
Dosedanje besedilo 25. člena odloka se črta in se
nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Obveznost za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri letno s tem, da so zavezanci
(tako pravne kot fizične osebe) nadomestilo dolžni plačati v
trimesečnih enakih obrokih,oziroma če odmerjeni znesek
ne presega višine 50.000 SIT pa v dveh enakih obrokih, ki
zapadejo v plačilo 15. 4. in 15. 9. posameznega leta.
Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem in vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja
in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.«
20. člen
V drugem odstavku 29. člena odloka se beseda »žiro«
nadomesti z besedo »transakcijske.«
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21. člen
V prvem odstavku 30. člena odloka se za osmo alineo
doda nova deveta alinea:
– »za gradbene inženirske objekte, ki so objekti gospodarske javne infrastrukture (za zidana stavbna zemljišča)
poleg njih pa tudi še za objekte, ki so namenjeni za potrebe
zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture,
znanosti, športa in javne uprave (za nezazidana stavbna
zemljišča).«
22. člen
V prvem odstavku 31. člena odloka se za besedama
»počitniško hišo« črta besedilo: »poslovni objekt za gospodarski namen oziroma za družbeni namen ali so zgradili
drugi objekt«. V istem odstavku tega člena odloka se za
besedama »počitniške hiše« črta besedilo: »poslovnega ali
drugega objekta.«
V drugem. odstavku tega člena odloka se črta besedilo: »oziroma največ 8 let od izdaje gradbenega dovoljenja.
Za poslovne in druge objekte začne teči petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila od začetka uporabe objekta.«
23. člen
V 33. člena odloka se za besedama »počitniški namen« doda besedilo: »in za nezazidana stavbna zemljišča.«
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od
1. 1. 2004 dalje.
Št. 032-01/2003-11-171/III
Beltinci, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.

BLED
5693.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Bled

Na podlagi prve alinee 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 29. in 62. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in
51/02), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90, ter Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00
in 24/01), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni
list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled na 9. redni
seji dne 17. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Bled se za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta
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odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
(v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
2. člen
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na
katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
3. člen
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali
del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
4. člen
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku
štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave in jih je mogoče
opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo.
5. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po tem odloku je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, če tega ni pa lastnik
zemljišča, stavbe ali dela stavbe.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
6. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo, so razdeljena
na 4 območja:
I. območje – ožje območje naselja Bled, PUP za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98), PUP za plansko
celoto Bled (Uradni list RS, št. 23/91): U – 1A, U – B18, U
– B19;
II. območje – širše območje naselja Bled,
III. območje – naselja: Bodešče, Grabče, Koritno, Krnica, Mevkuž, Podhom, Poljšica pri Gorjah, Ribno, Selo pri
Bledu, Spodnje Gorje, Višelnica, Zasip, Zgornje Gorje, Bohinjska Bela,
IV. območje – naselja Kupljenik, Obrne, Perniki, Radovna, Slamniki, Spodnje Laze, Zgornje Laze.
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo možnost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje,
se razporedijo v isto območje kot najbližje naselje.
7. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na
grafičnih listih (PKN karte v merilu 1: 5000) veljavnega
planskega dokumenta Občine Bled in se hranijo na Oddelku za okolje in prostor občine Bled.
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III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
8. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi po naslednjih merilih:
Opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne in skupne rabe:
javni vodovod
električno omrežje
javna kanalizacija
telefonsko omrežje
plinovodno omrežje

40 točk
40 točk
20 točk
20 točk
20 točk

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe:
makadamska cesta
asfaltna cesta

20 točk
40 točk

Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske
možnosti priključitve na komunalne naprave.
9. člen
Namembnost uporabe zazidanega stavbnega zemljišča
Po namembnost objekta ali dela objekta se zazidana
stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje skupine:
Stanovanjski objekti:
– stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča ima
objekt ali del objekta, ki je namenjen bivanju.
Poslovni objekti:
– poslovna dejavnost: finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, zunanja trgovina, agencije, zavarovalnice, igralnice, bančništvo, menjalnice, poslovna združenja,
zasebna zdravstvene ustanove ipd.;
– proizvodna dejavnost: industrija, gradbeništvo, transportna in skladiščna dejavnost, proizvodna obrt, prevozništvo in špedicija ipd.;
– trgovina in storitve: trgovina na debelo in na drobno,
storitve turističnih organizacij, obrtne storitve, projektiranje
in tehnične storitve, servisne dejavnosti, osebne storitve in
storitve v gospodinjstvih ipd.;
– gostinstvo: hoteli, moteli, pensioni, počitniški domovi, oddajanje apartmajev in sob, restavracije, gostilne, kampi, ipd.;
– športne in rekreativne dejavnosti: športni objekti, rekreacijske površine, fitness klubi in druge površine, na katerih se opravlja pridobitna dejavnost.
Namembnost – zazidana stavbna zemljišča
Stanovanjski objekt
Poslovni objekt

I
II
III IV
150 140 130 120
450 400 350 300

Za dejavnost zasebnega oddajanja apartmajev in sob
se upošteva 50% dodeljenih točk, ki izhajajo iz naslova
namembnosti objekta.
Namembnost – nezazidana stavbna zemljišča
I
II
III IV
Namembnost – nezazidano stavbno zemljišče
– stanovanjski objekti
150 140 130 120
Namembnost – nezazidano stavbno zemljišče
– poslovni objekti
300 280 260 200
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IV. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA
10. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za:
1. zazidano stavbno zemljišče
– stanovanjska površina, v katero spada čista tlorisna
površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shramb in drugih zaprtih prostorov, kot so: klet,
kotlarna, delavnica za prosti čas, kabineti ipd ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile,
– poslovna površina, v katero spada čista tlorisna površina poslovnih prostorov in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, kot so: sanitarije, umivalnice, savne, notranji bazeni, dvigala, skladišča,
garderobe, pisarne, hodniki, stopnišča, odprte terase gostinskih lokalov ipd,
– površina nepokritih skladišč, javnih parkirišč, za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, delavnic na prostem, dostopov in parkirnih prostorov gospodarskih subjektov, zunanjih površin kot so sprehajališča in parki poslovnega
subjekta, ter druge manipulativne površine, ki služijo izvajanju dejavnosti gospodarskih subjektov. Za površine navedene v tej alineii se upošteva 50% vrednosti seštevka točk iz 8.
in 9. člena tega odloka,
– površina igrišč, smučišč, zunanjih bazenov in drsališč, kampov, ipd.;
2. nezazidano stavbno zemljišče
– celotna površina nezazidanega stavbnega zemljišča,
kjer je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je
dopustna gradnja objektov pod točko 1. tega člena. Za
samostojno gradbeno parcelo po tem odloku se šteje zemljišče, ki ni manjše kot 500 m3.
11. člen
Nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za površino igrišč,smučišč, zunanjih bazenov, drsališč,
kampov, ipd. se plačuje za 6 mesecev v letu.
12. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka je določena kot zmnožek:
Zazidano stavbno zemljišče
nadomestilo = pov .* točke * mes .* vrednost
kjer je:
pov. = 10. člen, 1. točka
točke = število točk
mes. = število mesecev v letu, za katere je zavezanec
dolžan plačati nadomestilo
vrednost = vrednost točke za izračuna nadomestila za
zazidano stavbno zemljišče.
Nezazidano stavbno zemljišče
nadomestilo = pov. * točke * mes .* vrednost
kjer je:
pov. = 10. člen, 2. točka
točke = število točk samo iz razpredelnice 9. člena za
nezazidano stavbno zemljišče
mes. = število mesecev v letu, za katere je zavezanec
dolžan plačati nadomestilo
vrednost = vrednost točke za izračuna nadomestila za
nezazidano stavbo zemljišče.
13. člen
Vsa sredstva, zbrana z vplačili nadomestila, so prihodek proračuna Občine Bled in se namensko uporabljajo za
pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za grad-
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njo in za graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja
uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje
stavbnih zemljišč). Sredstva se v proračunu Občine Bled
ločeno prikazujejo na prihodkovni in odhodkovni strani.
14. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju
Občine Bled določi vsako leto s sklepom občinski svet, na
predlog župana, do konca leta za naslednje leto.

V. PLAČILO NADOMESTILA
15. člen
Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem,
izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila
obresti v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ.
16. člen
Pravne osebe plačujejo nadomestilo v štirih enakih
obrokih.
Fizične osebe plačujejo nadomestilo v dveh enakih
obrokih.
Datume zapadlosti obrokov določi davčni organ v dogovoru z Občino Bled.
Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem in vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja
in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
17. člen
Zavezanci so dolžni Občini Bled posredovati vse potrebne in resnične podatke za izračun nadomestila in sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Bled.
Zavezanci morajo prijaviti Občini Bled tudi vse spremembe, in sicer najkasneje do 31. 12 v tekočem letu. Če
nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva pri odmeri nadomestila za naslednje leto.
Na zahtevo občinske uprave so zavezanci dolžni sporočiti vse zahtevane podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila.
Zavezancu, za zazidano stavbo zemljišče, ki podatkov
ne prijavi, pristojni davčni urad odmeri nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče za 200 m2 stanovanjske površine
oziroma za 500 m2 poslovne površine.
Zavezancu, za nezazidano stavbno zemljišče, ki podatkov ne prijavi, pristojni davčni urad odmeri nadomestilo za
nezazidano stavbno zemljišče po podatkih, ki jih pridobi
občinski upravni organ.
Strokovne službe lahko pridobijo podatke za nadomestilo iz uradnih evidenc.
Evidenco in nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih
odstavkov tega člena izvaja strokovna služba Občine Bled.

VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
18. člen
Oprostitve plačila nadomestila na podlagi zakona o
stavbnih zemljiščih:
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe ljudske
obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo
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osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo
osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za versko
dejavnost;
– nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na
lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ki je kupil novo
stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali
nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča. Petletna doba
oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
Oprostitve plačila nadomestila na podlagi vloge:
– Občina Bled lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.)
delno ali v celoti oprosti zavezance plačila nadomestila, če
ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno
varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev lahko velja
za eno leto in se uvede na zahtevo občana;
– Občina Bled lahko delno oprosti plačila nadomestila
občane v delu ali v vsej krajevni skupnosti, kjer so krajani
neposredno sodelovali pri izgradnji komunalnih objektov in
naprav (krajevni samoprispevki ipd). Delna oprostitev plačila
se uvede ob predložitvi dokumentacije o vloženih sredstvih
zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
na zahtevo KS za vsako leto posebej;
– Občina Bled lahko zniža plačilo nadomestila za 20%
zavezancem v stanovanjskih objektih, ki mejijo na regionalne ceste in železniško progo, zaradi prekomernega hrupa.
Delna oprostitev plačila se uvede na zahtevo občana, za
vsako leto posebej.
O oprostitvah odloča na podlagi zahtevka zavezanca
občinski svet, po predhodnem mnenju strokovne službe
Občine Bled.
Ostala oprostitve plačila nadomestila:
– poslovni prostori in površine društev, ki so ustanovljena ali delujejo v javnem interesu, so oproščeni plačila
nadomestila;
– poslovni prostori Občinske knjižnice Blaža Kumerdeja;
– poslovni prostori občinskih organov in organov krajevnih skupnosti;
– poslovni prostori Osnovne šole Gorje, Osnovne šole
prof. dr. Josipa Plemlja Bled in Vrtca Bled;
– objekti za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem
kmetijstvu (gospodarska poslopja ipd.) so oproščeni plačila
nadomestila.
VII. NADZOR
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
Pooblaščene uradne osebe iz prejšnjega odstavka izvajajo tudi predpisane kazenske določbe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
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– Občini Bled ne posreduje vseh potrebnih podatkov
za izračun nadomestila oziroma ne sodelujejo pri nastavitvi
ustrezne evidence (prvi odstavek 17. člena);
– če v roku 15 dni po nastali spremembi le-te ne prijavijo Občini Bled (drugi odstavek 17. člena).
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje takoj na
kraju samem fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
21. člen
Z denarno kaznijo 120.000 SIT se kaznuje pravna
oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ne poda resničnih podatkov, ki so osnova za odmero nadomestila (13. člen).
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe.

Št.
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gospodinjstva in ostali

tarifna postavka
SIT/m3
69,89

2. člen
V ceni storitev zbiranja, čiščenja in distribucije vode
niso upoštevani zakonsko predpisani davki in takse.
3. člen
Cena storitev se začne uporabljati po preteku enega
meseca od vložitve njene popolne predhodne prijave Ministrstvu za gospodarstvo.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list
RS, št. 4/02), v veljavi pa ostane sklep o spremembah
sklepa o tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini
Bled (Uradni list RS, št. 65/02).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju
Občine Bled veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bled (Uradni RS, št.
13/98, 50/99 in 116/00).

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-5/2003
Bled, dne 19. decembra 2003.

23. člen
Vsa informacijska evidenca se v skladu s tem odlokom
vzpostavi postopoma do konca leta 2003. V prehodnem
obdobju se zavezancem do pridobitve novih evidenc odmeri
nadomestilo na podlagi obstoječih podatkov.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 01505-6/03
Bled, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

5694.

Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v
Občini Bled

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o
kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99), 20. člena odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list RS, št. 43/00),
uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni
list RS, št. 43/03) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni
list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 9. redne seje dne 18. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v
Občini Bled
1. člen
Za obračun storitev oskrbe s pitno vodo velja enotna
cena za vse uporabnike:

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

5695.

Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Bled za leto 2004

Na podlagi 14. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča Bled (Uradni list RS, št. 132/03) ter
16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03) je
Občinski svet občine Bled na 9. redni seji dne 18. 12.
2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za
leto 2004
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidano stavbno zemljišče na območju
Občine Bled za leto 2004 znaša 0,03951 SIT.
2
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidano stavbno zemljišče na območju Občine Bled za leto 2004 znaša 0,01 SIT.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-7/2003
Bled, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.
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5696.
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Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne
takse za leto 2004

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena odloka o komunalnih taksah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 26/96,
1/97, 43/99 in 12/01) in 16. člena statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled na
nadaljevanju 9. redne seje dne 18. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero komunalne takse za
leto 2004
I
Vrednost točke za odmero komunalne takse za leto
2004 se določi v višini 17 tolarjev.
II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2003
(Uradni list RS, št. 99/02).

Posamezna območja obsegajo naslednje kraje v Občini Bled:
I. območje obsega središče Bleda in 100 m pas okrog
jezera,
II. območje obsega ostale kraje naselja Bled (Rečica,
Dobe, Jarše, Dindol, Jermanka);
III. območje obsega ostale kraje v občini: Zgornje in
Spodnje Gorje, Zasip, Koritno, Bodešče, Selo in Boh.Bela;
IV. območje obsega kraje Kupljenik, Obrne, Slamniki,
Perniki, Laze in Radovno.
V primeru večjega povpraševanja za najem oziroma
zakup določenega zemljišča, se opravi javni razpis.
Višina najemnin se vsako leto uskladi z indeksom rasti
cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
3. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36009-3/2003
Bled, dne 6. novembra 2003.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

Št. 01505-4/2003
Bled, dne 19. decembra 2003.

BLOKE
5698.

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

5697.

Pravilnik o določitvi višine najemnin in zakupnin
za zemljišča v lasti Občine Bled

Na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99, 19/00, 116/00, 60/02 in 80/02) je Občinski svet občine Bled, na nadaljevanju 8. redne seje dne 5.
11. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o določitvi višine najemnin in zakupnin za
zemljišča v lasti Občine Bled
1. člen
S tem pravilnikom se določa minimalna višina najemnin
in zakupnin za zemljišča na območju Občine Bled, ki so v
planskem dokumentu opredeljena kot stavbna zemljišča.
2. člen
Višina najemnin in zakupnin se določi letno, glede na
vrsto rabe zemljišča po naslednjih kriterijih:
I. območje

II. območje

III. območje

IV. območje

zemljišča
za profitno
dejavnost 3.278 SIT/m2 2.614 SIT/m2 1.960 SIT/m2 1.306 SIT/m2
zemljišča
za neprofitno
dejavnost
819 SIT/m2 653 SIT/m2 490 SIT/m2 326 SIT/m2
vrtički
70 SIT/m2
50 SIT/m2
30 SIT/m2
15 SIT/m2
zelenice
40 SIT/m2
30 SIT/m2
20 SIT/m2 10 SIT/m2

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Bloke za leto 2004

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US, 39/96, 44/96 –
odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98 – odl. US, 74/98)
in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97, 56/98, 59/99 in 61/99) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan
Občine Bloke sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Bloke za leto 2004
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
funkcij Občine Bloke ter njenih nalog in drugih s predpisi
določenih namenov, v obdobju od 1. januarja do 31. marca
2004. Začasno financiranje temelji na proračunu Občine
Bloke za leto 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
realizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega
sklepa, vključijo v proračun za leto 2004.
4. člen
Sklep o začasnem financiranje proračunskih potreb v
leto 2004 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni svet.
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5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Nova vas, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

5699.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89), v zvezi s 56.
členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02), odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 98/99, 119/00 in 96/03)
ter 6. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99,
96/02) je Občinski svet občine Bloke na 6. redni seji dne
11. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke je 0,0708 SIT mesečno.
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1. člen
V letu 2004 se financiranje funkcij Občine Divača in
njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Divača za leto
2003 (Uradni list RS, št. 38/03 in 113/03) in za iste programe kot v preteklem letu. Obdobje začasnega financiranja traja do 31. 3. 2004.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. decembra 2003.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi
se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja je dovoljeno prerazporejanje proračunskih sredstev pod pogoji iz 38. člena
zakona o javnih financah in za plačilo zakonskih obveznosti,
pravnomočnih sodnih odločb ter dokončnih upravnih
odločb.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
prejeti prejemki in plačane obveznosti vključijo v proračun
za leto 2004.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1539/2003
Divača, dne 12. decembra 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

II
Ta sklep začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Nova vas, dne 15. decembra 2003.

5701.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

DIVAČA
5700.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Divača v letu 2004

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in na podlagi
99. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99)
je župan Občine Divača sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Divača v letu 2004

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača
za leto 2004

Na podlagi določil 16. člena statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 39/99), na podlagi 16. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave Primorske novice, št. 46/97, 1/98 in Uradni list RS, št.
66/03) in v skladu s 50. členom zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 59/99, 61/99 in
89/99) je Občinski svet občine Divača na 10. redni seji z
dne 18. 12. 2003 sprejel naslednji

SKLEP
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2004 znaša 0,772
SIT.
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2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.
Št. 1586/03
Divača, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

DOBROVA – POLHOV GRADEC
5702.

Odlok o proračunu Občine Dobrova – Polhov
Gradec za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/
97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dobrova – Polhov
Gradec, je Občinski svet občine Dobrova – Pohov Gradec
na 9. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dobrova – Polhov Gradec za
leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Dobrova – Polhov Gradec za leto 2004 določa višina proračuna ter postopki izvrševanja proračuna.
S proračunom za leto 2004 se zagotavljajo sredstva za
financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom
in občinskimi predpisi opravlja Občina Dobrova – Polhov
Gradec (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki
iz dohodnine, davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s
posebnimi zakoni.

II. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna
struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Proračun 2004
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
813.604
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
503.254
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70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
479.748
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 400.957
7000 Dohodnina
400.957
700001 Dohodnina – letni poračun
400.957
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
59.833
7030 Davki na nepremičnine
594
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča – od pravnih oseb
5.131
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča – od fizičnih oseb
40.869
7031 Davki na premičnine
–
7032 Davki na dediščine in darila
155
7033 Davki na promet nepremičnin in na
finančno premoženje
13.084
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
18.958
7044 Davki na posebne storitve
259
704403 Davek na dobitke od iger na srečo
259
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
18.699
704700 Taksa za obremenjevanje vode
7.000
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
807
704710 Odškodnina za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča in gozda
–
704713 Požarna taksa
1.892
704716 Ekološke takse
–
704719 Taksa za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov
9.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
23.506
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
3.939
7102
Prihodki od obresti
500
710201 Prejete obresti od vezanih tolarskih
depozitov
500
7103
Prihodki od premoženja
3.439
710300 Prihodki iz naslova najemnin za
kmetijska zemljišča in gozdove
–
710301 Prihodki od najemnin za poslovne
prostore
3.114
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja
325
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
–
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.920
7111
Upravne takse in pristojbine
1.920
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in
tar. št. 96a-98 iz ZUT)
1.920
712
DENARNE KAZNI
2.647
7120
Denarne kazni
2.647
712007 Nadomestilo za degradacijo in
uzurpacijo prostora
2.647
713
PRIHODKI OD PRODAJE
–
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
713099 Drugi prihodki od prodaje
–
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
15.000
7141
Drugi nedavčni prihodki
15.000
714100 Drugi nedavčni prihodki
–
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
15.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
22.500
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV
22.500
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč in gozdov
–
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 22.500
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)
287.850
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
287.850
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7400

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
196.050
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih
obveznosti državnega proračuna
181.000
740001 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije
15.050
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega
proračuna za tekočo porabo
–
7401
Prejeta sredstva iz proračunov
lokalnih skupnosti
90.000
740100 Prejeta sredstva iz proračunov
lokalnih skupnosti za tekočo porabo
–
740101 Prejeta sredstva iz proračunov
lokalnih skupnosti za investicije
90.000
7403
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 1.800
740300 Prejeta sredstva iz drugih javnih
skladov za tekočo porabo
1.800
740301 Prejeta sredstva iz drugih javnih
skladov za investicije
–
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
813.604
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
245.326
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
28.268
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
23.509
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
193.056
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 23.714
4021 Posebni material in storitve
7.170
4022 Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije
13.518
4023 Prevozni stroški in storitve
941
4024 Izdatki za službena potovanja
241
4025 Tekoče vzdrževanje
122.841
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
245
4027 Kazni in odškodnine
1.988
4028 Davek na izplačane plače
2.187
4029 Drugi operativni odhodki
20.212
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
492
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim
domačim kreditodajalcem
492
409
REZERVE
–
4091 Proračunska rezerva
–
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
368.363
410
SUBVENCIJE
4.143
4102
Subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom
4.143
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
247.328
4111
Družinski prejemki in starševska
nadomestila
5.172
4112
Transferi za zagotavljanje socialne
varnosti
3.355
4117
Štipendije
835
4119
Drugi transferi posameznikom
237.966
412
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
35.728
4120
Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
35.728
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 81.164
4130
Tekoči transferi drugim ravnem države 10.056
413004 Sredstva, prenesena ožjim delom
lokalnih skupnosti
10.056
4131
Tekoči transferi v sklade
socialnega zavarovanja
8.193
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno
zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
občine
8.193
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4133

Tekoči transferi v javne zavode
in druge izvajalce javnih služb
62.915
413300 Tekoči transferi v javne zavode
in druge izvajalce javnih služb – sredstva
za plače in druge izdatke zaposlenim 6.229
413301 Tekoči transferi v javne zavode
in druge izvajalce javnih služb – sredstva
za prispevke delodajalcev
1.555
413302 Tekoči transferi v javne zavode
in druge izvajalce javnih služb – za izdatke
za blago in storitve
55.132
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
175.930
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
175.930
4201 Nakup prevoznih sredstev
2.420
4202 Nakup opreme
6.993
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
283
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
–
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 148.298
4208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring
17.936
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
23.985
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
23.985
4302 Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam
–
4305 Investicijski transferi privatnim
podjetjem in zasebnikom
–
4306 Investicijski transferi posameznikom
–
4307 Investicijski transferi javnim zavodom
in drugim izvajalcem javnih služb
23.985
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
–
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
–
C) RAČUN FINANCIRANJA
–
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA
–
OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ
PRETEKLEGA LETA
–
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Dobrova – Polhov Gradec.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne zmožnosti
proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
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V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakoni.
5. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov,
opredeljenih z zakonom tudi: prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije, požarna taksa, državna taksa za
obremenjevanje voda, državna taksa za odpadke, samoprispevek in prispevki občanov, priključne takse, prihodki od
donacij.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se
poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in
proračunu.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča
0,5% prejemkov proračuna, v splošno proračunsko rezervacijo pa 0,6% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se
smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom.
Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev
se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost
uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna. Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in
največ 90 dni od dneva prejema računa, in sicer v skladu z
18. členom zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2003
in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02). Plačilni rok prične teči
z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo. Dogovarjanje drugačnih rokov
plačil je možno samo s soglasjem župana.
Če je na izstavljenem računu, situaciji ali v pogodbi,
določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača
obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi
predhodnega soglasja župana in ob primernem zavarovanju
predplačila. Neposredni in posredni uporabniki proračuna
so dolžni pri porabi investicijskih sredstev za nabavo blaga
in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih
naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni
uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti,
ki ga izda župan.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Župan lahko začasno zmanjša znesek
sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za
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posamezne namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v
določeni višini oziroma ugotovi nenamensko porabo sredstev. O svoji odločitvi mora župan obvestiti občinski svet
občine in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo
občinskega proračuna. Na predlog predlagateljev finančnih
načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v
okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
9. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2004.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Občinski svet občine odloča o dolgoročni zadolžitvi za
predhodno potrjene investicije na podlagi sprejetega proračuna. Zgornja meja zadolževanja je zakonsko določena.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena ter predhodnega soglasja ministra, pristojnega
za
finance,
sklepa
župan
občine.
Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju in
izdajanju poroštev posrednim uporabnikom občinskega proračuna, javnim podjetjem in pravnim osebam, v katerih ima
občina odločujoč vpliv na upravljanje.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občina Dobrova –
Pohov Gradec v letu 2005, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
Št. 015-03-4033/03
Dobrova, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Dobrova – Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.

5703.

Odlok o proračunu Občine Dobrova – Polhov
Gradec za leto 2005

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/
97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dobrova – Polhov
Gradec, je Občinski svet občina Dobrova – Pohov Gradec
na 9. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Dobrova – Polhov Gradec za
leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Dobrova – Polhov Gradec za leto 2005 določa višina proračuna ter postopki izvrševanja proračuna.
S proračunom za leto 2005 se zagotavljajo sredstva za
financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom
in občinskimi predpisi opravlja Občina Dobrova – Polhov
Gradec (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki
iz dohodnine, davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s
posebnimi zakoni.
II. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna
struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Proračun 2005
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.207.015
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
526.935
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
502.980
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 423.070
7000 Dohodnina
423.070
700001 Dohodnina – letni poračun
423.070
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
60.941
7030 Davki na nepremičnine
620
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča – od pravnih oseb
5.131
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča – od fizičnih oseb
40.869
7031 Davki na premičnine
–
7032 Davki na dediščine in darila
161
7033 Davki na promet nepremičnin in na
finančno premoženje
14.160
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
18.969
7044 Davki na posebne storitve
270
704403 Davek na dobitke od iger na srečo
270
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
18.699
704700 Taksa za obremenjevanje vode
7.000
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
807
704710 Odškodnina za spremembo
namembnosti kmetijskega zemljišča
in gozda
–
704713 Požarna taksa
1.892
704716 Ekološke takse
–
704719 Taksa za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov
9.000
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71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
23.955
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
4.170
7102
Prihodki od obresti
600
710201 Prejete obresti od vezanih tolarskih
depozitov
600
7103
Prihodki od premoženja
3.570
710300 Prihodki iz naslova najemnin za
kmetijska zemljišča in gozdove
–
710301 Prihodki od najemnin za poslovne
prostore
3.215
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja
355
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
–
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
7111
Upravne takse in pristojbine
2.000
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in
tar. št. 96a-98 iz ZUT)
2.000
712
DENARNE KAZNI
2.785
7120
Denarne kazni
2.785
712007 Nadomestilo za degradacijo in
uzurpacijo prostora
2.785
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
–
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
713099 Drugi prihodki od prodaje
–
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
15.000
7141
Drugi nedavčni prihodki
15.000
714100 Drugi nedavčni prihodki
–
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
15.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
113.000
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV
113.000
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč in gozdov
–
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 113.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)
567.080
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
567.080
7400
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
475.278
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih
obveznosti državnega proračuna
190.348
40001 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije
284.930
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega
proračuna za tekočo porabo
–
7401
Prejeta sredstva iz proračunov
lokalnih skupnosti
90.001
740100 Prejeta sredstva iz proračunov
lokalnih skupnosti za tekočo porabo
–
740101 Prejeta sredstva iz proračunov
lokalnih skupnosti za investicije
90.001
7403
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 1.801
740300 Prejeta sredstva iz drugih javnih
skladov za tekočo porabo
1.801
740301 Prejeta sredstva iz drugih javnih
skladov za investicije
–
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.207.015
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
362.845
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
41.843
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
34.799
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402
4020
4021
4022

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
285.476
Pisarniški in splošni material in storitve 35.102
Posebni material in storitve
10.613
Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije
19.721
4023 Prevozni stroški in storitve
1.393
4024 Izdatki za službena potovanja
356
4025 Tekoče vzdrževanje
181.831
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
363
4027 Kazni in odškodnine
2.942
4028 Davek na izplačane plače
3.238
4029 Drugi operativni odhodki
29.918
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
728
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim
domačim kreditodajalcem
728
409
REZERVE
–
4091 Proračunska rezerva
–
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
547.253
410
SUBVENCIJE
8.132
4102
Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom
8.132
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
366.097
4111
Družinski prejemki in starševska
nadomestila
7.656
4112
Transferi za zagotavljanje socialne
varnosti
4.966
4117
Štipendije
1.237
4119
Drugi transferi posameznikom
352.239
412
TRANSFERI
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
52.884
4120
Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
52.884
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
120.140
4130
Tekoči transferi drugim ravnem države 14.884
413004 Sredstva, prenesena ožjim delom
lokalnih skupnosti
14.884
4131
Tekoči transferi v sklade
socialnega zavarovanja
12.128
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno
zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine
12.128
4133
Tekoči transferi v javne zavode in
druge izvajalce javnih služb
93.127
413300 Tekoči transferi v javne zavode
in druge izvajalce javnih služb – sredstva
za plače in druge izdatke zaposlenim 9.220
413301 Tekoči transferi v javne zavode
in druge izvajalce javnih služb – sredstva
za prispevke delodajalcev
2.301
413302 Tekoči transferi v javne zavode
in druge izvajalce javnih služb – za izdatke
za blago in storitve
81.606
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
261.413
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
261.413
4201 Nakup prevoznih sredstev
3.582
4202 Nakup opreme
10.352
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
418
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
–
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 220.512
4208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring
26.549
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
35.503
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
35.503
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4302

Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam
–
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem
in za sebnikom
–
4306 Investicijski transferi posameznikom
–
4307 Investicijski transferi javnim zavodom
in drugim izvajalcem javnih služb
35.503
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
–
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
–
C) RAČUN FINANCIRANJA
–
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA
–
OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ
PRETEKLEGA LETA
–
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Dobrova – Polhov Gradec.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne zmožnosti
proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakoni.
5. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov,
opredeljenih z zakonom tudi: prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije, požarna taksa, državna taksa za
obremenjevanje voda, državna taksa za odpadke, samoprispevek in prispevki občanov, priključne takse, prihodki od
donacij.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se
poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in
proračunu.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po zakonu o javnih financah.
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V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča
0,5% prejemkov proračuna, v splošno proračunsko rezervacijo pa 0,6% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se
smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom.
Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev
se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost
uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna. Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in
največ 90 dni od dneva prejema računa, in sicer v skladu z
18. členom zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2003
in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02). Plačilni rok prične teči
z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo. Dogovarjanje drugačnih rokov
plačil je možno samo s soglasjem župana.
Če je na izstavljenem računu, situaciji ali v pogodbi,
določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se
plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem
odloku.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi
predhodnega soglasja župana in ob primernem zavarovanju
predplačila. Neposredni in posredni uporabniki proračuna
so dolžni pri porabi investicijskih sredstev za nabavo blaga
in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih
naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni
uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti,
ki ga izda župan.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Župan lahko začasno zmanjša znesek
sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za
posamezne namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v
določeni višini oziroma ugotovi nenamensko porabo sredstev. O svoji odločitvi mora župan obvestiti občinski svet
občine in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo
občinskega proračuna. Na predlog predlagateljev finančnih
načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v
okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
9. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja do
uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto
2005.
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IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Občinski svet občine odloča o dolgoročni zadolžitvi za
predhodno potrjene investicije na podlagi sprejetega proračuna. Zgornja meja zadolževanja je zakonsko določena.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena ter predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, sklepa župan občine.
Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju
in izdajanju poroštev posrednim uporabnikom občinskega
proračuna, javnim podjetjem in pravnim osebam, v katerih
ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občina Dobrova –
Pohov Gradec v letu 2006, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
Št. 015-03-4053/03
Dobrova, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Dobrova – Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.

5704.

Javna razgrnitev in javna obravnava sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljana za obdobje
1986-2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Vič-Rudnik za obdobje 19861990, oboje dopolnitev za območje Občine
Dobrova – Polhov Gradec

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in odloka o programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Vič-Rudnik za
obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev za območje Občine
Dobrova – Polhov Gradec (Uradno glasilo – Naš časopis,
št. 6/02), je Občinski svet občine Dobrova – Polhov Gradec dne 17. 12. 2003 sprejel sklep o javni razgrnitvi in javni
obravnavi osnutka sprememb in dopolnil občinskih planskih
aktov. Na podlagi sklepa Občina Dobrova – Polhov Gradec
objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN
JAVNO OBRAVNAVO
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za
obdobje 1986-2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Vič Rudnik za obdobje
1986-1990, oboje dopolnitev za območje Občine
Dobrova – Polhov Gradec
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Javna razgrnitev se izvede v dvorani Zadružnega doma
na Dobrovi in traja 30 dni od 15. 1. 2004 do vključno 14. 2.
2004, od 10. do 12. ure in vsako sredo od 15. do 17. ure.
Javna obravnave in predstavitve se izvedejo na sedežih krajevnih skupnosti.
– KS Črni Vrh, dne 22. 1. 2004 ob 18. uri v Domu
krajanov Črni Vrh, Črni Vrh 37A, 1355 Polhov Gradec,
– KS Polhov Gradec dne 29. 1. 2004 ob 18. uri v
dvorani Doma Jakoba Trobca, Polhov Gradec 13, 1355
Polhov Gradec,
– KS Šentjošt dne 5. 2. 2004 ob 18. uri v dvorani
Kulturnega doma, Šentjošt 13, 1354 Horjul,
– KS Dobrova dne 12. 2. 2004 ob 18. uri v dvorani
Zadružnega doma na Dobrovi, Ulica Vladimirja Dolničarja 2,
1356 Dobrova.
Št. 015-03-4366/2003
Dobrova, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Dobrova – Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.

GORENJA VAS – POLJANE
5705.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja
vas – Poljane za leto 2004

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99), 13. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas – Poljane (Uradni
list RS, št. 60/98, 102/01 in 55/02) in 16. člena statuta
Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 9. redni seji dne 18. 12. 2003
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas –
Poljane za leto 2004
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Gorenja vas – Poljane za
leto 2004 znaša 0,9022 SIT.
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5706.

Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Gorenja vas –
Poljane

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95, 40/99, 36/00 in 110/02), določil 4. člena
pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00) ter na podlagi
16. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (UVG, št.
22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine
Gorenja vas – Poljane na 9. redni seji dne 18. 12. 2003
sprejel

PRAVILNIK
o merilih za določanje podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju Občine Gorenja vas – Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih
Občinska uprava občine Gorenj vas – Poljane (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gorenja vas –
Poljane.
2. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni
čas gostinskega obrata samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki
samostojno opravljajo gostinsko dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto
posebej.
3. člen
Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega
časa za svoj gostinski obrat oziroma kmetijo prijaviti občinski upravi v skladu z 11. in 12. členom pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
št. 78/99 in 107/00).
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način, ki ga določa pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost.
II. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 0200-389-14/03
Gorenja vas, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

4. člen
Podaljšan obratovalni čas je obratovanje gostinskega
obrata izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata
3. in 4. člen pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost.
5. člen
Kot merila za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoš-
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teva naslednje značilnosti območja Občine Gorenja vas –
Poljane:
– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbujanje
razvoja turizma v občini (kulturne, športne, turistične prireditve in programi ter druge zabavne prireditve),
– potrebe gostov in značilnosti območja, kjer se nahaja gostinski lokal ali kmetija,
– interesi gostincev in kmetov,
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– vrsto in lokacijo gostinskega obrata,
– varstvo pred hrupom
– število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru,
posredovanje policije in inšpekcijskih služb in
– mnenje krajevne skupnosti.
6. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati in kmetije v naslednjem obratovalnem času:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije
od ponedeljka do četrtka in v nedeljo najdlje do 24. ure, ob
petkih in sobotah najdlje do 2. ure naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice in bari od ponedeljka
do četrtka in v nedeljo najdlje do 24. ure, ob petkih in
sobotah najdlje do 2. ure naslednjega dne,
– nočni bari in diskoteke ob petkih in sobotah najdlje
do 4. ure naslednjega dne,
– gostinske terase in letni vrtovi smejo obratovati od
ponedeljka do četrtka in v nedeljo največ do 23. ure, v
petek in soboto največ do 24. ure,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovni objekti, kulturne ustanove, športni objekti)
obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev oziroma ne dlje, kot to določajo zgornje
alinee,
– izven strnjenega stanovanjskega naselja, na območjih, kjer povečan hrup zaradi oddaljenosti ne vpliva na
nobeno od stanovanjskih enot, lahko gostinski obrati delujejo brez omejitev.
7. člen
Gostinec mora v primeru, da so že zabeležene pisne
pritožbe bližnjih sosedov oziroma se ponavlja kaljenje javnega reda in miru, k vlogi za podaljšanje obratovalnega časa
priložiti:
1. soglasje lastnika objekta, če gostinec ni sam lastnik
objekta,
2. mnenje sveta krajevne skupnosti, na območju katere se lokal nahaja,
3. soglasje stanovalcev, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (objekti ob lokalu in čez cesto).
Soglasje in mnenje je veljavno, če je izdano največ 30
dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
8. člen
Gostinskemu obratu, ki je v strnjenem stanovanjskem
naselju, se dovoli obratovanje dlje, kot je to določeno v 6.
členu, če se pridobi soglasje stanovalcev, ki prebivajo v
neposredni bližini gostinskega obrata oziroma v njegovem
vplivnem območju (stanovanjski objekti ob lokalu in čez
cesto).
9. člen
V času večjih prireditev, za katere je potrebno pridobiti
dovoljenje pristojnega organa po zakonu o javnih zbiranjih
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(Uradni list RS, št. 59/02), lahko gostinski obrati in kmetije
v kraju prireditve obratujejo najdlje do 5. ure naslednjega
dne, oziroma do ure, ki je določena kot čas trajanja prireditve v dovoljenju.
Prireditve, za katere je potrebna prijava pristojnemu
organu po zakonu o javnih zbiranjih, lahko trajajo najdlje do
5. ure naslednjega dne.
10. člen
Občinska uprava lahko posameznemu gostincu izda
odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega
časa gostinskega lokala v primeru, kadar se v gostinskem
obratu odvijajo različne prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, različna srečanja, degustacije in podobno). Gostinec
si mora za izjemno podaljšanje obratovalnega časa pridobiti
predhodno soglasje občinske uprave, za katero zaprosi najmanj 3 dni pred nameravano prireditvijo.
Soglasja so vezana na točno določene datume in ne
veljajo za druge dni.
11. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja
občinske uprave obratuje dlje, kot traja njihov obratovalni
čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob
pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
Gostinec mora občinski upravi predhodno pisno sporočiti datum pustovanja oziroma martinovanja, kadar bo izkoristil možnost iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko
občinska uprava z izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmetije veže na
zagotovitev pogojev (parkirišče, protihrupna zaščita, prometna varnost, nemoten odhod gostov iz gostinskega lokala.).
Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času ne izda.
III. PREKLIC SOGLASJA O OBRATOVANJU V
PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
13. člen
Občinska uprava lahko po uradni dolžnosti ali na zahtevo uradne osebe, pristojne za nadzor nad izvajanjem
tega pravilnika, v roku 15 dni od dneva, ko je od organov
nadzora prejela dokazila o neizpolnjevanje pogojev, z odločbo prekliče že izdano soglasje k podaljšanem obratovalnem
času v naslednjih primerih:
– večkratne prekoračitve dovoljenega podaljšanja obratovalnega časa,
– večkratna posredovanja s strani policije oziroma inšpekcijskih organov v času podaljšanega obratovalnega časa,
– utemeljene pritožbe občanov zaradi kršitve javnega
reda in miru, ki jih zbere krajevna skupnost in posreduje
občini,
– neizpolnjevanje drugih pogojev, določenih s strani
občinske uprave, oziroma v primeru drugih, uradno ugotovljenih vzrokov in kršitev javnega reda in miru.
V primeru odvzema soglasja, na podlagi prejšnjega
odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobitve soglasja za najmanj 6 mesecev vnaprej.

Stran

19602 / Št. 132 / 29. 12. 2003
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
Za določbe o obratovalnem času, ki niso zajete v tem
pravilniku, se uporabljajo določbe pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
št. 78/99).
15. člen
Gostinec mora uskladiti obratovalni čas gostinskega
obrata oziroma kmetije, ki v času uveljavitve tega pravilnika
obratuje v podaljšanem obratovalnem času, s tem pravilnikom v roku 30 dni od uveljavitve tega pravilnika.
16. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzoruje pristojna tržna inšpekcija in policija.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0200-358-15/03
Gorenja vas, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

KAMNIK
5707.

Odlok o razveljavitvi odloka o izdajanju javnega
glasila Kamniški občan

Na podlagi 167. člena zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 35/01) ter 11., 16. in 87. člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je
Občinski svet občine Kamnik na 2. izredni seji dne 16. 12.
2003 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi odloka o izdajanju javnega glasila
Kamniški občan
1. člen
Odlok o izdajanju javnega glasila Kamniški občan (Uradni list RS, št. 56/96) se razveljavi.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01501-3/2003-1/4
Kamnik, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.
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5708.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Kamnik

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/
03) je Občinski svet občine Kamnik na 9. seji dne 17. 12.
2003 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini Kamnik
I
Strankam, katerim listam so pripadli mandati za člane
občinskega sveta, oziroma so dosegli najmanj 50% glasov
potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Kamnik sorazmerno številu dobljenih glasov na volitvah v občinski svet, vendar ta
sredstva ne smejo presegati 0,6% primerne porabe za posamezno proračunsko leto.
II
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
III
Sredstva se strankam nakazujejo mesečno na njihov
žiro račun.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 18. 12.
2002 do izteka mandata članom občinskega sveta.
V
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 48/99).
Št. 41401-111/03
Kamnik, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

5709.

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v VVZ Antona Medveda

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96, 44/00 in 78/03), 2., 4. in 22. člena pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 16. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in
68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 9. seji dne 16.
12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v
VVZ Antona Medveda
1. člen
Cene dnevnih programov v vrtcu znašajo mesečno na
otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
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starostno
obdobje
1. starostno obdobje
2. starostno obdobje
2. starostno obdobje
2. starostno obdobje

starost otrok
1-3 let
3-4 let
3-6 let
4-6 let

Št.

cene v SIT
98.611
76.148
73.005
66.898

2. člen
Cena poldnevnega 4-urnega programa brez prehrane
znaša 40.193 SIT mesečno na otroka.
Dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami znašajo 70.550 SIT mesečno na otroka.
3. člen
Cena programa cicibanovih uric za otroke, ki niso vključeni v redne programe vrtca, znaša 5.000 SIT mesečno na
otroka.
Plačilo staršev znaša v skladu s povprečnim prispevkom staršev za redne programe vrtca 30% cene programa
cicibanovih uric, razliko krije Občina Kamnik.
4. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah
dnevnih programov, znašajo:
– v 1. starostni skupini 9.407 SIT,
– v 2. starostni skupini 14.385 SIT.
Staršem se prizna znižanje plačila oskrbnih stroškov z
naslednjim dnem po obvestilu o odsotnosti otroka.
Starši morajo enoti vrtca, v katero je vključen otrok,
javiti odsotnost otroka do 8. ure.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ
A. Medveda (Uradni list RS, št. 31/03).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, cene programov pa se uporabljajo od 1. 1.
2004 dalje.
Št. 380–7/2003–4/2
Kamnik, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

5710.

Sklep o določitvi največjega števila otrok v
oddelkih javnega vrtca v Občini Kamnik

Na podlagi 17. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96, 44/00, 78/03), 25. člena odredbe o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97, 59/97 - popr., 40/99,
3/00, 13/00 – popr., 32/00 - popr., in 29/02) in 16.
člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99,
40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 9. seji
dne 16. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi največjega števila otrok v oddelkih
javnega vrtca v Občini Kamnik
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1. člen
Vrtec lahko vključi:
– v starostno homogen oddelek prvega starostnega
obdobja največ 14 otrok,
– v starostno homogen oddelek drugega starostnega
obdobja od 4 do 6 let starosti največ 24 otrok,
– v starostno homogen oddelek drugega starostnega
obdobja od 3 do 4 leta starosti največ 19 otrok,
– v starostno heterogen oddelek prvega starostnega
obdobja največ 12 otrok,
– v starostno heterogen oddelek drugega starostnega
obdobja največ 21 otrok,
– v starostno kombiniran oddelek največ 19 otrok.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 2003.
Št. 15301-3/03-4/1
Kamnik, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

KRŠKO
5711.

Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih
taks v Občini Krško za leto 2004

Na podlagi 3. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Krško (Uradni list RS, št. 16/97 in 67/98) izdajam

SKLEP
o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v
Občini Krško za leto 2004
1
Vrednost točke za plačilo komunalnih taks znaša:
– za območje naselij Krško in Leskovec
– za območje naselij Brestanica, Senovo in Kostanjevica
– za ostala območja

11,30 SIT
9,10 SIT
6,90 SIT

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2004
dalje.
Št. 423-04-70/03 402
Krško, dne 2. decembra 2003.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

LITIJA
5712.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Litija

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št.
24/92 – odločba US), 218. člena zakona o graditvi objek-
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tov (Uradni list RS, št. 110/02) in 12. člena statuta Občine
Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 52/02) je Občinski svet občine Litija na 13. seji dne 23. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje)
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Litija
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila in merila za oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
(zavezanec)
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe.
3. člen
(zazidano stavbno zemljišče)
1) Za zazidano stavbno zemljišče se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami
in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture.
Zazidano stavbno zemljišče se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine objekta.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob,
predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna
površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom.
Odprte poslovne površine so površine, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča, interna
parkirišča, delavnice na prostem, športno rekreativne površine, nepokrite gostinske površine, poslovne površine kamnolomov, peskokopov in druge odprte površine namenjene
poslovni dejavnosti.
2) V primeru da stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali
del površine zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano
stavbno zemljišče.
4. člen
(nezazidano stavbno zemljišče)
Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tista zemljišča, za katera je s prostorskim izvedbenim aktom določeno,
da je na jih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih
stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega
in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in
javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih
inženirskih objektov, ki niso objekti javne infrastrukture in
tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in
otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne
uprave.
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5. člen
(območja)
Nadomestilo se plačuje na celotnem območju Občine
Litija in je razdeljeno na štiri območja:
1. poselitveno območje mesta Litija,
2. poselitveno območje naselja Zagorice in Kresnice,
3. poselitveno območje naselij: Gabrovka, Dole pri Litiji, Jevnica, Sava pri Litiji, Vače, Zgornji Hotič,
4. poselitveno območje drugih strjenih naselij v občini
in razpršene gradnje, ki so opremljene najmanj z vodovodnim in električnim omrežjem.
Območja so zarisana v kartografskem delu (v merilu
1:5000) prostorskega plana Občine Litija ter na vpogled na
Občini Litija.
II. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
a) Merila za določitev višine nadomestila za odmero
zazidanega stavbnega zemljišča
6. člen
(komunalna opremljenost)
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe
oziroma možnosti priključitve objekta na posamezno infrastrukturo se ovrednoti z naslednjimi točkami:
1. Sistem za oskrbo s pitno vodo
s hidrantno mrežo
2. Sistem za oskrbo s pitno vodo
brez hidrantne mreže
3. Javna kanalizacija
4. Električno omrežje
5. Telefonsko omrežje
6. Asfaltna cesta s hodniki za pešce
7. Asfaltna cesta brez hodnikov za pešce
8. Makadamska cesta
9. Javna razsvetljava

20 točk
15 točk
10 točk
20 točk
10 točk
20 točk
15 točk
10 točk
20 točk

7. člen
(omejitve)
Pri določevanju komunalne opremljenosti zemljišča iz
prejšnjega člena tega odloka se upošteva:
– šteje se, da je stavbno zemljišče opremljeno z javno
razsvetljavo, če je svetilka javne razsvetljave od meje stavbnega zemljišča oddaljena manj kot 80 m;
– šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključitve na javno asfaltno cesto, če je priključek oddaljen od
meje stavbnega zemljišča manj kot 500 m, v nasprotnem
primeru se upošteva makadamska cesta.
8. člen
(lega in namembnost)
Za namen uporabe so objekti oziroma deli objektov
opredeljeni glede na območja določena v 5. členu odloka in
ob upoštevanju standardne klasifikacije dejavnosti, po naslednjih kriterijih:
Stanovanjski namen
Območje

Stanovanjske stavbe
oziroma prostori
Poslovni namen
Območje

1.

20 točk
1.

2.

3.

4.

15 točk 10 točk 0 točk
2.

3.

4.
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A) Trgovina, popravila motornih 300 točk 150 točk 50 točk 25 točk
vozil in izdelkov široke porabe,
gostinstvo, finančno posredništvo,
poslovanje z nepremičninami,
najem in poslovne storitve
B) Vse dejavnosti, ki niso
120 točk 120 točk 25 točk 25 točk
opredeljene pod A) in C)
C) Dejavnost javne uprave
20 točk 20 točk 20 točk 20 točk
in obrambe, obvezno socialno
zavarovanje, izobraževanje,
zdravstvo in socialno varstvo,
dejavnost javne higiene,
dejavnost združenj in organizacij,
rekreacijske, kulturne in športne
dejavnosti, druge javne
storitvene dejavnosti
Odprte poslovne površine se ovrednotijo s 50% točk
zazidanega stavbnega zemljišča.
Počitniške stavbe oziroma dele stavb se dodatno točkuje s 40 točkami.
9. člen
(smotrnost uporabe stavbnega zemljišča)
Za objekte z več stanovanjskimi enotami se zmanjša
skupno število točk za naslednje odstotke:
Pri stavbah z do 2 stanovanjema
Pri stavbah s 3 do 4 stanovanji
Pri stavbah s 5 do 10 stanovanji
Pri stavbah z več kot 10 stanovanji

0%
1%
10%
15%

Stanovanjske površine v katerih nihče ne biva najmanj
eno leto pred odmero nadomestila za tekoče leto, poslovne
površine v katerih nihče ne opravlja poslovne dejavnosti
najmanj eno leto pred odmero nadomestila za tekoče leto,
se dodatno točkuje s 100 točkami. Nadomestilo se odmeri
tako, da se upošteva zadnji pretežni namen rabe prostora.
b) Merila za določitev višine nadomestila za odmero
nezazidanega stavbnega zemljišča
10. člen
(komunalna opremljenost, namembnost in smotrna
uporaba zemljišča)
Za nezazidano stavbno zemljišče se z upoštevanjem
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi
objekti in napravami ter namembnost in smotrno uporabo
stavbnega zemljišča, določi z enotnim kriterijem glede na
območja iz 5. člena tega odloka:
Točke glede na komunalno opremljenost,
namembnost in smotrno uporabo zemljišča

1. območje
2. območje
3. območje
4. območje

100 točk
70 točk
60 točk
40 točk

III. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
11. člen
(enoletne oprostitve)
Poleg oprostitev, ki jih navaja 59. člen zakona o stavbnih zemljiščih, se za dobo enega leta oprosti plačila nadomestila zavezanca, ki živi z drugimi člani v skupnem gospo-
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dinjstvu v slabih življenjskih razmerah in izpolnjuje eno od
naslednjih meril:
– eden izmed članov prejema denarno socialno pomoč po predpisih iz socialnega varstva,
– eden izmed članov je upravičenec do subvencionirane stanovanjske najemnine,
– eden izmed članov je upokojenec, ki prejema varstveni dodatek po predpisih pokojninskega in invalidskega
zavarovanja,
– katerih skupni bruto letni dohodek na člana v preteklem letu ne presega 60% povprečne letne bruto plače
zaposlenih v RS.
V primeru, da je v enostanovanjski hiši oziroma stanovanjski enoti več kot eno skupno gospodinjstvo morajo biti
merila za oprostitev iz prejšnjega odstavka izpolnjena v obeh
oziroma vseh gospodinjstvih, če je zavezanec en sam za
celotno stavbo oziroma enoto.
V primeru elementarne nesreče, zaradi česar stanovanjski objekt ni več uporaben za bivanje, se zavezanca na
lastno zahtevo oprosti plačila nadomestila, če se ugotovi, da
bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja za dobo enega
leta.
Pisni zahtevek za oprostitev plačila nadomestila iz
12. člena tega odloka, mora zavezanec vložiti najkasneje do
31. januarja za tekoče leto pristojnemu oddelku pri občinski
upravi. K pisnemu zahtevku mora zavezanec predložiti vsa
potrebna dokazila (odločbo centra za socialno delo, odločbo pokojninskega zavoda, dokazila o višini dohodka družine
za preteklo leto ipd.).
O oprostitvi plačila nadomestila pristojni občinski organ izda ustrezno odločbo.

IV. ODMERA NADOMESTILA
12. člen
(odmera zazidanega stavbnega zemljišča)
Letna višina nadomestila se določi tako, da se skupno
število točk določenih po merilih za določitev višine nadomestila za odmero zazidanega stavbnega zemljišča pomnoži
z vrednostjo točke ter s površino zazidanega stavbnega zemljišča.
Pri izračunu iz prejšnjega odstavka tega člena se za
naslednje površine upošteva korekcijski faktor 0:
– za kulturne spomenike in za javno kulturno infrastrukturo, ki so kot taki opredeljeni v skladu s področno
zakonodajo,
– za javne športne objekte, ki so kot taki opredeljeni s
področno zakonodajo,
– za površine v uporabi občinskih organov, krajevnih in
mestne skupnosti, javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je ena ali več občin,
– za humanitarne organizacije, ki imajo pridobljen tak
status v skladu s področno zakonodajo in
– gasilska društva.
13. člen
(odmera nezazidanega stavbnega zemljišča)
Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se
določi tako, da se skupno število točk določenih po merilih
za določitev višine nadomestila za odmero nezazidanega
stavbnega zemljišča pomnoži s površino nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke ter z upoštevanjem
korekcijskega faktorja za leto 2004 in 2005 v višini 0,2.
Vključno od leta 2006 dalje pa z upoštevanjem korekcijskega faktorja v višini 0,3.
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Ne glede na prejšnji odstavek tega člena pa se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje:
– za tisti del zemljišča, za katerega je ugotovljeno, da
je naklon terena večji od 40 stopinj. Takšen del zemljišča se
odšteje od površine celotne parcele, če le-ta predstavlja
vsaj 20% celotne površine parcele,
– od zemljišč sestavljenih iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, ki so manjša od minimalnih gradbenih
parcel določenih skladno s prostorskimi izvedbenimi akti.
14. člen
(vrednost točke)
Vrednost točke za odmero nadomestila na območju
Občine Litija določi s sklepom občinski svet na predlog
župana občine.
Če občinski svet ne določi vrednost točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do 31. decembra za prihodnje leto, se vrednost točke s 1. januarjem
tekočega leta valorizira z indeksom rasti cen življenjskih
potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad RS, za obdobje
prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega
leta.
15. člen
(prijava nadomestila)
Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine
Litija nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.
Sprememba za plačilo nadomestila nastala med letom
oziroma po odmeri nadomestila za tekoče leto, se upošteva
od 1. 1. naslednjega leta dalje.
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki
in evidence. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za
plačilo nadomestila dolžan na poziv občinske uprave v roku
15 dni od prejema poziva posredovati verodostojne podatke, ki omogočajo odmero nadomestila.
16. člen
(vodenje evidence, izdaja odločbe)
Evidenco zavezancev za plačilo nadomestila vodi in
vzdržuje pristojni oddelek občinske uprave, ki posreduje
podatke za odmero pristojnemu davčnemu organu.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki tudi vodi postopke v zvezi z odmero,
nadzorom obračunavanja, plačevanja in izterjavo nadomestila v skladu z zakonom o davčnem postopku.
17. člen
(poraba sredstev)
Sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so prihodek občinskega proračuna in se
namensko uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč v
občinsko lastnino, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč
in investicij v komunalno infrastrukturo.
V. KAZENSKA DOLOČBA
18. člen
(kazenska določba)
Zavezanec za plačilo nadomestila, ki ne vloži prijave
oziroma spremembe za odmero nadomestila v skladu s tem
odlokom ali če v prijavi navede netočne podatke se kaznuje
z denarno kaznijo:
– 150.000 SIT za pravne osebe,
– 30.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe,
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– 100.000 SIT za samostojne podjetnike,
– 50.000 SIT za fizične osebe.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(prehodne in končna določba)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
(Uradni list SRS, št. 9/87, 43/89 in Uradni list RS, št.
24/92, 69/93 in 38/97).
V primeru, da zavezanec za odmero nezazidanega stavbnega zemljišča poda pri pristojnem občinskem organu do
31. 12. 2004 vlogo za spremembo namenske rabe zemljišča v planskem aktu občine (sprememba iz zazidljive parcele v nezazidljivo parcelo), se zavezancu od dneva vložitve
vloge do sprejetja odločitve namembnosti rabe za predmetno parcelo zadrži odmera nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
V primeru zavrnitve in umika vloge navedene v prejšnjem odstavku ali v primeru pridobitve gradbenega dovoljenja za predmetno parcelo, se šteje kot da vloga ni bila
podana, zavezanec pa je dolžan plačati odmero nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča tudi za
obdobje od dneva vložitve vloge za spremembo namenske
rabe zemljišča do dneva zavrnitve ali umika te vloge.
Zaradi neposredne bližine odlagališča nenevarnih odpadkov Širjava pri Ponovičah, se zavezancem predela
»Smrekarica«, ki je del naselja Ponoviče, pri odmeri nadomestila ne točkuje komunalne opremljenosti in ne upošteva
točk iz 9. člena tega odloka, za obdobje od 1. 1. 2004 od
31. 12. 2006.
Predel »Smrekarica« zajema zemljišča v k.o. Konj s
parcelnimi številkami 666/2, 830, 667/1, 667/28,
667/34, 667/11, 667/12, 667/33, 667/13, 667/15,
667/14, 667/2, 667/35, 667/16, 667/31, 667/3,
667/30, 667/4, 667/23, 667/25, 667/24, 667/36,
667/37, 667/10, 667/26, 667/38, 667/39, 667/40,
667/41, 667/5, 667/32, 667/19, 667/6, 667/17,
667/18, 667/9, 667/43, 667/42, 667/22, 667/7,
667/21, 667/8.
Za zavezance na območju krajevne skupnosti Hotič
velja oprostitev plačila nadomestila zaradi izglasovanega samoprispevka, do izteka samoprispevka t.j. do 31. 12. 2005.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
1. januarja 2004.
Št. 462-171/2003
Litija, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

5713.

Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2004

Občinski svet občine Litija je na podlagi 58. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84,
33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 – določbe VI. poglavja o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča) v zvezi z 218.
členom zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/02) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št.
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110/00, 2/01 in 65/02) na 13. seji dne 23. 12. 2003
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Litija za leto 2004
znaša 1,37 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 462-174/2003
Litija, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

VSEBINA
VLADA
5684. Uredba o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA)

18809

5685. Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, in
začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj
med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih
kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3
Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003

19101

5686. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo

19243

5687. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo ter
začasni uporabi sklepa št. 1/2002 skupnega
odbora Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo o Protokolu
B k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Latvijo

19318

5688. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

19405

5689. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo

19494
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OBČINE

DOBROVA – POLHOV GRADEC

AJDOVŠČINA
5690. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

19583

5691. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v letu 2004

19585

BELTINCI
5692. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

5702. Odlok o proračunu Občine Dobrova – Polhov
Gradec za leto 2004

19594

5703. Odlok o proračunu Občine Dobrova – Polhov
Gradec za leto 2005

19596

5704. Javna razgrnitev in javna obravnava sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev za
območje Občine Dobrova – Polhov Gradec

19599

19585

GORENJA VAS – POLJANE
BLED
5693. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled

19588

5694. Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v
Občini Bled

19591

5705. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja
vas – Poljane za leto 2004

19600

5706. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju Občine Gorenja vas – Poljane

19600

5695. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2004

19591

5696. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne
takse za leto 2004

19592

5707. Odlok o razveljavitvi odloka o izdajanju javnega
glasila Kamniški občan

19602

19592

5708. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Kamnik

19602

5709. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v VVZ Antona Medveda

19602

5710. Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnega vrtca v Občini Kamnik

19603

5697. Pravilnik o določitvi višine najemnin in zakupnin
za zemljišča v lasti Občine Bled

BLOKE
5698. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Bloke za leto 2004

19592

5699. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke

19593

DIVAČA
5700. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2004
5701. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača
za leto 2004

KAMNIK

KRŠKO
5711. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih
taks v Občini Krško za leto 2004

19603

LITIJA
19593

19593

5712. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
5713. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004

19603
19606
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