PRILOGA 1
DEKLARIRANA SESTAVA

PROIZVODA

št.:
1. Ime podjetja:
Naslov:
2. Podatki o blagu:
količina in opis proizvoda:
trgovsko ime proizvoda:

tarifna oznaka KN:
3. Podatki o sestavini proizvoda, za katero se izplača izvozno nadomestilo
TARIFNA OZNAKA IN IME
SESTAVINE

1

MASA
SESTAVINE V
100 KG
KONČNEGA
PROIZVODA
2

4. Ali nastanejo proizvodne izgube:
Vrsta proizvodnih izgub

ne

MASA DEJANSKO
PORABLJENE
SESTAVINE V 100
KG KONČNEGA
PROIZVODA
3

OSNOVNI
PROIZVOD

PRETVORBENI
KOEFICIENT

KOLIČINA

ZNESEK

4

5

6

7

da
Količina v kg/100 kg končnega izdelka

izgube, ki v celoti izginejo
nekomercialni ostanki
nekomercialne izgube
izgube, ki se porabijo za živalsko hrano
komercialne izgube
stranski proizvodi

5. Izjave:

_____________________________________
(kraj, datum)

Priloge

__________________________________
(žig in podpis odgovorne osebe)

Navodilo za izpolnjevanje DEKLARIRANE SESTAVE PROIZVODA

PRILOGA 1

V polje DEKLARIRANA SESTAVA PROIZVODA se vpiše številka deklarirane sestave
proizvoda.
V polje št. 1 se vpiše ime podjetja: točno ime in naslov proizvajalca blaga.
V polje št. 2 se vpišejo podatki o blagu: količina in opis proizvoda, trgovsko ime proizvoda in
osemmestna tarifna oznaka KN proizvoda, ki se izvaža.
V polje št. 3 se vpišejo podatki o sestavi proizvoda:
– v stolpec št. 1 osemmestna tarifna oznaka KN sestavine proizvoda in ime sestavine,
– v stolpec št. 2 masa sestavine v 100 kg končnega proizvoda,
– v stolpec št. 3 masa dejansko porabljene sestavine v 100 kg končnega proizvoda,
– v stolpec št. 4 osnovni proizvod iz priloge I Uredbe 1043/2005/ES,
– v stolpec št. 5 pretvorbeni koeficient,
– v stolpec št. 6 količina, za katero se izplača izvozno nadomestilo (količina se izračuna
tako, da pomnožimo stolpca 3 in 5). Vendar v primeru, ko ima podjetje več kot 2 % izgub,
se le-te upoštevajo največ v višini 2 % pri izplačilu izvoznega nadomestila,
– v stolpec št. 7 znesek izvoznega nadomestila, izraženega v EUR (zmnožek v stolpcu 6 se
pomnoži z izvoženo količino proizvoda in višino nadomestila).
V polje št. 4 se vpišejo proizvodne izgube:
navede se, ali nastanejo proizvodne izgube (ne/da). Če izgube nastanejo, se izpolni tabela in
navedejo vrste izgub (opredeliti, katere izgube nastanejo) ter količina v kg/100 kg končnega
izdelka. Če proizvodne izgube ne nastanejo, se to označi z »X« v okencu »ne«, pri čemer
mora biti količina sestavine v stolpcu 2 enaka količini sestavine v stolpcu 3.
V polje št. 5 se vpišejo izjave:
Navede se posamezna izjava, ki jo je glede na vrsto izvoženega blaga treba priložiti k
deklarirani sestavi proizvoda, npr. Blago ne vsebuje mlečnih izdelkov po znižani ceni. Lahko
pa je izjava na posebnem listu, ki je priloga obrazca za deklarirano sestavo proizvoda. V tem
primeru se v tem polju navede izjava, ki se prilaga, npr. izjava o poreklu uporabljenih
osnovnih proizvodov ali izjava o vsebnosti suhe snovi v škrobu.
Deklarirano sestavo proizvoda mora podpisati odgovorna oseba, odtisnjen mora biti žig
podjetja ter vpisana kraj in datum.

