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Nadaljevanje Iz Poročevalca it. 38/11 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Enota Carinska 
stopnja 

1 

6116 10 900 

6116 91 000 
6116 92 000 
6116 93 000 
6116 99 000 

6117 

6117 10 000 

6117 20 000 
6117 80 
6117 80 100 
6117 80 900 
6117 90 000 

62. POGLAVJE 

 z gumo  
— Druge: 
— iz volne ali fine živalske dlake 
— bombažne  
— iz sintetičnih vlaken  
— iz drugih tekstilnih surovin . . 

pa 

pa 
pa 
pa 
pa 

Drug gotov pribor za oblačila, pleten ali kvačkan; plete- 
ni ali kvačkanj deli oblačil ali pribora za oblačila 

- Šali, ogrinjala, pteti, rute, naglavne rute, tančice in podobni 
izdelki  

- Kravate in metuljčki  
- Drug pribor. 
- pleten ali kvačkan, elastičen ali gumiran  
- drugo  
- Deli  

10 

10 
10 
10 
10 

18 
18 

18 
18 
18 

nja, ima ozek prednji del, skrajšan do pasu in podaljšan 
del; 

OBLAČILA IN PRIBOR ZA OBLAČILA, RAZEN PLETENIH 
IN KVAČKANIH IZDELKOV 

Opombe 

1. To poglavje obsega samo gotove izdelke iz katerega koli 
tekstilnega materiala, razen vate. Iz tega poglavja pa so izvzeti 
izdelki iz pletenih ali kvačkanih materialov (razen izdelkov iz 
tar. št. 6212). 

2. V to poglavje ne spadajo: 

(a) rabljena oblačila in drugi rabljeni izdelki iz tar. št. 6309; 

(b) ortopedske naprave, kirurški pasovi, kilni pasovi in 
podobni izdelki (tar. št. 9021). 

3. Pri tar. št. 6203 in 6204: 

(a) so z izrazom »obleka ali kostim« mišljena oblačila iz dveh 
ali treh delov, izdelana iz enakega materiala; sestavni deli so: 

- en oblačilni predmet, namenjen za spodnji del telesa, ki je I 
sestavljen iz hlač, jahalnih hlač ali kratkih hlač (razen kopal- 
nih hlačk ali kopalnih oblek), krila brez naramnic in oprsnika, 
in 

- en suknjič ali jopič, katerega zunanja stran, brez rokavov, je 
sestavljena iz štirih ali več skrojenih delov, namenjen za 
zgornji del telesa, in včasih telovnik. 

Vsi oblačilni predmeti, ki spadajo v sestavo obleke ali 
kostima, morajo biti iz enakega materiala po izdelavi, modelu, 
barvi in sestavi; obenem morajo biti ustrezni ali usklajeni tudi 
po velikosti. Če se skupaj z obleko ali kostimom dobavlja več 
posameznih oblačilnih predmetov za spodnji del telesa (npr.: 
hlače in kratke hlače ali krilo ali hlačno krilo in hlače), se za 
oblačilne predmete, ki spadaio v sestavo obleke ali kostima, 
štejejo hlače ali pri ženskih kostimih krilo ali hlačno krilo, 
drugi oblačilni predmeti pa se uvrstijo posebej v ustrezne 
tarifne številke. 

Izraz »obleka« obsega naslednja oblačila, bodisi da izpolnju- 
jejo ali ne izpolnjujejo predhodne pogoje: 

- svečano dnevno obleko, ki je sestavljena iz navadnega 
suknjiča (jopiča), z zaobljenimi prednjimi robovi in podaljša- 
nim hrbtom, in iz progastih hlač; 

- večerno obleko (frak), izdelano v glavnem iz črnega materi- 
ala, katerega suknjič ie spredaj relativno kratek, se ne zape- 

hrbtni 

- smoking, katerega suknjič je podobnega kroja kot navadni 
suknjič, z večjo odprtino na prsih, zavihki pa so iz sijajne 
naravne svile ali imitacije svile; 

(b) z izrazom »komplet« so mišljena oblačila (razen izdelkov iz 
tar. št. 6207 in 6208) iz več oblačilnih predmetov, izdelanih iz 
enakega materiala, pripravljena za prodajo na drobno, ki so 
sestavljena: 

- iz samo enega oblačilnega predmeta, namenjenega za 
zgornji del telesa, v izjemnih primerih pa tudi iz dveh oblačil- 
nih predmetov, od katerih je drugi telovnik, če sta v kompletu, 
in 

- iz enega ali dveh različnih oblačilnih predmetov za spodnji 
del telesa, sestavljenih iz hlač, hlač z oprsnikom in naramni- 
cami, jahalnih hlač, kratkih hlač (razen kopalk ali kopalnih 
oblek), krila ali hlačnega krila. 

Vsi oblačilni predmeti, ki spadajo v sestavo kompleta, morajo 
biti iz enakega materiala po izdelavi, barvi in sestavi; obenem 
morajo biti 4udi ustreznih ali usklajenih velikosti. Izraz »kom- 
plet« ne obsega trenirk in smučarskih oblek iz tar. št. 6211 

4. Pri tar. št. 6209: 

(a) so z izrazom »oblačila in pribor oblačil za dojenčke« 
mišljeni oblačilni predmeti za majhne otroke, katerih telesna 
višina ne presega 86 cm; v to tarifno številko se uvrščajo tudi 
otroške plenice; 

(b) oblačilni predmeti, ki se lahko uvrstijo v tar. št. 6209 in 
v druge tarifne številke tega poglavja, se uvrščajo v tar št 
6209. 

5. Oblačila, ki se lahko uvrstijo v tar. št. 6210 in v druge tarifne 
številke tega poglavja, razen v tar. št 6209, se uvrščajo v tar 
št. 6210. 

6. Pri tar. št. 6211 so z izrazom »smučarske obleke« mišljeni 
oblačilni predmeti ali kompleti, za katere se lahko po njiho- 
vem splošnem videzu in sestavi ugotovi, da so namenjeni 
v glavnem za smučanje. Sestavljeni so iz: 

(a) »smučarskega kombinezona«, tj enodelnega oblačilnega 
predmeta, namenjenega za zgornji in spodnji del telesa; 
poleg rokavov in ovratnika ima smučarski kombinezon lahko 
tudi žepe in trakove za stopala; ali 

(b) »smučarskega kompleta«, tj. kompleta iz dveh ali treh 
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oblačilnih predmetov, pripravljenega za prodajo na drobno, ki 
je lahko sestavljen: 

- iz enega oblačilnega predmeta, kot so vetrovka s kapuco, 
anorak, vetrovka s podlogo ali vložkom ali brez njiju ali 
podoben izdelek, ki se zapenja z zadrgo, in včasih iz telov- 
nika, in 

- iz hlač, bodisi da segajo čez pas ali ne, pumparic ali 
kombinezona z oprsnikom in naramnicami. 

»Smučarski komplet« je lahko sestavljen tudi iz kombine- 
zona, ki je podoben kombinezonu iz predhodnega odstavka 
(a), in polnjenega jopiča brez rokavov, ki se oblači čez ta 
kombinezon. 

Vsi oblačilni predmeti, ki gredo v sestavo »smučarskega kom- 
pleta«, morajo biti iz enakega materiala, enaki po izdelavi, 
modelu in sestavi, ne glede na barvo; obenem morajo biti 
ustreznih ali usklajenih velikosti. 

7. Rute in izdelki tipa rut, kvadratne ali približno kvadratne 
oblike, katerih nobena stranica ne presega 60 cm, se uvrščajo 
kot robčki (tar. št. 6213). Robčki, katerih katera koli stranica 
presega 60 cm, se uvrščaio v tar. št. 6214. 

8. Oblačila iz tega poglavja, z levim sprednjim zapenjanjem se 
smatrajo za moška ali deška oblačila, oblačila z desnim spred- 

n|im zapenjanjem za ženska ali dekliška. To ne velja za obla- 
čila, pri katerih je že iz kroja jasno razvidno, za kateri spol so 
namenjena. 

Izdelki iz tega poglavja, za katere se ne more ugotoviti, ali so 
oblačila za moške ali dečke oziroma oblačila za ženske ali 
deklice, se uvrščajo v tarifne številke, ki obsegajo oblačila za 
ženske ali deklice. 

9. Izdelki iz tega poglavja so lahko izdelani iz kovinskih niti. 

Dodatna opomba 

1. Pri opombi 3 (b) k temu poglavju morajo biti deli kompleta 
v celoti izdelani iz istega identičnega blaga, ki ustreza vsem 
drugim pogojem iz omenjene opombe. 

Blago, uporabljeno v ta namen, je lahko nebeljeno, beljeno, 
barvano, iz raznobarvnih prej ali potiskano. 

Večdelna oblačila se ne obravnavajo kot kompleti, če so 
njihovi deli izdelani iz različnega blaga, celo kadar je razlika le 
v barvi. 

Vsi sestavni deli kompleta morajo biti skupaj. Tudi v malopro- 
daji nastopajo kot enota. Ločeno označevanje in pakiranje 
posameznih sestavnih delov kot posamezne enote ne vpliva 
na njegovo klasifikacijo kot kompleta. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

6201 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa ano- 
rak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali z 
vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za moške in 
dečke, razen izdelkov iz tar.šl 6203 

- Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in podobni izdelki: 
6201 11 000 —iz volne ali fine živalske dlake  kos 18 
6201 12 —iz bombaža: 
6201 12 100  mase posameznega oblačila do 1 kg  kos 18 
6201 12 900  mase posameznega oblačila nad 1 kg  kos 18 
6201 13 — iz umetnih ali sintetičnih vlaken: 
6201 13 100  mase do 1 kg na oblačilo    kos 18 
6201 13 900  mase nad 1 kg na oblačilo   kos 18 
6201 19 000 —iz drugih tekstilnih surovin  kos 18 

- Drugo: 
6201 91 000 —iz volne ali fine živalske dlake  kos 18 
6201 92 000 — iz bombaža  kos 18 
6201 93 000 — iz umetnih ali sintetičnih vlaken  kos 17 
6201 99 000 — iz drugih tekstilnih surovin  kos 18 

6202 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa ano- 
rak (vključno smučarski jopiči*), vetrovke s podlogo ali 
vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za ženske ali 
deklice, razen izdelkov iz tar. št 6204 

- Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in podobni izdelki: 
6202 11 000 —iz volne ali fine živalske dlake  kos 17 
6202 12  iz bombaža: 
6202 12 100  mase do 1 kg na oblačilo  kos 18 
6202 12 900  mase nad 1 kg na oblačilo  kos 18 
6202 13 — iz umetnih ali sintetičnih viaken: 

poročevalec, št. 38/111 4 



Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

1 2 3 4 

6202 13 100  mase do 1 kg na oblačilo  kos 18 
6202 13 900  mase nad 1 kg na oblačilo  kos 18 
6202 19 000  iz drugih tekstilnih surovin  kos 18 

- Drugo: 
6202 91 000  iz volne ali fine živalske dlake  kos 18 
6202 92 000  iz bombaža  kos 18 
6202 93 000  iz umetnih ali sintetičnih vlaken  kos 18 
6202 99 000  iz drugih tekstilnih surovin  kos 18 

6203 Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z oprsnikom in na- 
ramnicami, jahalne hlače in kratke hlače (razen kopalnih 
hlačk), za moške in dečke 

- Obleke: 
6203 11 000  iz volne ali fine živalske dlake  kos 18 
6203 12 000  iz sintetičnih vlaken  kos 18 
6203 19  iz drugih tekstilnih surovin: 
6203 19 100  iz bombaža  kos 18 
6203 19 300  iz umetnih vlaken  kos 18 
6203 19 900  druge  kos 18 

- Kompleti: 
6203 21 000 — iz volne ali fine živalske dlake  kos 21 
6203 22  iz bombaža: 
6203 22 100  delovni    kos 18 
6203 22 800  drugi  kos 18 
6203 23 — iz sintetičnih vlaken: 
6203 23 100  delovni  kos 18 
6203 23 800  drugi   kos 18 
6203 29  iz drugih tekstilnih surovin: 

 iz umetnih vlaken: 
6203 29 110  delovni  kos 18 
6203 29 180  drugi    kos 18 
6203 29 900  drugi .    kos 18 

- Sukniči in jopiči: 
6203 31 000 —iz volne ali fine živalske dlake  kos 18 
6203 32  iz bombaža: 
6203 32 100  delovni  kos 18 
6203 32 900  drugi  kos 18 
6203 33  iz sintetičnih vlaken: 
6203 33 100  delovni.   kos 17 
6203 33 900  drugi  kos 17 
6203 39  iz drugih tekstilnih surovin: 

 iz umetnih vlaken: 
6203 39 110  delovni  kos 18 
6203 39 190  drugi ,  kos 18 
6203 39 900  drugi  kos 18 

- Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in 
kratke hlače: 

6203 41  iz volne ali fine živalske dlake: 
6203 41 100  hlače in jahalne hlače (pumparice) .   kos 18 
6203 41 300  hlače z oprsnikom in naramnicami . .    kos 18 
6203 41 900  druge     kos 18 
6203 42  iz bombaža: 

 hlače in jahalne hlače: 
. 6203 42 110  delovne in poklicne  kos 18 

 druge: 
6203 42 310  iz blaga za kavbojke (jeansa)  kos 18 
6203 42 330  iz rebrastega žameta   kos 18 
6203 42 350  druge  kos 18 
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Tarifna Poimenovanj Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 

 hlače z oprsnikom in naramnicami: 
6203 42 510  delovne in poklicne  kos 18 
6203 42 590  druge  kos 18 
6203 42 900  druge  kos 18 
6203 43 — iz sintetičnih vlaken: 

 hlače in jahalne hlače (pumparice): 
6203 43 110  delovne in poklicne  kos 18 
6203 43 190  druge  kos 18 

 hlače z oprsnikom in naramnicami: 
6203 43 310  delovne in poklicne  kos 18 
6203 43 390  druge  kos 18 
6203 43 900  druge  kos 18 
6203 49 — iz drugih tekstilnih surovin: 

 iz umetnih vlaken: 
 hlače in jahalne hlače iz umetnih vlaken: 

6203 49 110  delovne in poklicne   kos 18 
6203 49 190  druge  kos 18 
 hlače z oprsnikom in naramnicami: 

6203 49 310  delovne in poklicne   kos 18 
6203 49 390  druge   kos 18 
6203 49 500  druge  kos 18 
6203 49 900  druge  kos 18 

6204 Kostimi, kompleti, sukniči in jopiči, obleke, krila, hlačna 
krila, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami in kratke 
hlače (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek), za 
ženske in deklice 

- Kostimi: 
6204 11 000 —iz volne ali fine živalske dlake  kos 18 
6204 12 000 — iz bombaža  kos 18 
6204 13 000 —iz sintetičnih vlaken  kos 18 
6204 19 — iz drugih tekstilnih surovin: 
6204 19 100  iz umetnih vlaken  kos 18 
6204 19 900  drugi  kos 18 

- Kompleti: 
6204 21 000 —iz volne ali fine živalske dlake  kos 18 
6204 22 — iz bombaža: 
6204 22 100  delovni in poklicni  kos 18 
6204 22 800  drugi  kos 18 
6204 23 — iz sintetičnih vlaken: 
6204 23 100  delovni in poklicni  kos 18 
6204 23 800  drugi  kos 18 
6204 29 — iz drugih tekstilnih surovin: 

 iz umetnih vlaken: 
6204 29 110  delovni in poklicni   kos 18 
6204 29 180  drugi  kos 18 
6204 29 900  drugi  kos 18 

- Sukniči in jopiči: 
6204 31 000 —iz volne ali fine živalske dlake  kos 18 
6204 32 — iz bombaža: 
6204 32 100  delovni in poklicni  kos 18 
6204 32 900  drugi    kos 18 
6204 33  iz sintetičnih vlaken: 
6204 33 100  delovni in poklicni  kos 18 
6204 33 900  drugi  kos 18 
6204 39  iz drugih tekstilnih surovin: 

 iz umetnih vlaken: 
6204 39 110  delovni in poklicni   kos 18 
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rifna 
rtaka 

J  

39 190 
39 900 

41 000 
42 000 
43 000 
44 000 
49 
49 100 
49 900 

51 000 
52 000 
53 000 
59 
59 100 
59 900 

61 
61 100 
61 800 
61 900 
62 

62 110 

62 310 
62 330 
62 390 

62 510 
62 590 
62 900 
63 

63 110 
63 180 

63 310 
63 390 
63 900 
69 

69 110 
69 180 

69 310 
69 390 
69 500 
69 900 

10 000 
20 000 
30 000 
90 

Poimenovanje Enota Carinska 
    stopnja 

 2 3 4  
 drugi  kos 18 
 druge  kos 18 
— Obleke: 
— iz volne ali fine živalske dlake  kos 18 
— iz bombaža  kos 18 
— iz sintetičnih vlaken  kos 18 
— iz umetnih vlaken  kos 18 
— iz drugih tekstilnih surovin 
 iz svile ali svilenih odpadkov  kos 18 
 druge  kos 18 
— Krila in hlačna krta; 
— iz volne ali fine živalske dlake  kos 17 
— iz bombaža  kos 18 
 iz sintetičnih vlaken  kos 18 
— iz drugih tekstilnih surovin: 
 iz umetnih vlaken  kos 18 
 druga  kos 18 
— Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače 

(pumparice) in kratke hlače: 
— iz volne ali fine živalske dlake: 
 hlače in jahalne hlače (pumparice)   kos 18 
 hlače z oprsnikom in naramnicami  kos 18 
 drugo  kos 18 
— iz bombaža 
 hlače in jahalne hlače (pumparice): 
 delovne in poklicne    kos 18 
 druge: 
 iz tkanine za kavbojke (jeansa)    kos 18 
 iz rebrastega žameta   kos 18 
 drugo  kos 18 
 hlače z oprsnikom in naramnicami: 
 delovne in poklicne  kos 18 
 druge  kos 18 
 druge  kos 18 
— iz sintetičnih vlaken: 
 hlače in jahalne hlače (pumparice): 
 delovne in poklicne  kos 18 
 druge  kos 18 
 hlače z oprsnikom in naramnicami: 
 delovne in poklicne  kos 18 
 druge  kos 18 
 druge  kos 18 
— iz drugih tekstilnih surovin: 
 iz umetnih vlaken: 
 hlače in jahalne hlače (pumparice): 
 delovne in poklicne   kos 18 
 druge ;   kos 18 
 hlače z oprsnikom in naramnicami: 
 delovne in poklicne  kos 18 
 druge   kos 18 
 druge  kos 18 
 druge  kos 18 

Srajce za moške in dečke 

— Iz volne ali fine živalske dlake  kos 22 
— Iz bombaža  kos 17 
— Iz umetnih ali sintetičnih vlaken  kos 22 
— Iz drugih tekstilnih surovin: 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka      stopnja 

1 2   3 4 

6205 90 100 — iz lanu ali ramije  kos 22 
6205 90 900  druge  kos 22 

6206 Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice 

6206 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov  kos 22 
6206 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake  kos 22 
6206 30 000 - Iz bombaža   kos 22 
6206 40 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken  kos 22 
6206 90 - Iz drugih tekstilnih surovin: 
6206 90 100  iz lanu ali ramije  kos 22 
6206 90 900  druge  kos 22 

6207 Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače; spalne 
srajce, pižame, kopalni plašči, domače halje in podobni 
izdelki za moške in dečke 

- Spodnje hlače: 
6207 11 000 — iz bombaža  kos 18 
6207 19 000 —iz drugih tekstilnih surovin  kos 18 

- Spalne srajce in pižame: 
6207 21 000 — iz bombaža . . :    kos 18 
6207 22 000 — iz umetnih in sintetičnih vlaken   kos 18 
6207 29 000 — iz drugih tekstilnih surovin  kos 18 

- Drugo: 
6207 91 — iz bombaža: 
6207 91 100  domače halje, toaletne halje in podobni izdelki iz plišastega 

frotirja in podobnih tkanih plišastih materialov  kos 18 
6207 91 900  drugo    — 18 
6207 92 000 —iz umetnih ali sintetičnih vlaken  — 18 
6207 99 000 —iz drugih tekstilnih surovin  — 18 

6208 Spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja kri- 
la, hlačke, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, ju- 
tranjke, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, 
za ženske in deklice 

- Kombineže in spodnja krila: 
6208 11 000  iz umetnih ali sintetičnih vlaken  kos 18 
6208 19  iz drugih tekstilnih surovin: 
6208 19 100  bombažne  kos 18 
6208 19 900  drugo  kos 18 

- Spalne srajce in pižame: 
6208 21 000 —iz bombaža  kos 18 
6208 22 000 — iz umetnih ali sintetičnih vlaken  kos 18 
6208 29 000  iz drugih tekstilnih surovin  kos 18 

- Drugo: 
6208 91 — iz bombaža: 

 negližeji, kopalne halje, halje in podobni izdelki: 
6208 91 110  iz plišastega frotirja in podobnih tkanih plišastih materialov. kos 18 
6208 91 190  drugo  — 18 
6208 91 900  drugo    — 18 
6208 92 — iz umetnih ali sintetičnih vlaken: 
6208 92 100  negližeji, kopalne halje, halje in podobni izdelki  — 18 
6208 92 900  drugo  — 18 
6208 99 000  iz drugih tekstilnih surovin  — 18 

6209 Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke 

6209 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake  — 18 
6209 20 000 - Iz bombaža    — 18 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 

6209 30 000 - Iz sintetičnih vlaken  — 18 
6209 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin  — 18 

6210 Oblačila, izdelana iz materialov iz tar.št. 5602, 5603, 
5903, 5906 in 5907. 

6210 10 - Iz materialov iz tar.št. 5602 in 5603: 
6210 10 100 —iz materialov iz tar.št. 5602   — 18 

- iz materialov iz tar.št. 5603: 
6210 10 910  v sterilnih zavitkih . . .   — 18 
6210 10 990  -druga  — 18 
6210 20 000 - Druga oblačila, opisana v tar.podšt 6201 11 do 6201 19 . . kos 18 
6210 30 000 - Druga oblačila, opisana v tar.podšt 6202 11 do 6202 19 . . kos 18 
6210 40 000 - Druga oblačila za moške in dečke  — 18 
6210 50 000 - Druga oblačila za ženske in deklice  — 18 

6211 Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali ko- 
palne obleke; druga oblačila 

- Kopalne hlačke in kopalne obleke: 
6211 11 000 —moške in deške  kos 18 
6211 12 000 —ženske in dekliške  kos 18 
6211 20 000 - Smučarske obleke  kos 18 

- Druga oblačila za moške in dečke: 
6211 31 000 — iz volne ali fine živalske dlake  — 18 
6211 32 — iz bombaža: 
6211 32 100  delovna in poklicna oblačila  — 18 

 podložene trenirke: 
6211 32 310  z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga  kos 18 
 drugo: 

6211 32 410  zgornji deli  kos 18 
6211 32 420  spodnji deli  kos 18 
6211 32 900  drugo  — 18 
6211 33 — iz umetnih ali sintetičnih vlaken: 
6211 33 100  delovna in poklicna oblačila  — 18 

 podložene trenirke: 
6211 33 310  z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga  — 18 
 drugo: 

6211 33 410  zgornji deli  kos 18 
6211 33 420  spodnji deli  kos 18 
6211 33 900  drugo  — 18 
6211 39 000  iz drugih tekstilnih surovin  — 18 

- Druga oblačila za ženske in deklice: 
6211 41 000 —iz volne ali fine živalske dlake  — 18 
6211 42  iz bombaža: 
6211 42 100  predpasniki, delovni kombinezoni in druga zaščitna in delov- 

na obleka (ustrezna ali neustrezna za domačo rabo)  — 18 
 podložene trenirke: 

6211 42 310  z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga  kos 18 
 drugo: 

6211 42 410  zgornji deli  kos 18 
6211 42 420  spodnji deli   kos 18 
6211 42 900  drugo  — 18 
6211 43 — iz umetnih ali sintetičnih vlaken: 
6211 43 100  predpasniki, delovni kombinezoni in druga zaščitna in delov- 

na oblačila (ustrezna ali neustrezna za domačo rabo)  — 18 
 podložene trenirke: 

6211 43 310  z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga  kos 18 
 drugo: 

6211 43 410  zgornji deli  kos 18 
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Tarifna Poimenovanj Enota Carinska 
oznaka       stopnja 

1 2 3 4 

6211 43 420  spodnji deli  kos 18 
6211 43 900  drugo    — 18 
6211 49 000  iz drugih tekstilnih surovin  — 18 

6212 Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki, naram- 
nice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, 
vključno s pletenimi ali kvačkanimi 

6212 10 000 - Modrčki  kos 18 
6212 20 000 - Pasovi za nogavice in hlačni pasovi  kos 18 
6212 30 000 - Stezniki  kos 18 
6212 90 000 - Drugo  — 18 

6213 Robčki 

6213 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov  kos 18 
6213 20 000 - Iz bombaža  kos 18 
6213 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin  kos 18 

6214 Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni iz- 
delki 

6214 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov  kos 18 
6214 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake  kos 18 
6214 30 000 - Iz sintetičnih vlaken  kos 18 
6214 40 000 - Iz umetnih vlaken  kos 18 
6214 90 - Iz drugih tekstilnih surovin: 
6214 90 100 —iz bombaža  kos 18 
6214 90 900  drugi  kos 18 

6215 Kravate in metuljčki 

6215 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov  kos 18 
6215 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken  kos 18 
6215 90 000 - Iz drugih tekstilnih odpadkov  kos 18 

6216 00 000 Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov  — 18 

6217 Drug gotov pribor za oblačila, deli oblačil ali pribora za 
oblačila, razen tistih iz tar. št.6212 

6217 10 000 - Pribor  — 18 
6217 90 000 -Deli  — 18 
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63. POGLAVJE 

DRUGI GOTOVI TEKSTILNI IZDELKI; KOMPLETI; 
PONOŠENA - IZRABLJENA OBLAČILA IN IZRABLJENI 
TEKSTILNI IZDELKI; KRPE 

Opombe 

1. Razdelek I tega poglavja obsega samo gotove izdelke iz 
katerega koli tekstilnega materiala. 

2. V I. razdelek tega poglavja ne spadajo: 

(a) izdelki iz 56. do 62. poglavja; 

(b) ponošena - izrabljena oblačila ali drugi izrabljeni izdelki 
iz tar. št. 6309. 

3. Tar. št. 63.09 obsega samo naslednje blago: 

(a) izdelke iz tekstilnega materiala: 

- oblačila in pribor za oblačila in njihove dele; 

- odeje, potovalne odeje in slična pregrinjala; 

- posteljnino, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo; 

- izdelke za notranjo opremo, razen preprog iz tar. št 5701 
do 5705 in tapiserij iz tar. št. 5805; 

(b) obutev in pokrivala iz katerega koli materiala, razen iz 
azbesta. 

Da bi se lahko uvrstili v to tarifno številko, morajo navedeni 
izdelki izpolnjevati pogoja: 

- da imajo vidne znake rabljenosti, 

- da so dobavljeni v razsutem stanju ali v balah, vrečah ali 
podobnem pakiranju. 

Tarifna Poimenovanje Enota Cannska 
oznaka    ^P"*3 

/. DRUGI GOTOVI TEKSTILNI IZDELKI 

6301 Odeje in podobni pokrivači 

6301 10 000 - Električne odeje  kos 18 
6301 20 - Odeje (razen električnih odej), potovalne odeje in slična pre- 

grinjala iz volne ali fine živalske dlake: 
6301 20 100 — pleteni ali kvačkani  kos 18 

— drugi: 
6301 20 910  v celoti iz volne ali fine živalske dlake   kos 18 
6301 20 990 - - - drugi  kos 18 

6301 30 - Odeje (razen električnih odej) in podobna pregrinjala iz bom- 
baža: t 

6301 30 1 00  pleteni ali kvačkani - kos 
6301 30 900 - - drugi ; • • • • kos 18 

6301 40 - Odeje (razen etetkričnih odej) in podobna pregrinjala, iz sin- 
tetičnih vlaken: 

6301 40 1 00  pleteni ali kvačkani  kos 
6301 40 900 - - drugi  kos 18 

6301 90 - Druge odeje in podobna pregrinjala: 
6301 90 100  pleteni ali kvačkani   kos 
6301 90 900  drugi  kos 18 

6302 Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo 

6302 10 - Posteljno perilo, pleteno ali kvačkano: 
6302 10 100  iz bombaža  — 
6302 10 900  iz drugih tekstilnih surovin  — 18 

- Drugo posteljno perilo, tiskano: 
6302 21 000  iz bombaža  — 18 

6302 22  iz umetnih ali sintetičnih vlaken: 
6302 22 100  iz netkanih tekstilij .    — 18 

6302 22 900  drugo   — 

18 

18 
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Tarifna Poimenovani« Enota Carinska 
oznaka stopnta 

1 2 3 4 

6302 29  iz drugih tekstilnih surovin: 
6302 29 100  iz lanu ali ramije  — 18 
6302 29 900  iz drugih tekstilnih surovin   — 18 

- Drugo posteljno perilo: 
6302 31  iz bombaža: 
6302 31 100  mešano z lanom  — 18 
6302 31 900  drugo  — 18 
6302 32  iz umetnih ali sintetičnih vlaken: 
6302 32 100  iz netkanih tekstilij  — 18 
6302 32 900  drugo  — 18 
6302 39  iz drugih tekstilnih surovin: 
6302 39 1 00  iz lanu  — 18 
6302 39 300  iz ramije  — 18 
6302 39 900  iz drugih tekstilnih surovin :  — 18 
6302 40 000 - Namizno perilo, pleteno ali kvačkano  — 18 

- Drugo namizno perilo: 
6302 51 — iz bombaža: 
6302 51 100  mešano z lanom . .   — 18 
6302 51 900  drugo  — 18 
6302 52 000  laneno  — 18 
6302 53  iz umetnih ali sintetičnih vlaken: 
6302 53 100  iz netkanih tekstilij  — 18 
6302 53 900  drugo   — 18 
6302 59 000  iz drugih tekstilnih surovin  — 18 
6302 60 000 - Toaletno ali kuhinjsko perilo, iz frotirja ali podobne tkanine, 

bombažno   — 18 
- Drugo: 

6302 91  iz bombaža: 
6302 91 100  mešano z lanom   — 18 
6302 91 900  drugo    — 18 
6302 92 000  laneno  — 18 
6302 93  iz umetnih ali sintetičnih vlaken: 
6302 93 100  iz netkanih tekstilij    — 18 
6302 93 900  drugo  — 18 
6302 99 000  iz drugih tekstilnih surovin  — 18 

6303 Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navoj- 
niče, kratke okrasne draperije za okna ali postelje 

- Pletene ali kvačkane: 
6303 11 000  iz bombaža  m2 18 
6303 12 000  iz sintetičnih vlaken  m2 18 
6303 19 000  iz drugih tekstilnih surovin  m2 18 

- Druge: 
6303 91 000  iz bombaža  m2 18 
6303 92  iz sintetičnih vlaken: 
6303 92 100  iz netkanih tekstilij  m2 18 
6303 92 900  druge  m2 18 
6303 99  iz drugih tekstilnih surovin: 
6303 99 100  iz netkanih tekstilij  m2 18 
6303 99 900  druge  m2 18 

6304 Drugi izdelki za notranjo opremo, brez izdelkov iz tar.št. 
9404 

- Posteljna pregrinjala: 
6304 11 000  pletena ali kvačkana   kos 18 
6304 1 9  druga: 
6304 19 100  iz bombaža  kos 18 
6304 19 300  iz lanu ali ramije .     kos 18 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

_1 2   3 4 
6304 19 900  iz drugih tekstilnih surovin    kos 18 

- Drugi: 
6304 91 000 —pleteni ali kvačkani  — 18 
6304 92 000 — iz bombaža, razen pletenih ali kvačkanih  — 18 
6304 93 000 —iz sintetičnih vlaken, razen pletenih ali kvačkanih  — 18 
6304 99 000 —iz drugih tekstilnih surovin, razen pletenih ali kvačkanih  — 18 

6305 Vreče in vrečke za pakiranje blaga 

6305 10 - Iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tar.št 5303: 
6305 10 100  rabljene   — 18 
6305 10 900  druge  — 18 
6305 20 000 - Iz bombaža  — 18 

- Iz umetnega ali sintetičnega tekstilnega materiala: 
6305 31  iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov ali podobnih oblik: 
6305 31 100  pletene ali kvačkane  — 12 (1) 

 druge: 
6305 31 910  iz materiala z maso do 120 g/m2  — 18 
6305 31 990  iz materiala z maso nad 120 g/m2  — 18 
6305 39 000  drugo:   — 18 
6305 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin  — 18 

6306 Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice 
(tende); šotori; jadra (za plovila, jadralne deske ali suho- 
zemna vozila); izdelki za taborjenje 

- Ponjave; platnene strehe in zunanje platnene navojnice: 
6306 11 000  iz bombaža  — 18 
6306 12 000 — iz sintetičnih vlaken  — 18 
6306 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin    — 18 

- Šotori: 
6306 21 000  iz bombaža  — 18 
6306 22 000  iz sintetičnih vlaken  — 18 
6306 29 000  iz drugih tekstilnih surovin  — 14 (1) 

- Jadra: 
6306 31 000  iz sintetičnih vlaken  — 18 
6306 39 000  iz drugih tekstilnih surovin  — 18 

- Napihljive blazine: 
6306 41 000  iz bombaža , ,  kos 18 
6306 49 000  iz drugih tekstilnih surovin  kos 18 

- Drugo: 
6306 91 000  iz bombaža  — 18. 
6306 99 000 — iz drugih tekstilnih surovin  — 18 

6307 Drugi gotovi izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila 

6307 10 - Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje: 
6307 10 100 — pletene ali kvačkane   — 18 
6307 1 0 300 — iz netkanega tekstila  — 18 
6307 10 900  druge:    — 18 
6307 20 000 - Reševalni jopiči in pasovi  — 18 
6307 90 - Drugo: 
6307 90 100 — pleteno ali kvačkano     — 18 

- drugo: 
6307 90 910  iz klobučevine  — 18 
6307 90 990  drugo  — 18 

II. KOMPLETI 

6308 00 000 Garniture, ki so sestavljene iz koščkov tkanin in preje, 
s priborom ali brez njega, za izdel° 'n preprog in pre- 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka       stopnja 

grinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov in serviet ali po- 
dobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za pro- 
dajo na drobno  — 18 

III. RABLJENA OBLEKA IN RABLJENI TEKSTILNI PREDMETI; KRPE 

6309 00 000 Ponošena - izrabljena oblačila in drugi izrabljeni 
tekstilni izdelki  _ 10 

6310 Krpe, motvozi, vrvi, konopd in prameni v obliki odpad- 
kov ali neuporabnih izdelkov, iz tekstilnega materiala 

6310 10 - Sortirani: 
6310 10 100  iz volne ali fine ali grobe živalske dlake  — 5 
6310 10 300 — laneni ali iz bombaža . . .    — 5 
6310 10 900 — iz drugih tekstilnih surovin  — 5 
6310 90 000 - Drugo •   — 5 

XII. ODDELEK 

OBUTEV; KLOBUKI, KAPE IN DRUGA POKRIVALA; 
DEŽNIKI, SONČNIKI, PALICE, BIČI, KOROBAČI IN NJIHOVI 
DELI; PREPARIRANO PERJE IN IZDELKI IZ PERJA; 
UMETNO CVETJE; LASUUARSKI IZDELKI 

64. POGLAVJE 

OBUTEV, GAMAŠE IN PODOBNI IZDELKI; 
DELI TEH IZDELKOV 

Opombe 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) obutev brez podplatov iz tekstilnega materiala (61. in 62. 
poglavje); 

(b) rabljena obutev iz tar. št. 6309; 

(c) izdelki iz azbesta (tar. št. 6812); 

(d) ortopedska obutev ali druge ortopedske naprave in njihovi 
deli (tar. št. 9021); 

(e) obutev za igrače in obutev za drsanje ali kotalkanje s pritr- 
jenimi drsalkami ali kotalkami; ščitniki za goleni oz. gležnje in 
podobni zaščitni izdelki za šport (95. poglavje). 

2. Pri tar. št. 6406 z izrazom »deli« niso mišljeni podkvice, 
očesca, sponke, zaponke, okraski, vrvice, vezalke, cofi in 
drugi dodatki (ki se uvrščajo v ustrezne tarifne številke) ter 
gumbi ali drugi proizvodi iz tar. št. 9606. 

3. Pri tem poglavju je z izrazom »kavčuk, guma ali plastična 

masa« mišljen vsak tekstilni material, ki je z zunanje strani 
vidno prevlečen ali prekrit z enim ali več teh materialov. 

4. V skladu z opombo 3 k temu poglavju je mišljen z izrazom: 

(a) »zgornji del« tisti sestavni material, ki ima največjo zuna- 
njo površino, pri čemer ni vključen pribor ali ojačenje, kot so 
vložniki okrog gležnjev, obšivki, bordure, okraski, zaponke, 
pasovi, osnove za očesca in podobni dodatki; 

(b) »podplat« material, ki ima največjo površino ob stiku 
z zemljo, pri čemer ni vključen pribor ali ojačenje, kot so trni, 
čepi, žeblji, podkvice in podobni izdelki. 

Opomba k tarifnim podštevilkam 

1. Pri tar. podšt. 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 in 6404 11 
so z izrazom »športna obutev« mišljeni samo: 

(a) obutev, namenjena za športne aktivnosti, ki ima ali je 
. možno nanjo pritrditi trne, čepe, žeblje, kaveljčke, zaponke ali 
podobne izdelke; 

(b) čevlji za drsanje, smučanje, boks, rokoborbo, kolesarstvo 
in deskanje. 

Dodatna opomba 

1. Pri opombi 4(a) so pod »ojačenjem« mišljeni vsi deli materi- 
ala (npr. plastike ali usnja), pritrjeni na zunanjo površino 
zgornjega dela, da je le-ta trdnejši, in so pritrjeni tudi na 
podplat ali ne. Potem ko se odstranijo ti deli, mora material, ki 
se pokaže, imeti značilnosti zgornjega dela, ne pa podloge. 

Ob določanju sestave zgornjega dela je potrebno upoštevati 
poglavja, ki zajemajo dodatke ali ojačenja. 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
   stopnia 

 1 — 2 3 4 

6401 Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim delom iz 
kavčuka, gume ali plastične mase, katere zgornji del ni 
pritrjen na podplat in ne spojen z njim s šivanjem, z za- 
kovicami ali z žeblji, vijaki, čepi ali po podobnih pos- 
topkih 

6401 10 - Obutev s kovinsko kapico: 
6401 10 100  z zgornjim delom iz gume  pa 20 
6401 10 900 —z zgornjim delom iz plastične mase  pa 20 

- Druga obutev: 

\ 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

6401 
6401 
6401 
6401 
6401 
6401 
6401 
6401 
6401 

6402 

91 
91 100 
91 900 
92 
92 100 
92 900 
99 
99 100 
99 900 

6402 11 000 
6402 19 000 
6402 20 000 

6402 30 
6402 30 100 
6402 30 900 

6402 91 
6402 91 100 
6402 91 900 
6402 99 
6402 99 100 

6402 99 310 
6402 99 390 
6402 99 500 

6402 99 910 

6402 99 930 

6402 99 960 
6402 99 980 

6403 

6403 11 000 
6403 19 000 
6403 20 000 

6403 30 000 

6403 40 000 

6403 51 

6403 51 110 

6403 51 150 
6403 51 190 

— ki pokriva kolena; 
 z zgornjim delom iz gume   
 z zgornjim delom iz plastične mase 
— ki pokriva gležnje, ne pa tudi kolen: 
 z zgornjim delom iz gume   
 z zgornjim delom iz plastične mase 
— drugo: 
 z zgornjim delom iz gume   
 z zgornjim delom iz plastične mase 

Druga obutev s podplati in zgornjim delom iz kavčuka, 
gume ali plastične mase 

— Športna obutev: 
— za smučanje  
— druga  
— Obutev z zgornjim delom iz trakov ali jermenov, spojenih s 

podplatom z vkovanimi čepi  
— Druga obutev s kovinsko kapico: 
— z zgornjim delom iz gume  
— z zgornjim delom iz plastične mase  . . . 
— Druga obutev: 
— ki pokriva gležnje: 
 z zgornjim delom iz gume   
 z zgornjim delom iz plastične mase  
— druga: 
 z zgornjim delom iz gume   
 z zgornjim delom iz plastične mase: 
 obutev s prednjikom iz trakov ali jermenov ali z enim ali 

več izrezanimi deli: 
 s podplatom in peto, s skupno višino nad 3 cm  
 druga :  
 copate in druga hišna obutev  
 druga, z notranjkom dolžine: 
 pod 24 cm  
 24 cm ali več: 
 obutev, ki se ne loči na moško ali žensko obutev . . 
 druga: 
   - moška  
  ženska   

Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične mase, 
usnja ali umetnega usnja in z zgornjim delom iz usnja 

- Športna obutev: 
- za smučanje  
- druga  
- Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom iz usnjenih tra- 

kov, ki gredo čez nart in okrog palca . .    
- Obutev, izdelana samo z lesenim podplatom in brez ko- 

vinske kapice  
- Druga obutev s kovinsko kapico  
- Druga obutev z usnjenimi podplati: 
- ki pokriva gležnje: 
 ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z notranjki dolžine:- 
 pod 24 cm    
 24 cm ali več: 
  moška   
 ženska . ...     
 druga, z notranjkom dolžine: 

pa 
pa 

pa 
pa 

pa 
pa 

pa 
pa 

pa 

pa 
pa 

pa 
pa 

pa 

pa 
pa 
pa 

pa 

pa 

pa 
pa 

pa 
pa 

pa 

pa 
pa 

pa 

pa 
pa 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 

20 
20 

20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 

20 

20 
20 

20 
20 

20 

20 
20 

20 

20 
20 
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rifna 
iaka 

J  

51 910 

51 950 
51 990 
59 

59 110 

59 310 

59 350 
59 390 
59 500 

59 910 

59 950 
59 990 

91 

91 110 

91 130 

91 160 
91 180 

91 910 

91 930 

91 960 
91 980 
99 

99 110 

99 310 

99 330 

99 360 
99 380 
99 500 

99 910 

99 930 

99 960 
99 980 

Poimenovanje Enota Carinska 
       stopnja 

 2 3 4 
 do 24 cm  pa 20 
 24 cm ali več: 
 moška  pa 20 
 ženska  pa 20 
— druga: 
 obutev z zgornjim delom iz jermenčkov, z eneim ali več izre- 

zanimi kosi: 
 s podplatom in peto, ki skupno merita nad 3 cm  pa 20 
 druga, z notranjki dolžine: 
 pod 24 cm  pa 20 
 24 cm ali več: 
 moška  pa 20 
 ženska  pa 20 
 copate in druga hišna obutev  pa 20 
 druga, z notranjki dolžine: 
 pod 24 cm  pa 20 
 24 cm ali več: 
 moška  pa 20 
  ženska   pa 20 
— Druga obutev: 
— ki pokriva gležnje: 
 ki pokriva gležnje, vendar ne pokriva goleni, z notranjki 

dolžine: 
 pod 24 cm  pa 20 
 24 cm ali več: 
 obutev, ki se ne loči na moško ali žensko  pa 20 
 druga: 
 moška   pa 20 
 ženska  pa 20 
 druga, z notranjki dolžine: 
 pod 24 cm  pa 20 
  24 cm ali več: 
 obutev, ki se ne loči na moško ali žensko  pa 20 
 druga: 
 moška  pa 20 
 ženska  pa 20 
— druga: 
 obutev s sprednjikom iz paščkov ali jermenčkov, ali ki ima en- 

ega ali več izrezanih delov: 
 s podplatom in peto, ki sta skupno višja od 3 cm  pa 20 
 druga, z notranjki dolžine: 
 pod 24 cm  pa 20 
 24 cm ali več: * 
 obutev, ki se ne loči na moško ali žensko   pa 20 
 druga: 
 moška   pa 20 
 ženska   pa 20 
 copate ali druga hišna obutev  pa 20 
 druga, z notranjki dolžine: 
 pod 24 cm  pa 20 
 24 cm ali več: 
 obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .s  pa 20 
 druga: 
 moška  pa 20 
—. ženska   pa 20 
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Tarifna Poimenovanie Enota Carinska 
oznaka stopnja 

6404 Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične mase, iz 
usnja ali umetnega usnja in z zgornjim delom iz tekstil- 
nih materialov 

- Obutev s podplati iz kavčuka, gume ali plastične mase: 
6404 11 000 — športna obutev; copate za tenis, košarko, gimnastiko in podob- 

no   pa 20 
6404 19  druga: 
6404 19 100  copate in druga hišna obutev  pa 20 
6404 19 900  druga  pa 20 
6404 20 - Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja: 
6404 20 100 — copate in druga hišna obutev  pa 20 
6404 20 900 - - druga  pa 20 

6405 Druga obutev 

6405 1 0 - Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja: 
6405 10 100 — s podplatom iz lesa ali plute   pa 20 
6405 10 900  s podplatom iz drugih materialov  pa 20 
6405 20 - Z zgornjim delom iz tekstilnih materialov: 
6405 20 100 — s podplatom iz lesa ali plute   pa 20 

- s podplatom iz drugih materialov: 
6405 20 910  copate in druga hišna obutev   pa 20 
6405 20 990  druga  pa 20 
6405 90 - Druga: 
6405 90 1 00 — s podplati iz kavčuka, gume, plastične mase, usnja ali umetne- 

ga usnja  pa 20 
6405 90 900 — s podplati iz drugih materialov  pa 20 

6406 Deli obutve; vložki za obutev, vstavki za pete in podob- 
ni izdelki; gamaše, ovijači in podobni izdelki in njihovi 
deli 

6406 1 0 - Zgornji deli in deli zgornjega dela, razen opetnikov. 
 iz usnja: 

6406 10 110  zgornji deli  — 15 
6406 10 190  deli zgornjega dela  — 15 
6406 10 900 — iz drugih materialov  — 15 
6406 20 - Podplati in pete, iz kavčuka, gume ali plastične mase: 
6406 20 100  iz gume  — 15 
6406 20 900 — iz plastične mase   — 15 

- Drugo: 
6406 91 000 - - iz lesa  — 15 
6406 99 — iz drugih materialov: 
6406 99 100  gamaše, ovijači in podobni izdelki ter njihovi deli  — 15 
6406 99 300  kompleti zgornjih delov, pritrjeni na notranje podplate ali 

druge dele podplatov, vendar brez zunanjih podplatov .... pa 15 
6406 99 500  vložki in drugi zamenljivi dodatki  — 15 
6406 99 600  podplati iz usnja ali sestavljenega usnja  — 15 
6406 99 800  drugo    — 15 
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65. POGLAVJE 

KLOBUKI, KAPE IN DRUGA POKRIVALA TER NJIHOVI DELI 

Opombi 

1. V to poglavje ne spadaio: 

(a) ponošeni - rabljeni klobuki, kape in druga pokrivala iz tar. 
št. 6309; 

(b) klobuki, kape in druga pokrivala iz azbesta (tar. it. 6812); 

(c) klobuki za punčke ali klobuki za druge igrače in karneval- 
ski proizvodi iz 95. poglavja. 

2. Tar. št 6502 ne obsega tulcev, izdelanih s šivanjem, razen 
tulcev, izdelanih s spiralnim šivanjem trakov. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

6501 00 000 Tulci, stožci in podobni izdelki iz klobučevine, neobliko- 
vani in brez oboda; krogi in cilindri (vključno z rezanimi 
cilindri) iz klobučevine  kos 12 

6502 00 000 Tulci, stožci in podobni izdelki, pleteni ali izdelani s 
sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala, neobliko- 
vani in brez oboda, nepodloženi in neokrašeni  kos 12 

6503 00 Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine, izdelane iz 
tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz tar. št 6501, 
vključno tudi podloženi ali okrašeni 

6503 00 100 - Iz klobučevine, izdelane tz krzna, ali iz klobučevine, izdelane 
iz volne in krzna  kos 18 

6503 00 900 - Drugi  kos 18 

6504 00 000 Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali izdelani s sestavlja- 
njem trakov iz katerega koli materiala, vključno tudi po- 
dloženi ali okrašeni  kos 18 

6505 Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdela- 
ni iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih 
materialov (razen iz trakov), vključno s podloženimi ali 
okrašenimi; mrežice za lase iz kakršnega koli materiala, 
vključno podložene ali okrašene 

6505 10 000 - Mrežice za lase  — 18 
6505 90 - Drugo: 
6505 90 10 — beretke, čepice, kape. fesi in podobna pokrivala: 

* 6505 90 1 01  iz pletenih ali kvačkanih materialov, polnjenih ali podloženih s 
klobučevino  kos 18 

* 6505 90 109  drugo  kos 18 
6505 90 300 — koničaste kape  kos 18 
6505 90 900  drugo  — 18 

6506 Druga pokrivala, vključno podložena ali okrašena 

6506 10 - Zaščitna (čelade ipd.): 
6506 10 100 — iz plastične mase  kos 18 
6506 10 80 — iz drugih materialov: 

* 6506 10 801  kovinska  kos 18 
* 6506 10 809  druga  kos 18 

- Drugo: » 
6506 91 000  iz gume ali plastične mase  kos 18 
6506 92 000  iz krzna    kos 18 
6506 99 000  iz drugih materialov .•  kos 18 

6507 00 000 Trakovi za notranje obrobljanje; podloge, prevleke, os- 
nove in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki, za pokri- 
vala   — 16 
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66. POGLAVJE 

DEŽNIKI, SONĆNIKI, PALICE, PALICE-STOLČKI, BIČI, 
KOROBAČI 
IN NJIHOVI DELI 

Opombi 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) merilne palice in podobno (tar. št. 9017); 

(b) palice s skritim strelnim orožjem, palice s skritimi meči, 
palice z nabojem in podobno (93. poglavje); 

(c) proizvodi iz 95. poglavja (npr.: dežniki-igrače, sončniki- 
-igrače). 

2. Tar. št. 6603 ne obsega delov, okraskov in pribora iz 
tekstilnega materiala, prevlek, res, pasov, tokov za dežnike 
ipd. iz katerega koli materiala Ko so ti izdelki pripravljeni za 
carinjenje s predmeti iz tar. št. 6601 in 6602 in niso montirani 
nanje, se uvrščajo ločeno in se ne štejejo za sestavne dele teh 
izdelkov. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

6601 Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki, vrtni dežniki 
in podobni dežniki) 

6601 10 000 -Vrtni in podobni dežniki sončniki:  kos 18 
- Drugo: 

6601 91 000 — teleskopski   kos 18 
6601 99  drugo: 

 s prevleko iz tkanih tekstilnih materialov: 
6601 99 110  iz umetnih vlaken  kos 18 
6601 99 190  iz drugih tekstilnih surovin  kos 18 
6601 99 900  drugo  kos 18 

6602 00 000 Palice, palice-stolčki, biči, korobači ipd  — 16 

6603 Deli, okraski in pribor izdelkov iz tar.št 6601 in 6602 

6603 10 000 - Držaji  — 5 (1) 
6603 20 000 - Ogrodja za dežnike, vključno montirana ogrodja na palicah . — 8 (1) 
6603 90 000 - Drugo  — 15 
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67. POGLAVJE 

PREPARIRANO PERJE IN PUH IN IZDELKI IZ PERJA IN 
PUHA; UMETNO CVETJE; LASUUARSKI IZDELKI 

Opombe 
1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) tkanine za precejanje iz človeških las (tar. št. 5911); 

(b) cvetni motivi iz čipk. vezenin ali drugih tekstilnih materi- 
alov (XI. oddelek); 

(c) obutev (64. poglavje); 

(d) pokrivala in mrežice za lase (65. poglavje); 

(e) igrače, športni rekviziti in karnevalski izdejkt (95. po- 
glavje); 

(f) omela za prah iz perja, kosmi za nanašanje pudra in sita iz 
človeških las (96. poglavje). 

2. V tar. št. 6701 ne spadajo: 

(a) izdelki, v katerih sta perje in puh samo kot polnilo ali 
podloga (npr. posteljnina iz tar. št. 9404); 

(b) oblačilni predmeti in pribor za oblačila, v katerih sta perje 
in puh samo okras ali podloga oziroma polnilo; 

(c) umetno cvetje, umetno listje in njihovi deli ter izdelki 
izdelani iz njih iz tar. št. 6702. 

3. V tar. št. 6702 ne spadajo. 

(a) stekleni izdelki (70. poglavje); 

(b) umetno cvetje, listje in sadeži iz keramike, kamna, kovine, 
lesa ali drugih materialov, dobljeni v enem kosu z vlivanjem, 
kovanjem, rezljanjem, stiskanjem ali po kakem drugem 
postopku, ali ki sestojijo iz delov, sestavljenih na drug način, 
razen z vezanjem, lepljenjem, vstavljanjem enega dela v dru- 
gega ali po podobni metodi. 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Enota Carinska 
stopnja 

6701 00 000 Kože in drugi deli ptic z njihovim perjem in puhom, 
perje, deli perja, puh in izdelki iz njih (razen izdelkov iz 
tar. št. 0505 in obdelanih peresnih tulcev iz perja) . . . 

6702 Umetno cvetje, listje in sadeži in njihovi deli; izdelki, iz- 
delani iz umetnega cvetja, listja ali sadežev 

6702 10 000 - Iz plastičnih mas  
6702 90 000 - Iz drugih materialov  

6703 00 000 Človeški lasje, urejeni, stanjšani, beljeni ali drugače ob- 
delani; volna, dlaka ali druge tekstilne surovine, pripravl- 
jeni za uporabo pri izdelavi lasulj in podobnih izdelkov 

6704 Lasulje, umetne brade, obrvi, trepalnice, kite ipd. iz 
človeških las, živalske dlake ali drugih tekstilnih surovin; 
izdelki iz človeških las, ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu 

- Iz sintetičnih tekstilnih surovin: 
6704 11 000 — lasulje  
6704 19 000  drugo  
6704 20 000 - Iz človeških las  
6704 90 000 - Iz drugih materialov  

12 

18 
18 

12 

12 
12 
12 
12 
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XIII. ODDELEK 
PROIZVODI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, BETONA, 
AZBESTA, S LJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV; 
KERAMIČNI IZDELKI; STEKLO IN STEKLENI IZDELKI 

68. POGLAVJE 
PROIZVODI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, BETONA, 
AZBESTA, S LJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV; 
KERAMIČNI IZDELKI; STEKLO IN STEKLENI IZDELKI 

Opombe 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) proizvodi iz 25. poglavja; 

(b) premazan, prevlečen, impregniran ali prekrit papir iz tar. 
št. 4810 in 4811 (npr.: papir, prevlečen s sljudnim ali z grafit- 
nim prahom, papir, prevlečen ali premazan z bitumnom in 
papir, prevlečen ali premazan z asfaltom); 

(c) premazane, prevlečene, impregnirane ali prekrite tekstilne 
tkanine iz 56. ali 59. poglavja (npr.: tkanine, prevlečene, pre- 
mazane ali prekrite s sljudnim prahom, z bitumnom ali z as- 
faltom); 

(d) izdelki iz 71. poglavja; 

(e) orodja in deli orodij iz 82. poglavja; 

(f) litografsko kamenje iz tar. št. 8442; 

(g) električni izolatorji (tar. št. 8546) in deli (fitingi) iz izolir- 
nega materiala za elektriko iz tar. št. 85.47; 

(h) zobozdravniška brusila (tar. št. 9018); 

(ij) proizvodi iz 91. poglavja (npr.: ure in ohišja za ure); 

(k) izdelki iz 94. poglavja (npr.: pohištvo, svetilke in svetila, 
montažne zgradbe); 

(I) proizvodi iz 95. poglavja (npr.: igrače, rekviziti za šport in 
igro); 

(m) proizvodi iz tar. št. 9602, če so izdelani iz materiala, 
navedenega v opombi 2 pod (b) k 96. poglavju, ali iz tar. št. 
9606 (npr.: gumbi), tar. št. 9609 (npr.: pisala iz skrilavcev) in iz 
tar. št. 9610 (npr. tablice za pisanje in risanje iz skrilavcev); 

(n) predmeti iz 97. poglavja (npr. umetniški predmeti). 

2. Pri tar. št. 6802 z izrazom »obdelan kamen za spomenike in 
stavbe« ni mišljen samo kamen iz tar. št. 2515 in 25.16, temveč 
tudi vse druge vrste naravnega kamna (npr.: kvarcit, kremen, 
dolomit in steatit), ki je podobno obdelan, razen skrilavcev. 

Tarifna Po*menovan|e Enota Carinska 
oznaka stopnja 

6801 00 000 Kocke za tlakovanje, robniki in plošče za pločnike iz na- 
ravnega kamna (razen iz skrilavcev)  — 5 

6802 Obdelan kamen za spomenike in stavbe (razen iz skri- 
lavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov iz tar.št 6801; 
kockice za mozaik in podobno iz naravnega kamna 
(vključno tudi iz skrilavcev) na podlogi ali brez podloge; 
umetno obarvana zrna, luskine in prah iz naravnega 
kamna (vključno iz skrilavcev) 

6802 10 000 - Plošče, kocke in podobni izdelki s pravokotnimi stranicami 
ali ne, če se lahko največja površina strani vklopi v kvadrat 
stranice, ki je manjša od 7 cm; umetno obarvane granule, 
luskine in prah  — 10 

- Drug kamen za spomenike in stavbe in izdelki iz njega, gro- 
bo rezan ali razžagan, z ravno - izravnano površino; 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 

6802 21 000 — marmor, travertin in alabaster  — 10 
6802 22 000 —drug apnenčev kamen  — 5 (1) 
6802 23 000 - - granit   — 10 
6802 29 000 —drug kamen  — 10 

- Drugo: 
6802 91 — marmor, travertin in alabaster: 
6802 91 100  poliran alabaster, okrašen ali drugače obdelan, vendar ne 

klesan   . — 10 
6802 91 900  drugo  — 10 
6802 92 — drug apnenčev kamen: 
6802 92 100  poliran, okrašen ali drugače obdelan, vendar ne klesan .... — 10 
6802 92 900  drugo  — 10 
6802 93  granit: 
6802 93 100  poliran, dekoriran ali drugače obdelan, vendar ne klesan, 

neto mase 10 kg ali več  — 10 
6802 93 900  drug  — 10 
6802 99 — drug kamen: 
6802 99 100  poliran, dekoriran ali drugače obdelan, vendar ne klesan, 

neto mase 10 kg ali več   — 10 
6802 99 900  drug   — 10 

6803 00 Skrilavec, obdelan, izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega 
skrilavca 

6803 00 100 - Strešne in zidne plošče  — 4 (1) 
6803 00 900 - Drugo   — 4 (1) 

6804 Mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno brez o- 
grodja, za mletje, brušenje, ostrenje, poliranje, izravna- 
vanje ali rezanje, brusi za ročno ostrenje ali poliranje in 
njihovi deli iz naravnega kamna, iz aglomeriranega narav- 
nega ali umetnega abrazivnega materiala ali iz kera- 
mike, z deli iz drugih materialov ali brez njih 

6804 10 000 - Mlinski kamni in kamni za razvlaknjevanje   — 2 
- Drugo: 

6804 21 000 —iz aglomeriranega sintetičnega ali naravnega diamanta  — 17 
6804 22 — iz drugih aglomeriranih abrazivnih materialov ali iz keramike 

 iz umetnih abrazivnih materialov, z vezivom: 
 iz sintetičnih ali umetnih smol: 

6804 22 120  neojačani   — 10 
6804 22 180  ojačani  — 10 
6804 22 300  iz keramike ali silikatov  — 10 (1) 
6804 22 500  iz drugih materialov   — 10 
6804 22 900  drugo  — 10 
6804 23 000  iz naravnega kamna  — 7 
6804 30 000 - Brusi za ročno ostrenje ali poliranje  — 7 

6805 Naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu ali zrnu, 
na podlagi iz tekstila, papirja, kartona ali drugih materia- 
lov, vključno tudi razrezane v določene oblike, prešite 
ali kako drugače sestavljene 

6805 10 000 - Na podlagi iz tekstilnih tkanin    — 5 
6805 20 000 - Na podlagi iz papirja ali kartona  — 7 
6805 30 - Na podlagi iz drugih materialov: 
6805 30 100 — na osnovi tkanega tekstila, kombiniranega s papirjem ali karto- 

nom   — 4 
6805 30 200  na podlagi iz vulkaniziranih vlaken  — ' 4 
6805 30 800 - - drugo    — 4 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

6806 Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne mineralne 
volne; ekspandirani ali listasti vermikulit, ekspandirane 
gline, penasta žlindra in podobni ekspandirani mineralni 
materiali, mešanice in izdelki iz mineralnih materialov za 
toplotno ali zvočno izolacijo ali za absorpcijo zvoka, ra- 
zen izdelkov iz tar.št 6811, 6812 ali iz 69. poglavja 

6806 10 000 - Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne mineralne volne 
(vključno tudi medsebojne mešanice), v razsutem stanju, lis- 
tih, ploščah ali zvitkih  

6806 20 - Ekspandirani ali listasti vermikulit, ekspandirane gline, penas- 
ta žlindra in podobni ekspandirani mineralni materiali 
(vključno medsebojne mešanice): 

6806 20 100 — ekspandirane gline  
6806 20 900  drugo  
6806 90 000 - Drugo  

6807 Proizvodi iz bitumna ali iz podobnih materialov (npr. iz 
bitumna iz nafte ali iz premogove katranske smole) 

6807 10 -V zvitkih: 
6807 10 100 — proizvodi za strehe in fasade   . . . 
6807 10 900  drugo  
6807 90 000 - Dnjgo  

6808 00 000 Plošče, ploščice, bloki ipd. iz rastlinskih vlaken, slame, 
koruznega ličja, iverja, žagovine ali drugih lesnih odpad- 
kov, aglomerirani s cementom, sadro ali drugimi mineral- 
nimi vezivi i . . . 

6809 Proizvodi iz sadre ali mešanice na bazi sadre 

- Table, listi, plošče, ploščice in podobni izdelki, neokrašeni: 
6809 11 000 — prevlečeni ali ojačeni s papirjem ali kartonom  
6809 19 000  drugo  
6809 90 000 - Drugi proizvodi  

6810 Proizvodi iz cementa, betona aii umetnega kamna, armi- 
rani ali nearmirani 

- Strešniki, plošče, zidaki in podobni proizvodi: 
6810 11 — bloki in zidaki, gradbeni: 
6810 11 100  iz lahkega betona (z osnovo iz drobljenega plovca, zrnate 

žlindre)   
6810 11 900  drugi  
6810 19  drugo: 
6810 19 100  strešniki  

 druge ploščice in tlaki: 
6810 19 310  iz cementa    
6810 19 390  drugi   
6810 19 900  drugo  
6810 20 000 - Cevi  

- Drugi proizvodi: 
6810 91 — montažni elementi, gradbeni: 
6810 91 100  talni montažni elementi  
6810 91 900  drugi  
6810 99 000  drugo   

6811 Azbestnocementni proizvodi, proizvodi iz cementa s celu- 
loznimi vlakni ipd. 

m 

m 
m2 

m 
_2 m 

10 

3 
3 
3 

15 
10 
7 

3 
3 
4 

10 
20 

20 

10 
10 
10 
20 

20 
20 
20 
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Tarifna Poimenovani« Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

6811 10 000 - Valovite plošče  — 20 
6811 20 - Druge plošče, strešniki, ploščice in podobni izdelki: 
6811 20 110  plošče do 40 x 60 cm. za strehe ali zidove   m2 20 
6811 20 800 --drugo  — 20 
6811 30 000 - Cevi in pribor za cevi   — 20 
6811 90 000 - Drugi proizvodi  — 20 

6812 Predelana azbestna vlakna; mešanice na bazi azbesta 
ali na bazi azbesta in magnezijevega karbonata; izdelki 
iz teh mešanic aii iz azbesta (npr. preja, tkanine, 
oblačila, pokrivala, obutev, tesnila), ojačeni ali neojačeni, 
imen proizvodov iz tar. št 6811 in 6813 

6812 10 000 - Predelana azbestna vlakna; mešanice na bazi azbesta ali na 
bazi azbesta z magnezijevim karbonatom  — 5 

6812 20 000 -Preja   — 8 
6812 30 000 - Motvozi in vrv?, pleteni ali nepleteni    — 7 
6812 40 000 - Tkani aii pleteni materiali  — 10 
6812 50 000 - Oblačila, pribor za oblačila, obutev in pokrivala  — 7 
6812 60 000 - Papir, karton in ktobučevina  — 7 
6812 70 000 - Tesnila iz stisnjenih azbestnih vlaken v obliki listov, plošč aii 

zvitkov  — 7 
6812 90 - Drugo: 
6812 90 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 7 
6812 90 900  drugo    — 7 

6813 Frikcijski material in proizvodi iz frikctjskega materiala 
(npr. plošče, valji, trakovi, segmenti, koluti, podstavki, 
obloge), nemontirani, za zavore, sklopke ali podobno, 
na bazi azbesta, drugih mineralnih materialov ali celu- 
loze, pa tudi kombinirani s tekstilom aii drugimi materiali 

6813 10 -Zavorne obloge in ploščice: 
6813 10 100 — na bazi azbesta ali drugih mineralnih substanc, za uporabo v ci- 

vilnem letalstvu  — pr 
6813 10 900 - - druge  — 7 
6813 90 - Drugo: 
6813 90 100 — na bazi azbesta ali drugih mineralnih substanc, za uporabo v ci- 

vilnem letalstvu  — pr 
6813 90 900 - - drugo    — 7 

6814 Sljuda, obdelana in proizvodi iz sljude, vključno z aglo- 
merirano ali rekonstruirano sljudo na podlagi ali brez po- 
dlage iz papirja, kartona ali drugih materialov 

6814 10 000 - Plošče, listi in trakovi iz aglomerirane ali rekonstruirane 
sljude, na podlagi ali brez podlage  — 4 

6814 90 - Drugo: 
6814 90 100 —plošče ali razcepljeni kosi sljude  — 4 
6814 90 900 - - drugo   — 6 

6815 Proizvodi iz kamna ali drugih mineralnih materialov 
(vključno s proizvodi iz šote), ki niso navedeni in ne za- 
jeti na drugem mestu 

6815 10 - Proizvodi iz grafita ali drugega ogljika, ki niso za elektroteh- 
nične namene: 

6815 10 100 — grafitna vlakna in proizvodi iz grafitnih vlaken  — 3 (1) 
6815 10 900 --drugo    — 3(1) 
6815 20 000 - Proizvodi iz šote  — 3 

- Drugi proizvodi: 
6815 91 000 —ki vsebujejo magnezit, dolomit ali kromit  — 5 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Enota Carinska 
stopnja 

1 

6815 99 —- drugo: 
6815 99 100  iz refrakcijskih materialov, kemično vezanih 
6815 99 900 drugo !  

3 
5 
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69. POGLAVJE 

KERAMIČNI IZDELKI 

Opombe 
1. To poglavje obsega samo keramične izdelke, ki so žgani po 
oblikovanju. Tar. št. 6904 do 6914 obsegajo samo take 
izdelke, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 6901,6902 in 6903. 

2. V to poglavje ne spadajo: 

(a) proizvodi iz tar. št. 2844; 

(b) proizvodi iz 71. poglavja (npr. imitacija nakita); 

(c) kermeti iz tar. št. 8113; 

(d) proizvodi iz 82. poglavja; 

(e) električni izolatorji (tar. št. 8546) in deli iz izolirnega mate- 
riala (tar. št. 8547); 

(f) umetno zobovje (tar. št. 9021); 

(g) proizvodi iz 91. poglavja (npr. ure in ohišja za ure); 

(h) proizvodi iz 94. poglavja (npr. pohištvo, svetilke, svetila, 
montažne zgradbe); 

(ij) proizvodi iz 95. poglavja (npr. igrače, rekviziti za igro in 
šport); 

(k) proizvodi iz tar. št. 96.06 (npr. gumbi) in iz tar. št. 9614 (npr. 
tobačne pipe); 

(I) izdelki iz 97. poglavja (npr. umetniški predmeti). 

I. IZDELKI IZ SILIKATNE FOSILNE MOKE ALI IZ PODOBNIH SILIKATNIH ZEMLJIN TER 
OGNJEVARNI IZDELKI 

     
Tarifna Poimenovanje Enot: 
oznaka 

1 Carinska 
stcpnja 

1 2 3 4 

6901 00 Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki iz sili- 
katne fosilne moke (npr. iz kremenčeve sige, tripolita) 
ali iz podobnih silikatnih zemljin 

6901 00 100 - Opeke z maso nad 650 kg/m3  — 4 
6901 00 900 - Drugo  — 5 

6902 Ognjevama opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevami 
keramični izdelki za vgraditev, razen tistih iz silikatne fo- 
silne moke ali podobnih silikatnih zemljin 

6902 10 000 - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % elementov Mg, Ca 
in/ali Cr, izraženih kot MgO, CaO in Cr203, posamično ali 
skupaj  — 4 (1) 

6902 20 - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % glinice (AI2O3), silicijeve- 
ga dioksida (SiC>2) ali mešanice ali spojin teh izdelkov; 

6902 20 100 — ki vsebujejo 93% ali več silicijevega dioksida (Si02) po masi . . — 4 (i) 
— drugo: 

6902 20 910  ki po masi vsebujejo več kot 7%, vendar do 45% aluminijeve- 
ga oksida (AI2O3)   — 4 (1) 

6902 20 990  drugo  — 4(1) 
6902 90 000 - Drugo  — 4 (1) 

6903 Drugi ognjevami keramični izdelki (npr.: retorte, talilni 
lonci, ponve, brizgalne šobe-izlivalniki, čepi, podloge, 
kadi, cevi, obloge in palice), razen iz silikatne fosilne 
moke ali iz podobne silikatne zemljine 

6903 10 000 - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % grafita ali drugih oblik 
ogljika ali iz mešanic teh izdelkov  — 8 (1) 

6903 20 - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % glinice (AfeOa) ali 
mešanice ali spojine glinice ali silicijevega dioksida (Si02): 

330 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Enota Carinska 
stopnja 

1 

6903 20 100 
6903 20 900 
6903 90 
6903 90 100 

6903 90 200 

6903 90 800 

6904 

6904 10 000 
6904 90 000 

6905 

6905 10 000 
6905 90 000 

— ki po masi vsebujejo do 45% aluminijevega oksida (AJ2O3) . 
— ki po masi vsebujejo 45% ali več aluminijevega oksida (AI2O3) 
— Drugo: 
— ki po masi vsebujejo več kot 25%, vendar do 50% grafita ali 

drugih oblik ogljika ali mešanic teh snovi  
— ki po masi vsebujejo, posamično ali skupaj, nad 50% elemen- 

tov Mg, Ca ali Cr, izraženih kot MgO, CaO ali O2O3  
 drugo  

II. DRUGI KERAMIČNI IZDELKI 

Keramične zidarske opeke, bloki za pode, nosilni bloki 
in podobno 

— Zidarske opeke  
— Drugo  

Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi izdelki za grad- 
beništvo iz keramike 

- Strešniki. 
- Drugo . . 

kos 

kos 

8 
8 (1) 

8 (D 

8 (1) 
8 

6906 00 000 Keramične cevi, odvodi, žlebovi in pribor za cevi.... 

20 
10 

20 
10 

3 (1) 

6907 

6907 10 000 

6907 90 
6907 90 100 

6907 90 910 
6907 90 930 
6907 90 990 

6908 

6908 10 

6908 10 100 
6908 10 900 
6908 90 

6908 90 110 

6908 90 210 
6908 90 290 

6908 90 310 

6908 90 510 

6908 90 910 
6908 90 930 

Neglazirane keramične ploščice za tlakovanje in obla- 
ganje; neglazirane keramične kockice za mozaik in po- 
dobno, na podlagi ali brez podlage 

— Ploščice, kockice in podobni izdelki pravokotnih ali drugih o- 
blik, pri katerih se lahko površina največje strani vklopi v 
kvadrat s stranico, manjšo od 7 cm  

— Drugo: 
— dvojne ploščice tipa 'Spaltplatten'  
— drugo- 
 kamnite  
 lončene  
 druge   . . . 

Glazirane keramične ploščice za tlakovanje in oblaganje, 
glazirane keramične kockice in podobno, za mozaik, na 
podlagi ali brez podlage 

— Ploščice, kockice in podobni izdelki pravokotnih ali drugih 
oblik, pri katerih se lahko površina največje strani vklopi v 
kvadrat s stranico, manjšo od 7 cm: 

— iz navadne tončenice  
— drugo  
— Drugo: 
— iz navadne lončenine: 
 dvojne ploščice tipa "Spaltplatten"    
 druge, maksimalne debeline: 
 do vključno 15 mm    
 nad 15 mm  
 drugo: 
 dvojne ploščice tipa "Spaltplatten"  
 drugo: 
 s površino največ 90 cm2  
 drugo: 
 kamnite  
 lončene   

m 

m 

m 
2 m 

m 

m' 
m2 

m 

m 
_2 m 

m 

m 

m 
m2 

8 

20 

20 
20 
20 

9 
9 

20 

20 
20 

20 

20 

20 
20 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Enota 

  2   

-   druge  

Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in drugo teh- 
nično rabo; korita in podobne posode, ki se uporabljajo 
v kmetijstvu; keramični lonci, kozarci in podobni izdelki, 
ki se uporabljajo za transport ali pakiranje blaga 

- Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in drugo teh- 
nično tabo: 
- iz porcelana    i'. 
- drugo   . 
- Drugo    

Pomivalna korita, umivalniki, stebri za umivalnike, kadi, 
bideji, straniščne školjke, izpiakovalni kotliči, pisoarji in 
podobni sanitarni izdelki 

- Iz porcelana J  
- Drugo   

Namizna posoda, kuhinjska posoda, drugi predmeti, ki 
se uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, iz porcela- 
na 

- Namizna in kuhinjska posoda    
- Drugo   

Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi predme- 
ti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, ra- 
zen iz porcelana 

- iz navadne lončenine    
- Izdelki iz kamna .  
- Iz fina tončenine  
- Dmga      

Kipci in drugi okrasni izdeiki iz keramike 

- Iz porcelana   . . 
- Drugo; 
- iz navadne lončenine . . . i  
- drugo: 
 kamniti  
 lončeni ali iz fine lončenine  
 drugo     . 

Drugi izdelki iz keramike 

- Iz porcelana  
- Drugo: 
- iz navadne lončenine  
- drugo  

Carinska 
stopnja 

6908 90 990 

6909 

m 

6909 11 000 
6909 19 000 
6909 90 000 

6910 

6910 10 000 
6910 90 000 

6911 

6911 10 000 
6911 90 000 

6912 00 

6912 00 100 
6912 00 300 
6912 00 500 
6912 00 900 

6913 

6913 10 000 
6913 90 
6913 90 100 

6913 90 910 
6913 90 930 
6913 90 990 

6914 

6914 10 000 
6914 90 
6914 90 100 
6914 90 900 

20 

7 
6 
6 

10 
10 

14 
14 

10 
10 
11 
8 

9 

5 

9 
9 
9 

6 
6 
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70. POGLAVJE 

STEKLO IN STEKLENI IZDELKI 

Opombe 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) proizvodi iz tar. St 3207 (npr.: steklasti emajli in glazure, 
zdrobljeno steklo, drugo steklo v prahu, granulah ali lu- 
skinah); 

(b) izdelki iz 71. poglavja (npr. imitacija nakita); 

(c) kabli iz optičnih vlaken iz tar. št. 8544, električni izolatorji, 
(tar it. 8546) in deli iz izolirnega materiala za elektrotehniko 
(tar. št. 8547); 

(d) optična vlakna, optično obdelani optični deli, injekcijske 
brizgalke, umetne oči, termometri, barometri, hidrometri in 
drugi izdelki iz 90. poglavja; 

(e) svetilke in druga svetila, svetlobni znaki in reklame, svet- 
lobne plošče z imeni ipd., s fiksiranim stalnim svetlobnim 
virom, in njihovi deli iz tar. št. 9405; 

(f) igrače, rekviziti za igro in šport, okraski za novoletne jelke 
In drugi proizvodi iz 95. poglavja (pri tem so izključena ste- 
klena očesa brez mehanizma za punčke ali za druge proiz- 
vode iz 95 poglavja); 

(g) gumbi, termovke, pršila za dišave ipd. ter drugi proizvodi iz 
96. poglavja. 

2. Pri tar. št 7003, 7004 in 7005; 

(a) se steklo, ki je bilo v kakršnem koli postopku p/ed kalje- 
njem, ne šteje za obdelano, 

(b) rezanje stekla v določene oblike ne vpliva na uvrščanje 
stekla v obliki plošč ali listov; 

(c) je z izrazom »absorpcijska ali retleksijska plast« mišljen 
mikroskopsko tanek premaz - prevleka iz kovinske spojine 
ali kemične spojine (npr. kovinski oksid), ki absorbira infra- 
rdečo svetlobo ali zboljšuje refleksijsko kakovost stekla, 
zadrži pa stopnjo prozornosti ali prosojnosti; 

3. Izdelki, navedeni v tar. št. 7006, se uvrščajo v to tarifno 
številko ne glede na to, ali so gotovi izdelki ali ne. 

4. Pri tar. št. 7019 je z izrazom »steklena volna« mišljena: 

(a) mineralna volna, ki vsebuje po masi 60% ali več silicijevega 
dioksida (Si02); 

(b) mineralna volna, ki vsebuje po masi manj kot 60% silicije- 
vega dioksida (SiO?), vendar vsebuje po masi več kot 5% 
kakega alkalnega oksida (K,O ali Na20) ali po masi več kot 2% 
borovega oksida (B?03). 

Mineralna volna, ki ne izpolnjuje teh pogojev, se uvršča v tar 
št 6806. 

5. Z izrazom »steklo« sta v tej tarifi mišliena tudi taljeni 
kremen in drug taljeni silicijev dioksid. 

Opomba k tarifnim podate v, I kam 

1. Pri tar. podšt. 7013 21, 7013 31 in 7013 91 je z izrazom 
»svinčeno kristalno steklo« mišljeno samo steklo, ki ima naj- 
manj 24% ali več svinčevega oksida (PbO). 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka     .„stoonja _ 

7001 00 Razbito steklo in drugi stekleni odpadki; steklo v masi 

7001 00 100 - Razbito steklo in drugi stekleni odpadki  
- Steklo v masi: 

7001 00 910  optično steklo   
7001 00 990  drugo  

7002 Steklo v obliki krogel (razen kroglic iz tar. št 7018), pa- 
lic ali cevi, neobdelano 

7002 10 000 -Krogle  
7002 20 - Palice: 
7002 20 100 — iz optičnega stekla    
7002 20 900 - - druge   

- Cevi: 
7002 31 000 —iz taljenega kremena ali drugega taljenega silicijevega dioksida 

5 
3 

6 
5 

5 (1) 
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rifna 
laka 

J  

32 000 

39 000 

11 

11 100 
11 900 
19 
19 100 
19 900 
20 000 
30 000 

10 

10 100 
10 800 
90 
90 100 
90 700 

90 920 
90 980 

10 
10 100 

10 310 
10 330 
10 350 
10 910 
10 930 
10 950 

21 

21 100 
21 200 
21 300 
21 400 
21 500 
21 900 
29 
29 100 

29 310 
29 330 

Poimenovanj« Enota Carska 
 stopnja 

2 

— iz drugega stekla, ki ima linearni dilatacijski koeficient do 5x10' 
6 po Kelvinu pri temperaturi med 0°C in 30CPC  — 5 

— drugo  — 5 

Lito ali valjano steklo, v obliki listov, plošč ali profilov s 
plastjo za absorpcijo ali refleksijo ali brez, toda drugače 
neobdelano 

— Nearmirani listi in plošče: 
— barvani v masi, neprozorni, plakirani ali s plastjo za absorpcijo 

- ali refleksijo: 
 iz optičnega stekla   m2 6 
 drugi « . . . . m2 5 
— drugi: 
 optični   m2 5 
 drugi  m2 5 
— Plošče, ojačane z žico    m2 5 
— Profili ,  — 6 

Vlečeno aii pihano steklo, v obliki listov aH plošč s plas- 
tjo za absorpcijo aii refleksijo ali brez, toda drugače 
neobdelano 

— Barvano v masi, neprozomo, plaJtirano aii s plastjo za ab- 
sorpcijo aii refleksijo: 
 optično steklo  m2 5 
 drugo  m2 6 
— Drugo steklo: 
— optično steklo    m2 6 
— hortikulturno ravno steklo v ploščah   m2 6 
— drugo, debeline: 
 do vključno 2.5 mm  m2 6 (1) 
 nad 2,5 mm   m2 6 (1) 

Float steklo in površinsko brušeno aii polirano steklo, v 
obliki listov ali plošč, s plastjo za absorpcijo ali refleksi- 
jo ali brez nje, toda drugače neobdelano 

— Nearmirano steklo s plastjo za absorpcijo aK refleksijo: 
 hortikulturno steklo v ploščah  m2 4 (1) 
— drugo, debeline: 
 do vključno 2,5 mm    m2 4 (1) 
 nad 2,5 mm, vendar do vključno 3,5 mm  m2 4(1) 
 nad 3,5 mm, vendar do vključno 4,5 mm  m2 4 (1) 
 nad 4,5 mm, vendar do vključno 5,5 mm  m2 4 (1) 
 nad 5,5 mm, vendar do vključno 7 mm  m2 4 (1) 
— - nad 7 mm   m2 4 (1) 
— Drugo nearmirano steklo: 
— barvano v masi, neprozomo. plakirano ali samo površinsko 

brušeno: 
 debeline do vključno 2,5 mm  m2 4 (1) 
 debeline nad 2,5 mm, vendar do vključno 3.5 mm  m2 4(1) 
 debeline nad 3,5 mm, vendar do vključno 4,5 mm . ...... m2 4 (1) 
 debeline nad 4,5 mm, vendar do vključno 5,5 mm    m2 4 (1) 
 debeline naa 5,5 mm, vendar do vključno 7 mm  m2 4 (1) 
 debeline nad 7 mm     m2 4 (1) 
 drugo: 
 hortikulturno steklo v ploščah  m2 4(1) 
 drugo, debeline: 
 do vključno 2,5 mm  m2 4 (1) 
--—nad 2,5 mm, vendar do vključno 3.5 mm  m2 4(1) 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

 1 2 3 4  

7005 29 350  nad 3,5 mm, vendar do vključno 4,5 mm  m" 4 (1) 
7005 29 910  nad 4,5 mm, vendar do vključno 5,5 mm  m2 4 (1) 
7005 29 930  nad 5,5 mm, vendar do vključno 7 mm  m2 4 (1) 
7005 29 950  nad 7 mm  m2 4 (1) 
7005 30 000 - Armirano steklo  m2 4 (1) 

7006 00 Steklo iz tar.št. 7003, 7004 in 7005, upognjeno, z obde- 
lanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano aii drugače 
obdelano, neuokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali 

7006 00 100 - Optično steklo  — 6 
7006 00 900 - Drugo  — <3 

7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla 

- Kaljeno varnostno steklo: 
7007 11 — velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vozila, letala, ve- 

soljske ladje ali plovila: 
7007 11 100  velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo v motdrna vozila ... — 6 
7007 11 900  drugo    — 6 
7007 19 - - drugo: 
7007 19 100  emajlirano   m2 8 
7007 19 200  barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s plastjo za absorp- 

cijo ali refleksijo    m2 6 
7007 19 800  drugo  m2 6 

- Plastno varnostno steklo: 
7007 21  velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vozila, letala, ve- 

soljske ladje ali plovila: 
7007 21 100  vetrobranska stekla, neuokvirjena. za uporabo v civilnem ie- 

talstvu    — 6 
 drugo: 

7007 21 910  velikosti In oblike, ustrezne za vgradnjo v motoma vozila . . — 6 (1) 
7007 21 990  drugo  — 6 
7007 29 000 - - drugo   m2 6 

7008 00 Večzidni panelni eiementi za izolacijo, iz stekla 

7008 00 200 - Barvani v masi, neprozomi, ali s plastjo za absorpcijo oziro- 
ma odboj svetlobe  m2 6 

- Drugo: 
7008 00 810 — iz dveh steklenih plošč, spojenih po robovih z zračno neprepus- 

tnim spojem, ločenih s plastjo zraka, drugih plinov ali z vakuu- 
mom      m2 6 

7008 00 890 - - drugo  m2 6 

7009 Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vključno 
tudi vzvratna ogledala 

7009 10 000 - Vzvratna ogledala (ogledala za vozila)  kos 6 (1) 
- Drugo: 

7009 91 000  brez okvirja  — 7 
7009 92 000  v okvirju    — 7 

7010 Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole. ampule in druge 
posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekle- 
ni kozarci za vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, 
iz stekla 

7010 10 000 -Ampule  kos 6 (1) 
7010 90 - Drugo: 
7010 90 100  kozarci za shranjevanje (kozarci za sterilizacijo)  kos 12 

- drugo: 
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rifna 
laka 

1  

90 210 

90 310 

90 410 
90 430 
90 450 
90 470 

90 510 
90 530 
90 550 
90 570 

90 610 
90 670 

90 710 
90 770 

90 810 
90 870 
90 990 

10 
10 100 

10 900 
20 000 
90 000 

: 00 

00 100 
00 900 

I 

10 000 

21 

21 110 
21 190 

21 910 
21 990 
29 

Poimenovanje Enota Carinska 
  stopnja 

2   3 4 

 posode za transport ali embalažo: 
 iz steklenih cevi, debeline pod 1 mm  kos 20 
 druge, z nominalno kapaciteto: 
 2,5 litra ali več  kos 10 
 pod 2,5 litra: 
 za pijače in hrano: 
 steklenice: 
 iz brezbarvnega stekla z nominalno kapa- 

citeto: 
—. enega litra ali več kos 10 
 nad 0,33 litra, vendar manj kot en liter kos 1 o 
   0,15 litra ali več, vendar največ 0,33 litra kos 10 
 do 0,15 litra kos 10 
 iz barvanega stekla z nominalno kapacite- 

to: 
 enega litra ali več kos 10 
 nad 0,33 litra, vendar manj kot en liter kos 10 
 0,15 litra ali več. vendar največ 0,33 litra kos 10 
 do 0,15 litra kos 10 
 druge, z nominalno kapaciteto: 
 0,25 litra ali več   kos 10 
 pod 0,25 litra  kos 10 
— za farmacevtske proizvode, z nominalno kapaciteto: 
 nad 0,055 litra  kos 10 
 0,055 litra ali manj   kos 10 
 za druge proizvode: 
 iz brezbarvnega stekla   kos 10 
 iz barvastega stekla  kos 10 
 zamaški, pokrovi in druga zapirala  — 15 

Stekleni plašči (vključno baloni in cevmi), odprti, in njiho- 
vi stekleni deli brez fitingov, za električne žarnice, ka- 
todne cevi ipd. 

- Za električno razsvetljavo: 
— žarnice za svetilke z maksimalnim zunanjim premerom 25 mm 

ali več, vendar do 70 mm  — 7 
- drugo  — 7 
- Za katodne cevi  — 7 
- Drugo  — 7 

Vložki za termovke ali za druge vakuumske posode 

- Nedokončani   — 7 
- Dokončani  — 13 

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v kuhinji, za 
toaletne namene, v pisarnah, izdelki za notranjo dekora- 
cijo in podobne namene (razen tistih iz tar. št. 7010 in 
7018) 

- Iz steklene keramike  kos 12 
- Kozarci za pitje, razen iz steklene keramike: 
— iz svinčevega kristalnega stekla: 
 ročno obdelani: 
 brušeni ali drugače okrašeni  kos 20 
 drugi  kos 20 
 strojno obdelani: 
 brušeni ali drugače okrašeni   . kos 20 
 drugi   kos 20 
— drugi: 
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Tanina -.r. Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 

7013 29 100  iz ojačanega stekla  kos 20 
 drugi: 
 ročno obdelani: 

7013 29 510  brušeni ali drugače okrašeni  kos 20 
7013 29 590  drugi  kos 20 
 strojno obdelani: 

7013 29 910  brušeni ali drugače okrašeni  kos 25 
7013 29 990  drugi  kos 25 

- Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo (razen kozarcev 
za pitje) ali za kuhinjske namene, razen steklene keramike: 

7013 31  iz svinčevega kristalnega stekla: 
7013 31 100  ročno obdelani  kos 20 
7013 31 900  strojno obdelani  kos 20 
7013 32 000 — iz stekia, ki ima linearni ditatacijski koeficient do 5 x10-6 po Kel- 

vinu pri temperaturi med 0°C in 300°C  kos 20 
7013 39  drugi: 
7013 39 1 00  iz kaljenega stekla   kos 20 

 drugi: 
7013 39 910  ročno obdelani    kos 20 
7013 39 990  strojno obdelani     kos 25 

- Drugi stekleni predmeti: 
7013 91 — iz svinčevega kristalnega stekla: 
7013 91 100  ročno obdelani    kos 20 
7013 91 900  strojno obdelani  kos 20 
7013 99 — drugi: 
7013 99 100  ročno obdelani   kos 20 
7013 99 900  strojno obdelani    kos 22 

7014 00 000 Stekleni izdelki za signalizacijo in optični deli iz stekla 
(razen tistih iz tar.Št 7015), optično neobdelani  — 7 

7015 Stekla za ure in podobna stekla, stekia za nekorektivna 
ali korektivna očaia, izkrivljena, upognjena, votla in po- 
dobno obdelana, optično neobdelana; votla sferna ste- 
kla in segmenti za proizvodnjo takih stekel 

7015 10 000 - Stekla za korektivna očala  — 6 
7015 90 000 - Drugo    — 6 

7016 Bloki, zidaki, kocke, ploščice in drugi izdelki iz stisnjene- 
ga ali litega stekla, armirani ali nearmirani, ki se upora- 
bljajo v gradbeništvu; steklene kocke in drugo drobno 
stekleno blago, na podlagi ali brez podlage, za mo- 
zaike ali podobne okrasne namene; okenska barvna ste- 
kla v okviru iz svinca fvitražna", "katedralna", 
"umetniška") in podobno; multicelulamo ali penasto ste- 
klo v obliki blokov, paneiov, plošč aH v podobnih obli- 
kah 

7016 10 000 - Steklene kockice in drugo drobno stekleno blago, na podla- 
gi ali brez podlage, za mozaike ali podobne dekorativne na- 
mene   — 10 

7016 90 - Drugo: 
7016 90 100 — okenska barvna stekla v okviru iz svinca (vitražna stekla) in po- 

dobno   m2 6 
7016 90 300 —multicelulamo ali penasto steklo  — 4 
7016 90 900 - - drugo  — 4 
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Poimenovanje Enota Carinska 
 stopnja 

Stekleni izdelki za laboratorijske, higienske ali farmacevt- 
ske namene, graduirani ali negraduirani, umerjeni ali 
neumerjeni 

- iz taljenega kremena ali drugega taljenega silicijevega dioksi- 
da    — 5 

- Iz drugega stekla, ki ima linearni dilatacijski koeficient do 
5x10"43 po Kelvinu pri temperaturi med 0° C in 300° C. . . . — 6 

- Drugo  — 6 

Stekleni biseri, imitacije biserov, imitacije dragih aB pol- 
dragih kamnov in podobno drobno stekleno blago ter 
predmeti iz teh izdelkov, razen imitacij nakita; steklena 
očesa, razen protetičnih predmetov; kipci in drugi okra- 
ski iz stekla, izdelani na pihalnikih, razen imitacij nakita; 
steklene kroglice s premerom do 1 mm 

- Stekleni biseri, imitacije biserov, imitacije dragih in poldragih 
kamnov in podobno drobno stekleno blago: 

- - stekleni biseri: 
—■ - rezani in mehanično polirani , . . — pr 
 drugi    — 10 
—. umemi biseri , .    — 1 
- - umetni dragi in poldragi kamni; 
- -— rezani in mehanično poliiani  — pr 
   drugi     — 6 
- drugi  — 7 
~ Steklene kroglice s premerom do 1 mm  — 6 (1) 
- Drugo: 
- steklena očesa; drobni stekleni izdelki   — 6 
 drugo     — 10 

Steklena vlakna (vključno s stekleno volno) in izdelki iz 
njih (npr. preja, tkanine) 

- Trakovi iz steklenih vlaken, roving preja in rezane niti: 
 niti iz steklenih vlaken, rezane v dolžine 3 mm ali več. do 

vključno 50 mm  — 9 (1) 
- drugo: 
- - iz filamentov: 
 roving prediva .    — 9 (1) 
 druga   — 9 (1) 
  iz rezanih vlaken     — 9 (1) 
- Tkanine, vključno s trakovi: 
 iz filamentov: 
 narejene iz roving prediva    m2 9 (1) 
 druge, širine: 
 največ 30 cm  m2 9 (1) 
- - — nad 30 cm: 
_ _ . platnenega prepleta, mase pod 250 g/m2, iz preje nume- 

racije na prejo 136 teksov ali manj   m2 9 (1) 
 druge   m2 9 (1) 
- iz rezanih vlaken  m2 9 (1) 
- Tančice (voal), mreže, rogoznice, žimnice, plošče in podobni 

netkani izdelki: 
 rogoznice  — 9 (1) 
 tančice (voal)    — 7 (1) 
 drugo: 
 prevlečeno s papirjem ali kovino  — 10 
- - - drugo      — 10 
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Tarifna Poimenovale Enota Cartrtsaa 
oznaka     stopnja 

1  2_ 3 4 

7019 90 - Drugo: 
7019 90 100 —netekstilna vlakna v razsutem stanju  — 9(1) 
7019 90 300 —podloge in zaščitna ogrodja za izolacijske cevi  — 9(1) 

— drugo: 
7019 90 910  iz tekstilnih vlaken  — 9(1) 
7019 90 990  drugo  — 9(1) 

7020 00 Drugi stekleni izdelki 

7020 00 100 - Iz taljenega kvarca ali drugega taljenega silicijevega dioksida — 6 
7020 00 300 - Iz stekla, ki ima linearni razteznostni koeficient do 

5x10"® po Kelvinu v temperaturnem obsegu 0 do 300°Celzija — 6 
7020 00 900 - Drugo   — 6 
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XIV. ODDELEK 
NARAVNI IN KULTIVIRANI BISERI, DRAGI IN POLDRAGI 
KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE 
S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZDELKI IZ NJIH; IMITACIJE 
NAKITA; KOVANC! 

71. POGLAVJE 
NARAVNI IN KULTIVIRANI BISERI, DRAGI IN POLDRAGI 
KAMNI; PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE 
S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZDELKI IZ NJIH; IMITACIJE 
NAKITA; KOVANC! 

Opombe 

1. Smiselno opombi 1 pod (a) k VI. oddelku in izvzetjem, 
določenim v naslednjih opombah, se v 71 poglavje uvrščajo 
vsi izdelki, ki so v celoti aii deloma sestavljeni: 

(a) iz naravnih ali kultiviranih biserov ali dragih ali poldragih 
kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih); 

(b) iz plemenitih kovin ali kovin, platiranih s plemenitimi 
kovinami. 

2 (a) Tar. št. 7113, 7114 in 7115 ne obsegajo izdelkov, v kate- 
rih je plemenita kovina ali kovina, platirana s plemenito 
kovino, samo neznaten sestavni dei. kot so manjši deli ali 
manjši okraski (npr.: monograrrii, obročki in okovi), in se 
odstavek b te opombe na njih ne nanaša, 

(b) tar. št. 7116 ne obsega izdelkov, ki so sestavljeni iz pleme- 
nitih kovin ali kovin, platiranih s plemenito kovino (razen 
neznatnih sestavnih delov). 

3. V to poglavje ne spadajo: 

(a) amalgami plemenitih kovin in plemenite kovine v koloid- 
nem stanju (tar št, 2843); 

(b) sterilni kirurški material za šivanje, zobarska polnila in 
drugi proizvodi iz 30. poglavja, 

(c) proizvodi iz 32 poglavja (tekoče glazure); 

(d) ročne torbe in drugi izdelki iz tar. št 4202 in izdelki iz tar. 
št 4203; 

(e) izdelki iz tar. št. 4303 in 4304. 

(f) izdelki iz XI oddelka (tekstil in tekstilni izdelki); 

(g) obutev pokrivala in drug; izdelki iz 64. in 65. poglavja; 

(h) dežniki, palice in drugi izdelki iz 66. poglavja; 

Oj) ijdelki iz abrazivnih materialov iz tar. št. 6804 in 6805 in 
proizvodi >z 82 pogiavja, ki vsebujejo prah iz dragih ali pol- 
dragih Kamnov (naravnih ali sintetičnih); proizvodi iz 82. 
poglavja z ctelovrim delom iz dragih ali poldragih kamnov 
(naravnih, sintetičnih ali obnovljenih); stroji, aparati ali elek- 
trična oprerra in njihovi deli iz XVI oddelka Izdelki in njihovi 
deli, ki so v celoti izdelani iz dragih ali poldragih kamnov 
inaravnih, sintetičnih ali obnovljenih); stroji, aparati ali elek- 
trična oprema in njihovi deli iz XVI. oddelka: izdelki in njihovi 
deli. ki so v celoti izdelani iz dragih ali poldragih kamnov 
(naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih), pa se uvrščajo v to 
poglavje, razen obdelanih nevgrajenih safirjev in diamantov 
za gramofonske igle (tar. št. 8522); 

(k) proizvodi iz 90., 91. in 92 poglavja (znanstveni instrumenti, 
ure in glasbila); 

(I) orožje in deli orožja (93. poglavje); 

(m) proizvodi, zajeti z opombo 2 k 95. poglavju; 

(n) proizvodi iz 96. poglavja, opisani v opombi 4 k temu 
poglavju; 

(o) izvirne skulpture in druga kiparska dela (tar. št. 9703), 
predmeti za zbirke (tar. št 9705) in starine, ki so stare nad 100 

let (tar. št. 9706), razen iz naravnih ali kultiviranih biserov ali 
dragih in poldragih kamnov 

4. (a) Z izrazom »plemenite kovine« so mišljeni srebrp, zlato in 
platina. 

(b) Z izrazom »platina« so mišljeni platina, iridij, osmij. pala- 
dij, rodij in rutenij. 

(c) Z izrazom »dragi in poldragi kamni« niso mišljene snovi, 
navedene v opombi 2 pod (b) k 96. poglavju. 

5. Pri tem poglavju so z izrazom »zlitine plemenitih kovin« 
mišljene zlitine (vključno sintrane mešanice in intermetalne 
zmesi), ki vsebujejo eno ali več plemenitih kovin, če je katere 
koli plemenite kovine 2 ut.% ali več Zlitine plemenitih kovin 
se uvrščajo po naslednjih pravilih: 

(a) zlitina, ki vsebuje 2 ut % ali več platine, se šteje za zlitino 
platine; 

(b) zlitina, ki vsebuje 2 ut.% ali več zlata, vendar ne vsebuje 
platine ali je vsebuje manj kot 2 ut.%, se šteje za zlitino zlata: 

(c) druge zlitine, ki vsebujejo 2 ut.% ali več srebra, vendar ne 
vsebujejo platine, zlata ali pa je manj kot 2 ut.% platine ali 
zlata, se štejejo za zlitine srebra. 

6. Če s temi določbami ni določeno drugače, velja vsaka 
določba, ki se nanaša na plemenite kovine ali na katero koli 
posamično plemenito kovino, tudi na zlitino plemenitih kovin 
ali posamične plemenite kovine v skladu s pravili iz opombe 
5 k temu poglavju, vendar ne tudi za kovine, platirane s pleme- 
nitimi kovinami, ali za navadne kovine ali nekovine, platirane 
s plemenitimi kovinami. 

7. V tarifi je z izrazom »kovina, platirana s plemenitimi kovi- 
nami« mišljen material, izdelan na kovinski podlagi, na katero 
je z ene ali več strani pritrjena plast plemenite kovine z meh- 
kim ali trdim spajkanjem, varjenjem, vročim valjanjem ali 
s podobnim mehaničnim postopkom. Če ni določeno dru- 
gače, zajema ta izraz tudi navadno kovino z vložkom iz pleme- 
nite kovine. 

8. Pri tar. št. 7113 so z izrazom »nakit« mišljeni: 

(a) majhni predmeti za osebni okras, z vdelanimi dragimi 
kamni ali brez njih (npr.: prstani, zapestnice, ogrlice, broške, 
uhani, verižice za ure, okraski za verižice, obeski, igle za 
kravate, manšetni gumbi, okrasni »gumbi«, verske in druge 
svetinjice in oznake); 

(b) predmeti za osebno rabo, ki se navadno nosijo v žepu, 
torbici ali pri sebi (kot npr cigaretne doze, pudrnice, škatlice 
za drobiž, škatlice za pilule ipd ). 

9. Pri tar. št. 7114 so z izrazom »zlatarski predmeti« mišljeni 
izdelki, kot so: predmeti za okras, predmeti za strežbo pri mizi 
- jedilni pribor, toaletni pribor, kadilni pribor in drugi pred- 
meti za gospodinjstvo, pisarne ali za verske potrebe. 

10. Pri tar. št. 7117 so z izrazom »imitacija nakita« mišljeni 
izdelki iz odstavka (a) opombe 8 k temu poglavju (razen 
gumbov in drugih predmetov iz tar. št. 9606 ali glavnikov, 
lasnih zaponk ipd. ter igel za lase iz tar. št. 9615), brez 
vdelanih naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali poldragih 
kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih) ter brez 
plemenitih kovin ali kovin, platiranih s plemenito kovino, 
razen kjer je prevleka ali sestavina plemenite kovine nez- 
natna. 

Opombe k tarifnim podštevilkam 

1. Pri tar. podšt. 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 in 
7110 41 so z izrazom »prah« in »v obliki prahu« mišljeni 
izdelki, od katerih jih gre 90 ut.% ali več skozi sito z odprtino 
0,5 mm. 

2 V nasprotju z določbami opombe 4 pod (b) k temu poglavju 
pri tar. podšt 7110 11 in 7110 19 izraz »platina« ne obsega 
indija, osmija, paladija, rodija in rutenija. 
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3. Zlitine se uvrščajo v taritne podštevilke tar. št. 7110 po 
koviri, ki po masi prevladuje nad vsako izmed teh kovin, to je 
kot platina, paiadij, rodij, iridij, osmij ali rutenij. 

Dodatna opomba 
1. Pri tar. št. 71.12 izraz »odpadki dragocenih kovin« pomeni 
proizvode, ki so uporabni edino za ponovno pridobivanje 
kovin ali za uporabo v proizvodnji kemikalij. 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Enota 

7101 

7101 10 000 

7101 21 000 
7101 22 000 

7102 

7102 10 000 

I. NARAVNI AL! KULTMRANI BISERI IN DRAGI ALI POLDRAGI KAMNI 

Biseri, naravni ali kultivirani, obdelani ali neobdelani, ne- 
sortirani, sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali nevde- 
lani; nesortirani naravni ali kultivirani biseri, začasno 
nanizani zaradi lažjega transporta 

- Naravni biseri   g 
- Kultivirani biseri: 
 neobdelani  g 
 obdelani   g 

Diamanti, neobdelani ali obdelani, toda nemontirani in 
nevdelar.i 

- Nesortirani    c/k 
- Industrijski: 

Carinska 
stopnja 

pr 

Pr 

pr 

pr 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka    stopnja 

7102 21 000 —neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani  c/k 
7102 29 000 — drugi  c/k 

- Neindustrijski: 
7102 31 000 —neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani  c/k 
7102 39 000 - - drugi  c/k 

7103 Dragi kamni (razen diamantov) in poldragi kamni, neob- 
delani ali obdelani, nesortirani ali sortirani, toda nenaniza- 
ni, nemontirani ali nevdelani; nesortirani dragi kamni 
(razen diamantov) in poldragi kamni, začasno nanizani 
zaradi lažjega transporta 

7103 10 000 - Neobdelani ali samo razžagani aH grobo oblikovani  — 
- Drugače obdelani: 

7103 91 000 —rubini, safirji in smaragdi  g 
7103 99 000  drugi  g 

7104 Sintetični ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, ob- 
delani ali neobdelani, nesortirani ali sortirani, toda nena- 
nizani, nemontirani, nevdelani; nesortirani sintetični ali 
rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, začasno nanizani 
zaradi lažjega transporta 

7104 10 000 - Piezoelektrični kremen    . g 
7104 20 000 - Drugi neobdelani ali samo razžagani ali grobo oblikovani. . . g 
7104 90 000 - Drugi  g 

7105 Prah iz naravnih ali sintetičnih dragih ali poldragih kam- 
nov 

7105 10 000 - Diamantni  g 
7105 90 000 - Drug  g 

II. PLEMENITE KOVINE IN KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITO KOVINO 

7106 Srebro (vključno srebro, platirano z zlatom ali platino), 
neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu 

7106 10 000 - Prah    g 
- Drugo: 

7106 91 — neobdelano: 
7106 91 100  čistoče najmanj 999 delov na 1000  g 
7106 91 900  čistoče manj kot 999 delov na 1000   g 
7106 92  polizdelki: 
7106 92 100  opilki in odrezki  g 

 drugo: 
7106 92 910  čistoče najmanj 750 delov na 1000   g 
7106 92 990  čistoče pod 750 delov na 1000   g 

7107 00 000 Navadne kovine, platirane s srebrom, brez nadaljnje ob- 
delave, kot polizdelki  -t- 

7108 Zlato (vključno zlato, platirano s platino), neobdelano ali * 
v obliki polizdelkov ali prahu 

- Nemonetarno: 
7108 11 000 - - prah  g 
7108 12 000 — neobdelano  g 
7108 13 - - polizdelki: 
7108 13 100  palice, žica in profili; plošče; pločevina in trakovi debeline, ki 

brez podlage presega 0,15 mm  g 
7108 13 300  cevi in votle palice    g 

pr 
2 

Pr 
Pr 

pr 

Pr 
pr 

4 
2 

2 (1) 

pr 
Pr 

pr 
pr 

4 
4. 

5 
Pr 

1 
2 
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Tarifna ne Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 
7108 13 500  tanka pločevina in trakovi (folija) debeline, ki brez podlage ne 

presega 0,15 mm  g 6 
7108 13 900  drugo  "... g 5 
7108 20 000 - Monetarno  g pr 

7109 00 000 Navadne kovine ali srebro, platirani z zlatom, brez na- 
daljnje obdelave, kot polizdelki  — 3 

7110 Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu 

- Platina: 
7110 11 000  neobdelana ali v prahu  g pr 
7110 19 --drugo: 
711019100 palice, žica in odrezki; plošče; ptočevina in trakovi debeline, 

ki brez podlage presega 0,15 mm  g 1 
7110 19 300  cevi in votle palice  g 2 
7110 19 500  tanka pločevina in trakovi (folija) debeline, ki brez podlage ne 

presega 0,15 mm  g 4 
7110 19 900  drugo  g 4 

- Paladij: 
7110 21 000 —neobdelan ali v prahu  g pr 
7110 29 000 — drugo    g 2 

- Rodij: 
7110 31 000 —neobdelan ali v prahu   g pr 
7110 39 000 —drugo  g 2 

- Iridij, osmij in rutenij: 
7110 41 000 —neobdelani ali v prahu  g pr 
7110 49 000  drugo   g 2 

7111 00 000 Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s platino, 
brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki  — 3 

7112 Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, platiranih 
s plemenito kovino 

7112 10 000 - Iz zlata, tudi iz kovin, platiranih z zlatom, toda brez odpad- 
kov, ki vsebujejo druge plemenite kovine  — pr 

7112 20 000 - Iz platine, tudi iz kovin, platiranih s platino, toda brez odpad- 
kov, ki vsebujejo druge plemenite kovine  — pr 

7112 90 000 -Drugo  — pr 

III. NAKIT, ZLATARSKI IN DRUGI IZDELKI 

7113 Nakit in deli nakita, iz plemenitih kovin ali kovin, platira- 
nih s plemenitimi kovinami 

- Iz plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki so prevlečeni ali 
platirani s plemenitimi kovinami: 

7113 11 000 — iz srebra, vključno s tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s pleme- 
nitimi kovinami  — 20 

7113 19 000 — iz drugih plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki so prevlečeni ali 
platirani s plemenitimi kovinami  — 20 

7113 20 000 - Iz navadnih kovin, platiranih s plemenitimi kovinami  — 20 

7114 Zlatarski izdelki in njihovi deli, iz plemenitih kovin ali ko- 
vin, platiranih s plemenitimi kovinami 

- Iz plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki so prevlečeni ali 
platirani s plemenitimi kovinami: 

7114 11 000 — iz srebra, vključno s tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s pleme- 
nitimi kovinami  — 20 
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7114 19 000 — iz drugih plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki so prevlečeni ali 
platirani s plemenitimi kovinami  — 20 

7114 20 000 - Iz navadnih kovin, platiranih s plemenitimi kovinami  — 20 

7115 Drugi predmeti iz plemenitih kovin ali iz kovin, platiranih 
s plemenitimi kovinami 

7115 10 000 - Katalizatorji v obliki žične tkanine, rešetka ali mreže iz platine — 18 
7115 90 -Drugo: 
7115 90 100  iz plemenitih kovin ■  — 18 
7115 90 900  iz kovine, prevlečene z plemenito kovino  — 20 

7116 Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali 
poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih) 

7116 10 000 - Iz naravnih ali kultiviranih biserov   . g 20 
7116 20 - Iz dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali re- 

konstruiranih): 
— v celoti iz naravnih dragih ali poldragih kamnov- 

7116 20 110  ogrlice, zapestnice in drugi izdelki iz naravnih dragih ali pol- 
dragih kamnov, preprosto nanizanih, brez sponk in drugega 
pribora    g 18 

7116 20 190  drugo ,  g 18 
7116 20 900 --drugo   g 20 

7117 Imitacije nakita 

- iz navadnih kovin, vključno s tistimi, ki so prevlečene s ple- 
menitimi kovinami: 

7117 11 000 —manšetni gumbi in podobni gumbi  — 15 
7117 19 --drugo: 
7117 19 100 s steklenimi deli  — 20 

 brez steklenih delov: 
711719910 pozlačeno, posrebreno ali prekrito s platino  — 20 
7117 19 990  drugo  — 20 
7117 90 000 - Drugo   — 20 

7118 Kovanci 

7118 10 - Kovanci (razen zlatnikov), ki niso zakonito plačilno sredstvo: 
7118 10 100 - - srebrni  g pr 
7118 10 900 - - drugi    — pr 
7118 90 000 - Drugi  g pr 
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XV ODDELEK 
NAVADNE KOVINE IN IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN 

Opombe 

1. V ta oddelek ne spadajo . 

(a) pripravljena premazna sredstva, tiskarske barve in črnila 
ali drugi izdelki na osnovi kovinskih luskin ali prahu (tar. št. 
3207 do 3210, 3212, 3213 in 3215); 

(b) ferocerij in druge piroforne zlitine (tar. št. 3606); 

(c) klobuki in druga pokrivala ter njihovi deli iz tar št 6506 in 
6507; 
(d) ogrodja za dežnike in drugi izdelki iz tar. št. 6603; 

(e) izdelki iz 71. poglavja (npr.: zlitine plemenitih kovin, 
navadne kovine, platirane s plemenito kovino, imitacije na- 
kita); 

(f) izdelki iz XVI. oddelka (stroji, mehanične naprave in elek- 
trična oprema); 

(g) sestavljeni železniški in tramvajski tih (tar št. 86 08) ali 
drugi izdelki iz XVII. oddelka (vozna, ladje in čolni, letala); 

(h) instrumenti ali aparati, ki spadajo v XVIII. oddelek, 
vključno tudi vzmeti za ure; 

(ij) svinčene šibre, pripravljene za strelivo (tar. št. 9306) in 
drugi izdelki iz XIX. oddelka (orožje in strelivo); 

(k) izdelki iz 34. poglavja (npr.; pohištvo, nosilci za žimnice, 
svetilke in svetila, osvetljeni znaki, montažne zgradbe); 

(I) izdelki, ki spadajo v 95 poglavje (npr. igraće, rekviziti za 
igro in šport); 

(m) ročna sita, gumbi nalivna peresa, držala za svinčnike, 
peresa in drugi izdelki iz 96. pogiavja (razni izdelki); 

(n) predmeti iz 97. poglavja (npr. umetnostni predmeti). 

2. V tej tarifi so z izrazom »deli za splošno rabo« mišljeni: 

(a) izdelki iz tar. št. 7307, 7312, 7315, 7317 in 7318 ter podobni 
izdelki iz drugih navadnih kovin; 

(b) vzmeti in listi za vzmeti iz navadnih kovin, razen vzmeti za 
ure (tar. št. 9114); 

(c) izdelki iz tar. št. 8301, 8302, 8308. 8310 in okvirji ter 
ogledala iz navadnin kovin iz tar. št. 8306 

V poglavjih 73 do 76 in 78 do 82 (razen tar. št. 7315) se 
določbe o »delih izdelkov« ne nanašajo na »dele za splošno 
rabo«. 

V skladu s prejšnjim odstavkom in opombo 1 k 83. poglavju se 
izdelki iz 82. ali 83. poglavja ne uvrščajo v poglavja 72 do 76 in 
78 do 81. 

3. Zlitine (razen železovih zlitin in predzlitin, definiranih v 72. 
in 74. poglavju) se uvrščajo takole: 

(a) zlitina iz navadne kovine se uvršča kot zlitina kovine, ki 
prevladuje po masi nad vsako drugo kovino; 

(b) zlitina, sestavljena iz navadnih kovin iz tega oddelka in iz 
elementov, ki ne spadajo v ta oddelek, se šteje za zlitino 
navadnih kovin iz tega oddelka, če je skupna masa takih kovin 
enaka ali večja od skupne mase drugih zastopanih elementov; 

(c) v tem oddelku obsega izraz »zlitine« tudi sintrane meša- 
nice kovinskega prahu, homogene (fine) mešanice heteroge- 
nih sestavin (razen kermetov), dobljene s taljenjem, in inter- 
metalne zmesi. 

4. ?lit.r<e navadnih kovin se v tarifi, če ni to urejeno drugače, 
uvrščajo kot navadne kovine v skladu z opombo 3 

5. Uvrščanje sestavljenih izdelkov: 

Če iz tarifnih številk ne izhaja kaj drugega, se izdelki iz 
navadnih kovin (vključno s izdelki iz različnih materialov, ki se 
uvrščajo kot izdelki iz navadnih kovin po temeljnih pravilih), ki 
so sestavljeni iz dveh ali več navadnih kovin, uvrščajo kot 
izdelki iz tiste navadne kovine, ki po masi prevladuje nad 
vsako drugo kovino 

Za uporabo te določbe: 

(a) se železo in jeklo ali razne vrste železa ali jekla štejejo za 
isto kovino; 

(b) se pri zlitini šteje, kot da je vsa iz tiste kovine, za katere 
zlitino velja opomba 3; 

(c) se kermet iz tar. št. 81 13 šteje za navadno kovino. 

6. V tem oddelku je z naslednjimi izrazi mišljeno: 

(a) »odpadki in ostanki«: 

72. poglavje ne obsega izdelkov iz tar. št. 7301 in 7302. 

(o) »hladno vlečena žica«: 

hladno vlečene izdelke v kolobarjih, ki imajo po vsej svoji 
dolžini enak polni prečni prerez, ne ustrezajo pa definiciji za 
ploščate valjane izdelke; 

(p) »votle palice za svedre«: 

votle palice s kakršnim koli prečnim prerezom (primerne za 
proizvodnjo svedrov), katerih največja zunanja dimenzija 
prečnega prereza je več kot 15 mm in ne več kot 52 mm, 
največja notranja dimenzija pa ne presega polovice največje 
zunanje dimenzije: votle palice iz železa ali jekla, ki ne ustre- 
zajo tej definiciji, se uvrščajo v tar. št. 7304. 

izdelki iz železa ali jekla, platirani z drugo vrsto železa ali 
jekla, se uvrščajo kot izdelek iz železa ali jekla, ki prevladuje 
po teži. 

Izdelki iz železa ali jekla, dobljeni z elektrolitskim nanaša- 
njem, tlačnim litjem ali sintranjem, se uvrščajo glede na 
obliko, sestavo in videz v tarifne številke tega poglavja kot 
podobni toplo valjani izdelki. 

Opombe k tarifnim podštevilkam 

1. V tem poglavju naslednji izrazi pomenijo: 

(a) »legirani grodelj«: 

grodelj ki vsebuje enega ali več od naslednjih elementov, 
specificiranih v razmerjih, izraženih v utežnih %.: 

- več kot 0,2% kroma, 

- več kot 0,3% bakra, 

- več kot 0,3% nikija, 

- več kot 0,1% katerega koli od naslednjih elementov: alumi- 
nija, molibdena, titana, volframa, vanadija; 

(b) »nelegirano avtomatno jeklo«; 

nelegirano jeklo, ki vsebuje enega ali več naslednjih elemen- 
tov specificiranih v razmerjih, izraženih v utežnih %.: 

- 0,08% ali več žvepla. 

- 0,1% ali več svinca, 

- več kot 0,05% selena, 

- več kot 0,01% telurja, 

- več kot 0,05% hisrruia; 
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(c) »silicijeva jekla za elektropločevine«. 

legirana jekla, ki vsebujejo najmanj 0,6 ut.% toda ne već kot 
6 ut.% silicija in ne več kot 0,08% ogljika; ta jekla lahko 
vsebujejo največ 1 ut.% aluminija, ne smejo pa vsebovati 
drugih elementov v količini, ki bi dala jeklu značilnosti dru- 
gega legiranega jekla, 

(d) »hitrorezna jekla«: 
legirana jekla, ki vsebujejo, z ali brez drugih elementov, naj- 
manj dva od naslednjih treh legirnih elementov molibden, 
volfram iri vanadij (skupaj 7 ut % ali več) ter 0,6 ut.% ali več 
ogljika in 3ut.% do 6 ut.% kroma; 
(e) »silicij-manganova jekla«; 

legirana jekla, ki vsebujejo v utežnih %; 

- 0,35% ali več, toda ne več kot 0,7% ogljika 

- 0,5% ali več, toda ne več kot 1,2% mangana, 

- 0.6% ali več. toda ne več kot 2,3% silicija, ne vsebujejo pa 
katerega koli drugega elementa v količini, ki bi dala jeklu 
značilnosti drugega legiranega jekla 

2. Pri uvrščanju ferozlitin v podštevilke tar. št. 7202 se je treba 
ravnati po naslednjih pravilih: 

Ferozlitina se šteje kot binarna in se uvršča v ustrezno podšte- 
vilko (če obstaja), če samo eden izmed legirnih elementov 
presega minimalni odstotek iz opombe 1 pod (c) tega 
poglavja. Analogno temu se šteje kot temami oziroma kvar- 
temarni, če dva oziroma trije legimi elementi presegajo ome- 
njeni minimalni odstotek. 

Za uporabo teh pravil mora inašati delež nenaštetih »drugih 
elementov opombe 1 (c) k temu poglavju vsakega več kot 10 
ut.% 

Dodatna opomba 
1. Našteti izrazi imajo naslednje pomene. 

»električni« za potrebe tar. podšt. 7209 12 10, 7209 13 10, 7209 
14 10, 7209 22 10, 7209 23 10, 7209 24 10, 7209 32 10, 7209 33 
10, 7209 34 10, 7209 42 10, 7209 43 10, 7209 44 10, 72113031 in 
72114195 pomeni ploščato valjane izdelke, ki imajo pod 
tokom frekvence 50 Hz in magnetnim pretokom 1 T naslednje 
vatne izgube na kilogram, računano po Epsteinovi metodi: 

- 2,1 W ali manj, kadar njihova debelina ne presega 0,20 mm, 
- 3.6 W al1 manj, kadar njihova debelina ni manjša od 0 20 
mm, vendar je manjša od 0 60 mm, 
- 6 W ali manj, kadar njihova debelina ni manjša od 0,60 mm, 
vendar ne večja od 1,50 mm; 

»pokositrena pločevina« za potrebe tar podšt. 7210 12 11, ex 
7210 70 31, 7212 10 10 in 7212 40 10 pomeni ploščato valjane 
izdelke (debeline pod 0,5 mm) prevlečene s plastio kovine, ki . 
vsebuje vsaj 97 ut.% ali več kositra; 

»orodno jeklo« v tar. podšt. 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 
in 7228 60 81, pomeni legirana jekla, razen nerjavnih in 
hitroreznih jekel, ki vsebujejo eno od naslednjih sestav, z dru- 
gimi eiementi ali brez njih (v utežnih %): 

- manj kot 0,6% ogljika 

in 

0,7% ali več silicija in 0,05% ali več vanadija 

ali 

4% ali več volframa; 

- 0,8% ali več ogljika • * 

in 

0,05% ali več vanadija; 

- več kot 1,2% ogljika 

in ilt 

najmanj 11%, vendar največ 15% kroma; 

-0,16 ali več, vendar največ 0,5% ogljika 

in 

3,8 ali več, vendar največ 4,3% niklja 

in 

1,1 ali več, vendar največ 1,5% kroma 

in 

0,15 ali več, vendar največ 0,5% molibdena; 

- 0,3 ali več, vendar največ 0,5% ogljika 

in 

1,4 ali več, vendar največ 2.1% kroma 

in 

0.15 ali več, vendar največ 0,5% molibdena 

in 

manj kot 1,2% niklja; 

- 0,3% ali več ogljika 

in 

manj kot 5,2% kroma 

in 

0,65% ali več molibdena ali 0,4% ali več volframa; 

- 0,5 ali več, vendar največ 0,6% ogljika 

in 

1,25 ali več, vendar največ 1,8% niklja 

in 

0,5 ali več, vendar največ 1,2% kroma 

in 

0.15 ali več, vendar največ 0,5% molibdena. 
kovinski odpadki in ostanki iz proizvodnje ali mehanične 
obdelave kovine in kovinsko blago, ki je vidno neuporabno 
zaradi loma, rezanja, izrabljenosti ali drugih razlogov, 

(b) »prah«; 

izdelki, ki jih gre 90 ut.% ali več skozi sito z odprtinami 1 mm. 

72. POGLAVJE 

2ELEZO IN JEKLO * . 

Opombe 

1. V tem poglavju ter v primerih, ki so navedeni v tej opombi 
pod (d), (e) in (f), imajo uporabljeni izrazi v tej nomenklaturi 
naslednji pomen: 

(a) »grodelj«: 
grodelj, ki vsebuje enega ali več od naslednjih elementov, 
specificiranih v razmerjih, izraženih v utežnih %. 

- ne več kot 10% kroma, 
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- ne več kot 6% mangana, 
3 K. 

- ne več kot 3% fosforja, 

- ne več kot 8% silicija, 

- skupaj ne več kot 10 ut.% ostalih elementov; 

(b) »zrcalnovina«: 

zlitine železa in ogljika, ki vsebujejo več kot 6 ut.% in ne več 
kot 30 ut.% mangana in po drugih lastnostih ustrezajo določ- 
bam pod (a) te opombe; 

(c) »ferozlitine«: 

zlitine v štrucah, biokih, kosih ali podobnih primarnih oblikah, 
v obl.Kah, dobliemh s kontinuirnim litijem, in v obliki granul ali 
prahu, v aglomerirani ali neaglornerirani obliki in se navadno 
uporabljajo kot dodatki pri izdelavi drugih zlitin ali kot dezok- 
Sidanti, sredstva za razžveplanje ali za podobno uporabo 
v metalurgiji železa in ki jih ni mogoče kovati, vsebujejo pa 
A ut.% ali več železa in enega ali več naslednjih elementov (v 
utežriih %): 

- več kot 10% kroma, 

- več kot 30% mangana, 

- več kot 3% fosforja, 

- več kot 8% silicija, 

- skupno več kot 10% drugih elementov, razen ogljika, pri 
čemer bakra ne sme biti več kot 10%; 

(d) »jeklo«; 

železni izdelki, razen tistih iz tar. št. 7203. ki so kovni (z izjemo 
določenih vrst, proizvedenih v obliki ulitkov) in ki vsebujejo 
2 ut.% ali manj ogljika; kromova jekla pa imajo lahko tudi večji 
odstotek ogljika; 

(e) »nerjavno jeklo«: 

legirana jekla, ki vsebujejo 1,2 ut.% ali manj ogljika in 10,5 
ut % ali več kroma z drugimi elementi ali brez njih: 

(f) udruga legirana jekia«: 

jekla, ki ne ustrezajo definiciji nerjavnih jekel in vsebujejo 
er;ega ali več naslednjih elementov v mejah (v utežnih %)' 

- 0,3% ali več aluminija, 

- 0,0008% ali več bora, 

- 0,3% ali več kroma, 

- 0,3% a:i več kobalta, 

- 0,4% ali več bakra. 

- 0,4% ali več svinca, 

- 1,65% ali več mangana, 

- 0 08% ali več molibdena, 

- 0,3% ali več niklja, 

- 0,06% ali več niobija, 

- 0,6% ali več silicija, 

- 0,05% ali več titana, 

- 0,3% ali več volframa, 

- 0,!% ali več vanadija, 

- 0,05% ali več cirkonija, 

- 0,1% ali več drugih elementov (razen žvepla, fosforja, 
ogljika in dušika) vsakega posebej; 

(g) »odpadni ingoti iz železa ali jekla, namenjeni za pretalje- 
vanje«: 

izdelke, grobo ulite v obliki ingotov brez nalitkov, kokilnih 
nastavkov (glave ingota), z očitnimi površinskimi napakami, 
njihova kemična sestava pa ne izpolnjuje zahtev grodlja, zrca- 
lovine ali ferozlitin; 

(h) »granule«: 

izdelke, ki jih gre manj kot SO ut.% skozi sito z odprtinami 
1 mm, toda 90 ut.% ali več skozi sito z odprtinami 5 mm; 

(ij) »polizdelki«: 

kontinuirno vlite izdelke polnega prereza, lahko tudi toplo 
predvaljane; 

druge izdelke polnega prereza, toplo predvaljane, predko- 
vane, vključno surovce za kotnike in druge profile, brez 
nadaljnje obdelave; 

ti izdelki niso v kolobarjih; 

(k) »ploščati valjani izdelki«: 

valjane izdelke polnega pravokotnega prereza (razen kvadrat- 
nega), ki ne ustrezajo definiciji pod (ij), v obliki: 

- kolobarjev drug nad drugim ležečih tesno navitih slojev; 

- ravnih kosov, katerih širina je, če so tanjši kot 4,75 mm, 
enaka najmanj desetkratni debelini, ali če so debeli 4,75 mm 
ali več, pa več kot 150 mm in je najmanj dvakrat večja od 
debeline; 

s ploščatimi valjanimi izdelki so mišljeni tudi izdelki z reliefno 
površino, ki je nastala neposiedno z valjanjem (npr,: žlebovi, 
rebra, kocke, kaplje, gumbi rombi idr.), in tisti, ki so bili 
perforirani, nagubani ali polirani, če s tem ne dobijo značaja 
predmetov ali izdelkov iz drugih tarifnih številk; 

ploščati valjani izdelki v obliki, ki se razlikuje od pravokotne 
ali kvadratne oblike katere koli velikosti, se uvrščajo kot 
izdelki, široki 600 mm ali več, če s tem ne dobijo značaja 
predmetov ali izdelkov iz drugih tarifnih številk; 

(I) »palice in žica, toplo valjani, v oh'apno navitih kolobarjih«: 

toplo valjane izdelke v obliki oh'apno navitih kolobarjev, s pol- 
nim prečnim prerezom v obliki kroga, krožr.ega segmenta, 

- ovala, pravokctnika (tudi kvadrata), t*»kotnika ali drugih kon- 
veksnih mnogokotnikov; ti izdelki imnjo lahko vdolbine, 
rebra, žlebove aii druge deformacije, nastale med valjanjem 
(za armiranje betona); 

(m) »druge palice in žica«: 

izdelke, ki ne ustrezajo nobeni izmed definicij pod (ij), (k) ali 
(I) ali definiciji za hladno vlečeno žico, po vsei dolžini pa imajo 
enak prečni prerez v obliki kroga, krožnega segmenta, ovala, 
pravokotnika (vključno kvadrat), trikotnika ali drugih kon- 
veksnih mnogokotnikov; ti izdelki: 

- imajo lahko vdolbine, rebra, žlebove ali druge deformacije, 
nastale med valjanjem (palice za armiranje betona); 

- so lahko spiralno zaviti po valjanju; 

(n) »kotniki in drugi profili«: 

izdelke, ki imajo po vsej svoji dolžini enak polni prečni prerez, 
ne ustrezajo pa predhodnim definicijam pod (ij), (k), (I) ali (m) 
ali definiciji za hladno vlečeno žico; 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

1  2 3 4 

I. IZDELKI V PRIMARNIH OBUKAH, ZRNIH ALI PRAHU 

7201 Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primar- 
nih oblikah 

7201 10 - Nelegirani grodelj, ki vsebuje do 0,5 ut% fosforja: 
- ki vsebuje vsaj 0,4 ut.% mangana: 

7201 10 110  ki vsebuje 1 ut.% ali manj silicija  — 3 (1) 
7201 10 190  ki vsebuje več kot 1 ut.% silicija  — 3 (1) 
7201 10 300 — ki vsebuje vsaj 0,1 ut.%, vendar pod 0,4 ut.% mangana  — 3 (1) 
7201 10 900  ki vsebuje pod 0,1 uL% mangana  — 3 (1) 
7201 20 000 - Nelegirani grodelj, ki vsebuje več kot 0,5 ut.% fosforja .... — 4 
7201 30 Legirani grodelj: 
7201 30 100 — ki vsebuje vsaj 0,3 ut.%, vendar največ 1 ut.% titana in vsaj 0,5 

ut.%, vendar največ 1 ut.% vanadija  — pr 
7201 30 900 --drugo   — 3(1) 
7201 40 000 - Zrcalovina  — 3 (1) 

7202 Feroziitine 

- Fero-mangan: 
7202 11 — ki vsebuje več kot 2 ut.% ogljika: 
7202 11 200  z granulacijo, ki ne presega 5 mm in vsebnostjo mangana 

nad 65 ut.%  — 10 
7202 11 800  drugo  — 10 
7202 19 000 - - drugo   — 10 

- Fero-silicij: 
7202 21  ki vsebuje več kot 55 ut.% silicija: 
7202 21 100  ki vsebuje nad 55 ut.%, vendar največ 80 ut.% silicija  — 10 
7202 21 900  ki vsebuje nad 80 ut.% silicija  — 10 
7202 29 000 - - drugo    — 10 
7202 30 000 - Fero-siliko-mangan   — 6 (1) 

- Fero-krom: 
7202 41 — ki vsebuje več kot 4 ut.% ogljika: 
7202 41 100  ki vsebuje več kot 4 ut.%, vendar največ 6 ut.% ogljika . ... — 8 (1) 

 ki vsebuje nad 6 ut.% ogljika: 
7202 41 910  ki vsebuje do vključno 60 ut.% kroma  — 8 (1) 
7202 41 990  ki vsebuje nad 60 ut.% kroma  — 8 (1) 
7202 49  drugo: 
7202 49 100  ki vsebuje največ 0,05 ut% ogljika   — 8(1) 
7202 49 500  ki vsebuje nad 0,05 ut.%, vendar največ 0,5 ut.% ogljika ... — 8 (1) 
7202 49 900  ki vsebuje nad 0,5 ut.%, vendar največ 4 ut.% ogljika .... — 8 (1) 
7202 50 000 - Fero-siliko-krom  — 5 (1) 
7202 60 000 - Fero-nikelj  — pr 
7202 70 000 - Fero-molibden  — 5 (1) 
7202 80 000 - Fero-votfram in fero-siliko-volfram:  — 4 (1) 

- Druge: 
7202 91 000 — fero-titan in fero-siliko-titan:  — 5 (1) 
7202 92 000 — fero-vanadij  — 5 (1) 
7202 93 000 - - fero-niobij  — 4 (1) 
7202 99 — drugo: 

 fero-fosfor: 
7202 99 110  ki vsebuje nad 3 ut.%, vendar pod 15 ut.% fosforja .... — 4 (1) 
7202 99 190  ki vsebuje 15 ut.% ali več fosforja  — 5(1) 
7202 99 300  fero-siliko-magnezij  — 5 (1) 
7202 99 800  drugo . .    — 2 (1) 
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7203 Izdelki iz železa, dobljeni z direktno redukcijo železove 
rude, in drugi gobasti -izdelki iz železa, v kosih, peletih 
in podobnih oblikah; železo minimalne čistoče 99,94 
ut.%, v kosih, peletih ali podobnih oblikah 

7203 10 000 - Izdelki iz železa, dobljeni z direktno redukcijo železove rude. — 2 (1) 
7203 90 000 - Drugo  — 3 (1) 

7204 Odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadni ingoti iz že- 
leza ali jekla za pretaljevanje 

7204 10 000 - Odpadki in ostanki litega železa  — pr 
- Odpadki in ostanki legiranega jekla: 

7204 21  iz nerjavnega jekla: 
7204 21 10 0  ki vsebujejo 8 ut.% ali več niklja  — pr 
7204 21 90 0  drugi  — pr 
7204 29 000  drugi  — pr 
7204 30 000 - Odpadki in ostanki pokositrenega železa afi jekla  — pr 

- Drugi odpadki in ostanki: 
7204 41 — ostružki, opilki, odrezki, izrezki ipd., vključno tudi v paketih 
7204 41 100  ostružki, opilki, odrezki ipd., v paketih ali ne  — pr 

 ostružki in drobci: 
7204 41 910  v paketih  — pr 
7204 41 990    drugi . .     — pr 
7204 49 — drugi: 
7204 49 100  fragmentirani (razkosani)  — pr 

 drugi: 
7204 49 300  v paketih    — pr 
 drugi: 

7204 49 910  nesortirani in nekategorizirani  — pr 
7204 49 990  drugi  — pr 
7204 50 - Odpadni ingoti za pretaljevanje: 
7204 50 100  iz legiranega jekla  — pr 
7204 50 900 - - drugi  — 2 (1) 

7205 Granule in prah iz grodlja, zrcalovine, železa aii jekla 

7205 10 000 - Granule  — 4 
- Prah: 

7205 21 000  iz legiranega jekla  — 4 
7205 29 000 - - drug . . . . •   — 3 (1) 

//. ŽELEZO IN NELEGIRANO JEKLO 

7206 Železo in nelegirano jeklo, v ingotih ali drugih primarnih 
oblikah (razen železa iz tar.št 7203) 

7206 10 000 - Ingoti   — 3 (1) 
7206 90 000 - Drugo  — 3 (1) 

7207 Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla 

- Ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika: 
7207 11 — s pravokotnim (vključno s kvadratnim) prečnim prerezom, 

širine, ki je manjša od dvojne debeline: 
 valjani ali kontinuirno vliti: 

7207 11 110  iz avtomatnega jekla  — 3 (1) 
 drugi: 

7207 11 140  debeline največ 130 mm  — 3 (1) 
7207 11 160  debeline več kot 130 mm  — 3 (1) 
7207 11 900  kovani   — 4 (1) 

poročevalec, št. 38/111 46 



rifna 
Taka  

J  

12 
12 100 
12 900 
19 

19 110 

19 140 
19 160 
19 190 

19 310 
19 390 
19 900 
20 

20 110 

20 150 
20 170 
20 190 

20 320 
20 390 

20 510 

20 550 

20 570 
20 590 

20 710 
20 790 
20 900 

11 000 
12 
12 100 

12 910 

12 950 
12 980 
13 
13 100 

13 910 

Poimenoval ne Ertota Carinska 
 stopnja 

2 3 4 

— drugi s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom: 
 valjani ali kontinuirno vliti  — 3 (1) 
 kovani   . — 4 (1) 
— drugi: 
 -s krožnim ali rnnogokotnim pi ečnim prerezom: 
_ _ — valjani aii kontinuirno vliti: 
 . iz avtomatnega jekla  — 6 (1) 
 -drugi: 
  kontinuirno vliti  — 4(1) 
 drugi    — 4 (1) 
— ■— - kovani      — 5 (1) 
   sutovci za kotnike in profile: 
   valjani ali kontinuirno viiti   — 4 (1) 
 kovani  — 5 (1) 
 drugi      — 3 (1) 
— Ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več ogljika: 
— s pravokotnim (vključno s kvadratnim) prečnim prerezom širine, 

ki je manjša od dvojne debeline: 
 valjani ali kontinuirno vliti: 
 iz avtomatnega jekla    — 3 (1) 
 drugi, ki vsebujejo: 
 0,25 ut.% ali več, vendar pod 0,6 ut.% ogljika  — 3 (1) 
 0,6 ut.% ali več ogljika  — 3 (1) 
 kovani  — 4 (1) 
— drugi, s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom: 
 valjani aH kontinuirno vliti  — 3 (1) 
 kovani        — 4 (1) 
— krožnega ali mnogokotnega prereza: 
— — valjani ali kontinuirno vliti: 
 iz avtomatnega jekla      — 6 (1) 
 — drugi: 
 ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več. vendar pod 0,6 ut.% oglji- 

ka ,   — 4 (1) 
 ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika  — 4 (1) 
 kovani   ,. — 5 (1) 
— surovci za kotnike in profile: 
 valjani ali kontinuirno viiti  — 4 (1) 
 kovani .    — 5 (1) 
 drugi    — 3 (1) 

Ploščati toplo valjani izdeiki !z žeieza ali neiegiranega je- 
kla, širine 600 mm aH več, neplatirani in neprevlečeni 

— V kolobarjih, toplo valjani, braz nadaljnja obdelave, debeline 
manj kot 3 mm z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali 
debeline 3 mm ali več in z minimalno napetostjo tečenja 
355 MPa: 

— debeline več kot 10 mm  
— debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm: 
 namenjeni ponovnemu valjanju  
 drugi: 
 z reliefnimi vzorci  
 drugi: 
 luženi (dekapirani)  
 drugi     
 debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm: 
 za ponovno valjanje  
 drugi: 
 z reiiefnimi vzorci .    

4 (1) 

4 (1) 

4 (1) 

10 
10 

4 (1) 

4 (1) 
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 drugi: 
7208 13 950  iuženi (dekapirani)     — 10 
7208 13 980  drugi •  — 10 
7208 14  debeline manj kot 3 mm: 
7208 14 100  za ponovno valjanje  — 4 (1) 

 drugi: 
7208 14 910  Iuženi (dekapirani)  — 10 
7208 14 990  drugi  — 10 

- Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje obdelave: 
7208 21 — debeline več kot 10 mm 
7208 21 100  z reliefnimi vzorci  — 4 (1) 
7208 21 900  drugi  — 10 
7208 22 — debeline 4,75 mm ali več vendar ne več kot 10 mm: 
7208 22 100  za ponovno valjanje  — 4 (1). 

 drugi: «• 
7208 22 910  z reliefnimi vzorci   — 4(1) 
 drugi: 

7208 22 950  Iuženi (dekapirani)  — 10 
7208 22 980  drugi  — 10 
7208 23  debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm: 
7208 23 100  za ponovno valjanje  — 4 (1) 

 daigi: 
7208 23 910  z reliefnimi vzorci  — 4 (1) 
 drugi: 

7208 23 9S0 Iuženi (dekapirani)  — 10 
7208 23 980  drugi   — 10 
7208 24 - - debeline manj kot 3 mm: 
7208 24 100 —- za ponovno valjanje   — 4 (1) 

 dnjgi: 
7208 24 910  Iuženi (dekapirani) . . .    — 10 
7208 24 990  drugi   — 10 

- Ne v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje obdelave, debe- 
line manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenia 275 
MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo 
tečenja 355 MPa: 

7203 31 000 — valjani s štiriih strani ali v zaprtem kalibru, širine do 1250 mm in 
debeline 4 mm ali več, brez reliefnih vzorcev  — 10 

7208 32  drugi,debeline več kot 10 mm: 
7208 32 100    z reliefnimi vzorci  — 5 (1) 

 drugi, debeline: 
7208 32 300  nad 20 mm    — 10 
 nad 15 mm, vendar ne več kot 20 mm, širine: 

7208 32 510  2050 mm ali več  — 5(1) 
7208 32 590  pod 2050 mm  — 10 
 nad 10 mm, vendar ne več kot 15 mm, širine: 

7208 32 910  2050 mm ali več  — 5(1) 
7208 32 990  pod 2050 mm  — 10 
7208 33 — drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm: 
7208 33 100  z reliefnimi vzorci  — 5 (1) 

 drugi, širine: 
7208 33 910  2050 mm ali več  — 5(1) 
7208 33 990  pod 2050 mm   — 10 
7208 34  drugi, debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm: 
7208 34 100  z reliefnimi vzorci  — 5 (1) 
7208 34 900 - - - drugi  — 10 
7208 35  drugi, debeline manj kot 3 mm. 
7208 35 100  debeline 2 mm ali več  — 10 
7208 35 900 —- - debeline pod 2 mm    — 10 
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24 
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- Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez nadaljnje obdelave: 
 valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, širine do 1250 mrn in 

debeline 4 mm in več, brez reliefnih vzorcev   — 10 
- - drugi, debeline več kot 10 mm: 
 z reliefnimi vzorci  — 5 (1) 
 drugi, debeline: 
 nad 20 mm  — 10 
 nad 15 mm, vendar ne več kot 20 mm, širine: 
 2.050 mm ali več  — 5 (1) 
 pod 2.050 mm  — 10 
 nad 10 mm, vendar ne več kot 15 mm, širine: 
 2.050 mm ali več  — 5 (1) 
 pod 2.050 mm  — 10 
— drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm: 
 z reliefnimi vzorci  — 5 (1) 
 drugi, širine: 
 2.050 mm ali več  — 5 (1) 
 pod 2.050 mm  — 10 
 drugi, debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm: 
   z reliefnimi vzorci  — 5 (1) 
 drugi — 10 
— drugi, debeline manj kot 3 mm: 
 debeline 2 mm ali več  — 10 
 debeline pod 2 mm .    — 10 
- Drugi: 
— brez nadaljnje obdelave, površinsko obdelani ali enostavno re- 

zani v oblike, razen v pravokotno obliko (vključno kvadratno) . . — 5 (1) 
 drugi   — 10 

Ploščati valjani izdelki iz železa ali neiegiranega jekla, 
širine 600 mm ali več, hladno valjani (hladno deformira- 
no, neplatirani in neprevtečeni 

- V kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje obdelave.debeline 
manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa 
ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 
355 MPa: 

— debeline 3 mm in več  — 10 
 debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm: 
 elektropločevine    •  — 10 
 drugi  — 10 
— debeline od 0,5 mm in več, vendar ne več kot kot 1 mm: 
 elektropločevine  — 10 
 drugi  — 10 
— debeline manj kot 0,5 mm: 
 elektropločevine  — 10 
 drugi  — 10 
— Drugi, v kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje obdelave: 
— debeline 3 mm m več   — 10 
 debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm: 
 elektropločevine  — 10 
 drugi  — 10 
 debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot kot 1 mm: 
 elektropločevine ,  — 10 
 drugi  — 10 
 debeline manj kot 0,5 mm: 
 elektropločevine  — 10 
  drugi: 
 debeline 0,35 mm ali več, vendar manj kot 0,5 mm ..... — 10 
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7209 24 990  debeline pod 0,35 mm    — 10 
- Ne v kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje obdelave, de- 

beline manj kot 3 mm-in z minimalno napetostjo tečenja 
275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno napetos- 
tjo tečenja 355 MPa: 

7209 31 000  debeline 3 mm in več  — 10 
7209 32  debeline več kot 1 mm vendar manj kot 3 mm: 
7209 32 100  elektropločevine  — 10 
7209 32 900  drugi  — 10 
7209 33 — debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot 1 mm: 
7209 33 100  elektropločevine  — 10 
7209 33 900 - - - drugi  — 10 
7209 34 — debeline manj kot 0,5 mm: 
7209 34 100  elektropločevine  — 10 
7209 34 900  drugi  — 10 

- Drugi, ne v kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje obde- 
lave: 

7209 41 000  debeline 3 mm in več    — 10 
7209 42 — debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm: 
7209 42 100  elektropločevine   — 10 
7209 42 900  drugi    — 10 
7209 43 — debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot 1 mm: 
7209 43 100  elektropločevine  — 10 
7209 43 900  drugi  — 10 
7209 44 — debeline manj kot 0,5mm: 
7209 44 100  elektropločevine  — 10 
7209 44 900  drugi   — 10 
7209 90 - Drugi: 
7209 90 100 — samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen 

v pravokotno obliko (vključno kvadratno)   . . — 5 (1) 
7209 90 900 - - drugi  — .10 

7210 Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, 
širine 600 mm ali več, platirani ali prevlečeni 

- Piatirani ali prevlečeni s kositrom: 
7210 11 — debeline 0,5 mm ali več: 
7210 11 100  samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, ra- 

zen v pravokotno obliko (vključno kvadratno)   — 5 (1) 
7210 11 900  drugi    — 5 (1) 
7210 12 — debeline do 0,5 mm- 

 samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, ra- 
zen v pravokotno obliko (vključno kvadratno): 

7210 12 110 pokositrena pločevina  — 5 (1) 
7210 12 190  drugo  — 5 (1) 
7210 12 900  drugi  — 5(1) 
7210 20 - Platirani ali prevlečeni s svincem, vključno tudi prevlečene z 

zlitino svinca in kositra: 
7210 20 100 — samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen 

v pravokotno obliko (vključno kvadratno)  — 5 (1) 
7210 20 900 - - drugi  — 5 (1) 

- Elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom: 
7210 31 — iz jekla,debeline manj kot 3 mm in z minimalno napetostjo 

tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno nape- 
tostjo tečenja 355 MPa: 

7210 31 100  samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, ra- 
zen v pravokotno obliko (vključno kvadratno)   — 5 (1) 

7210 31 900  drugi  — 5(1) 
7210 39 - - drugi: 
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7210 39 100  samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, ra- 
zen v pravokotno obliko (vključno kvadratno)   — 5(1) 

7210 39 900  drugi  — 5(1) 
- Drugače platirani prevlečeni s cinkom: 

7210 41  valoviti: 
7210 41 100  samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, ra- 

zen v pravokotno obliko (vključno kvadratno)   — 5(1) 
7210 41 900  drugi  — 5(1) 
7210 49 - - drugi: 
7210 49 100  samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, ra- 

zen v pravokotno obliko (vključno kvadratno)   — 5 (1) 
7210 49 900  drugi  — 5(1) 
7210 50 - Platirani ali prevlečeni s kromovimi oksidi ali s kromom in 

kromovimi oksidi: 
7210 50 100 — samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen 

v pravokotno obliko (vključno kvadratno) .  — 5(1) 
7210 50 900 - - drugi  — 5 (1) 
7210 60 - Platirani ali prevlečeni z aluminijem: 

- - samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen 
v pravokotno obliko (vključno kvadratno): 

7210 60 110  platirani ali prevlečeni z zlitino aluminija in cinka  — 5(1) 
7210 60 190  drugi    — 5 (1) 
7210 60 900 - - drugi   — 5 (1) 
7210 70 - Pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso: 

- samo površinsko obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen 
v pravokotno obliko (vključno kvadratno): 

7210 70 310  pokositrena pločevina in izdelki iz nje, platirani ali prevlečeni 
s kromovimi oksidi ali s kromom in kromovimi oksidi, lakirani . — 4(1) 

7210 70 390  drugo  — 5(1) 
7210 70 900 - - drugi . . — 5 (1) 
7210 90 - Drugi: 
7210 90 100  prevlečeni s srebrom ali zlatom, platino ali emajlirani   — 5(1) 

— drugi: 
 površinsko obdelani (vključno platirani), brez nadaljnje obde- 

lave ali enostavno rezani v oblike, razen v pravokotno obliko 
(vključno kvadratno): 

7210 90 310  platirani  — 5(1) 
7210 90 330  prevlečeni s kositrom in tiskani   — 5 (1) 
7210 90 350  platirani ali prevlečeni s kromom ali nikljem  — 5 (1) 
7210 90 390  drugi  — 5(1) 
7210 90 900  drugi  — 5 (1) 

7211 Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, 
širine manj kot 600 mm, neplatirani in neprevlečeni 

- Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave, debeline manj kot 3 
mm in z minimalno napetostjo tečenja 275 MPa ali debeline 
3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 MPa: 

7211 11 000  valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, širine več kot 150 mm 
in debeline ne manj kot 4 mm, ne v kolobarju in brez reliefnih 
vzorcev (gladki) . . . ,   . — 12 

721112 — drugi, debeline 4,75 mm in več: 
7211 12 100  širine nad 500 mm     — 10 
7211 12 900  širine ne več kot 500 mm  — 10 
7211 19  drugi: 
7211 19 100  širine nad 500 mm   »  — 10 

 širine ne več kot 500 mm: 
7211 19 910  debeline 3 mm ali več, vendar manj kot 4,75 mm ...... — 10 
7211 19 990  debeline pod 3 mm   — 10 

- Drugi, toplo valjani, brez nadaljnje obdelave: 
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7211 21 000 — valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, širine več kot 150 mm 
in debeline 4 mm in več, ne v kolobarjih in brez reliefnih vzorcev — 10 

7211 22 — drugi, debeline 4,75 mm in več: 
7211 22 100  širine nad 500 mm  — 10 
7211 22 900  širine ne več kot 500 mm  — 10 
7211 29 - - drugi: 
7211 29 100  širine nad 500 mm    — 10 

 širine ne več kot 500 mm: 
7211 29 910  debeline 3 mm, vendar manj kot 4,75 mm  — 10 
7211 29 990  debeline pod 3 mm  — 10 
7211 30 - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave, debeline manj kot 

3 mm in z minimalno napetostjo točenja 275 MPa ali debe- 
line 3 mm in več in z minimalno napetostjo tečenja 355 
MPa: 

7211 30 100  širine nad 500 mm  — 10 
— širine ne več kot 500 mm: 
 ki vsebujejo pod 0,25 ut% ogljika: 

7211 30 310  elektropločevine  — 10 
7211 30 390  drugi  — 10 
7211 30 500  ki vsebujejo od 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot 0,6 ut% o- 

gljika  — 10 
7211 30 900  ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika  — 10 

- Drugi, samo hladno valjani (hladno deformirani): 
7211 41 — ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika: 
7211 41 100  širine nad 500 mm  — 10 

 širine ne več kot 500 mm: 
721141910 v kolobarjih, namenjeni za proizvodnjo bele (pokositrene) 

pločevine   — 10 
 drugi: 

7211 41 950  elektropločevine  — 10 
7211 41 990  drugi  — 10 
7211 49 - - Drugi: 
7211 49 100  širine nad 500 mm  — 10 

 širine ne več krt 500 mm: 
7211 49 910  ki vsebujejo 0,25 ut% ali več, vendar manj kot 0.6 ut% o- 

gljika  — 10 
7211 49 990  ki vsebujejo 0,6 ut.% aH več ogljika  — 10 
7211 90 - Drugi: 

— širine nad 500 mm: 
7211 90 110  površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave  — 10 
7211 90 190  drugi  — 10 
7211 90 900  širine ne več kot 500 mm  — 10 

7212 Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ši- 
roki manj kot 600 mm, platirani ali prevlečeni 

7212 10 - Platirani ali prevlečeni s kositrom: 
7212 10 100 — pokosi trena pločevina, površinsko obdelana, brez nadaljnje ob- 

delave   — 5 (1) 
 drugi: 
 širine nad 500 mm: 

7212 10 910  površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave   — 5(1) 
7212 10 930  drugi  — 5(1) 
7212 10 990  širine ne več kot 500 mm  — 5 (1) 

- Elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom: 
7212 21 — iz jekla, debeline mani kot 3 mm in z minimalno napetostjo 

tečenja 275 MPa ali debeline 3 mm in več in z minimalno nape- 
tostjo tečenja 355 MPa: 
 širine nad 500 mm : 
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7212 21 110  površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave   — 5 (1) - 
7212 21 190  drugi  — 5 (1)'"0 
7212 21 900  širine ne več kot 500 mm  — 5 (1) 
7212 29 --drugi: 

 širine nad 500 mm: 
7212 29 110  površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave   — 5 (1) 
7212 29 190  drugi  — 5 (1) 
7212 29 900  širine ne več kot 500 mm  — 5 (1) 
7212 30 - Drugače platirani ali prevlečeni s cinkom: 

— širine nad 500 mm: 
7212 30 110  površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave   — 5 (1) 
7212 30 190  drugi   — 5(1) 
7212 30 900 —širine ne več kot 500 mm  — 5 (1) 
7212 40 - Barvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso: 
7212 40 100 —pokositrena pločevina, lakirana, brez nadaljnje obdelave .... — 5 (1) 

 drugi: 
 širine nad 500 mm: 

7212 40 910  površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave  — 4(1) 
7212 40 930  drugi    — 4 (1) 

 širine ne več kot 500 mm: 
7212 40 950  platirani ali prevlečeni s kromovimi oksidi ali s kromom in 

kromovimi oksidi, lakirani  — 5 (1) 
7212 40 980  drugi   — 5 (1) 
7212 50 - Platirani ali prevlečeni na drug način: 

— širine nad 500 mm: 
7212 50 100  posrebreni, pozlačeni, prevlečeni s platino ali emajlirani ... — 5(1) 

 posvinčeni: 
7212 50 310  površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave .    — 5 (1) 
7212 50 390  drugi  — 5 (1) 

 drugi: 
7212 50 510  površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave  — 5(1) 
7212 50 590  drugi  — 5 (1) 

— širine ne več kot 500 mm: 
7212 50 710  pokositreni in tiskani   — 5 (1) 
7212 50 730  prevlečeni ali platirani s kromovimi oksidi ali s kromom in kro- 

movimi oksidi   — 5 (1) 
7212 50 750  prevlečeni ali platirani z bakrom  — 5 (1) 
7212 50 850  posvinčeni   . . . . — 5 (1) 
7212 50 910 — - prevlečeni ali platirani s kromom ali nikljem  — 5 (1) 

 prevlečeni ali platirani z aluminijem: 
7212 50 930 — prevlečeni ali platirani z zlitinami iz aluminija in cinka .... — 5 (1) 
7212 50 970  drugi  — 5(1) 
7212 50 980  drugi  — 5 (1) 
7212 60 - Platirani: 

— širine nad 500 mm: 
7212 60 110 —t - površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave  — 5 (1) 
7212 60 190  drugi  — 5(1) 

 širine ne več kot 500 mm: 
 površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave: 

7212 60 910  toplo valjani, platirani, brez nadaljnje obdelave  — 5 (1) 
7212 60 930  drugi  — 5 (1) 
7212 60 990  drugi   — 5 (1) 

7213 Palice in žica, toplo valjane, v ohlapnih kolobarjih, iz že- 
leza ali nelegiranega jekla 

7213 10 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, povzročen- 
imi med valjanjem  — 10 

7213 20 000 - te avtomatnega jekla. .    — 10 
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— Druge, ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika: 
7213 31 — s krožnim prečnim prerezom premera manj kot 14 mm: 
7213 31 200  iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona  — 10 

 druge: 
7213 31 810  ki vsebujejo 0,06 ut.% ali manj ogljika  — 10 
7213 31 890  ki vsebujejo več kot 0,06 ogljika  — 10 
7213 39  druge: 
7213 39 100  ki vsebujejo 0,06 ut.% ali manj ogljika  — 10 
7213 39 900  ki vsebujejo več kot 0,06 ut.% ogljika   — 10 

— Druge, ki vsebujejo 0,25 ut% in več, toda manj kot 0,6 
ut.% ogljika: 

7213 41 000 —s krožnim prečnim prerezom premera manj kot 14 mm  — 10 
7213 49 000 - - druge  — 10 
7213 50 - Druge, ki vsebujejo 0,6 ut.% aii več ogljika: 
7213 50 200 — iz tipov, ki se uporabljalo za žično armiranje pnevmatik (steel 

cord)  — 10 
— druge: 

7213 50 810  ki vsebuje 0,6 ut.% ali več, vendar ne več kot 0.75 ut.% oglji- 
ka   — 10 

7213 50 890  ki vsebuje več kot 0,75 ogljika  — 10 

7214 Druge palice in žica, iz železa ali nelegiranega jekla, ko- 
vane, toplo valjane, toplo vlečene ali toplo iztiskane, 
vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po valjanju 

7214 10 000 - Kovane    — 10 
7214 20 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi aii drugimi deformacijami, povzročen- 

imi med valjanjem ali spiralno zvite po valjanju ........ — 10 
7214 30 000 - Iz avtomatnega jekla  — 10 
7214 40 - Druge, ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika: 
7214 40 100  s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom, valjane s štiiih stra- 

ni   — 10 
— drugo. 

7214 40 200  iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona  — 10 
 druge, s krožnim prečnim prerezom in s premerom: 

7214 40 510   80 mm ali več  — 10 
7214 40 590  manj kot 80 mm   — 10 
7214 40 800  druge  — 10 
7214 50 - Druge, ki vsebujejo 0,25 ut% in več, toda manj kot 0,6 

ut.% ogljika: 
7214 50 100 — pravokotnega {razen kvadratnega) prečnega prereza, valjano s 

štirih strani   — 10 
— okroglega prereza s premerom: 

7214 50 310   80 mm ali več  — 10 
7214 50 390  manj kot 80 mm  — 10 
7214 50 900 - - druge  — 10 
7214 60 000 - Druge,ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika  — 10 

7215 Druge palice in žica iz železa ali nelegiranega jekla 

7215 10 000 - Iz avtomatnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dode- 
lane, brez nadaljnje obdelave  — 10 

7215 20 - Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez na- 
daljnje obdelave, ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika: 

7215 20 100 —pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega prereza  — 10 
7215 20 900 - - druge  — 10 
7215 30 000 - Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez na- 

daJjnje obdelave, ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, toda manj 
kot 0,6 ut.% ogljika  — 10 
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7215 40 000 - Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez na- 

daljnje obdelave, ki vseoujejo 0.6 ut% ali več ogljika  — 10 
7215 90 - Druge: 
7215 90 100 — toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, platirane, brez na- 

daljnje obdelave  — 10 
7215 90 900 — druge  — -jO 

7216 Kotniki in drugi profili iz železa ali nelegiranega jekla 

7216 10 000 - U, I ali H profili, toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, 
brez nadaljnje obdelave, višine manj kot 80 mm  — 4 (1) 

— L ali T profili, toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, brez 
nadaljnje obdelave, višine manj kot 80 mm: 

7216 21 000 - - L profili  — 4 m 
7216 22 000 - - T profili   — 4 (1) 

— U, I ali H profili, toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, 
brez nadaljnje obdelave, višine 80 mm in več: 

7216 31 — U profili: 
 višine 80 mm ali več, vendar ne več kot 220 mm: 

7216 31 110  s paralelnima pasnicama   — 4 (1) 
7216 31 190  drugi      4 (1) 

 višine nad 220 mm. 
7216 31 910 *- s paralelnima pasnicama   — 4 (1) 
7216 31 990  drugi    4 (1) 
7216 32  I profili: 

 višine 80 mm ali več, vendar ne več kot 220 mm: 
7216 32 110   z paralelnima pasmama   — 4 (1) 
7216 32 190    - drugi   — 4 (1) 

 višine nad 220 mm: 
7216 32 910  s paralelnima pasnicama   — 4(1) 
7216 32 990  drugi  — 4 (1) 
7216 33  H profili: 
7216 33 100  višine 80 mm ali več, vendar ne več kot 180 mm  — 4 (1) 
7216 33 900  višine nad 180 mm  — 4(1) 
7216 40 - L ali T profili, toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, brez 

nadaljnje obdelave, višine 80 mm in več: 
7216 40 100  L profili  — 4 (1) 
7216 40 900 - - T profili  — 4 (i) 
7216 50 - Kotniki in drugi profili, toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiska- 

ni, brez nadaljnje obdelave: 
7216 50 100 — s prečnim prerezom, ki ga lahko zajamemo v kvadrat s stranico 

80 mm  — 4 (1) 
— drugi: 

7216 50 910  tračno železo z robno izboklino   — 4(1) 
7216 50 990  drugo  — 4 (1) 
7216 60 - Kotniki in drugi profili, hladno oblikovani ali hladno dodela- 

ni, brez nadaljnje obdelave: 
— izdelani iz ploščato valjanih izdelkov: 

7216 60 110  C, L, U, Z, ornega ali odprti profili   — 10 
7216 60 190  drugi  — 10 
7216 60 900  drugi    — 10 
7216 90 - Drugi: 
7216 90 100 — toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, platirani, brez nadaljnje 

obdelave  — 4(1) 
— drugi: 

7216 90 500  kovani  — 10 
7216 90 600  toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani  — 10 

 hladno oblikovani, hladno dodelani- 
7216 90 910  profilirana (rebrasta) pločevina   — 10 
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7216 90 930 
7216 90 950 
7216 90 970 
7216 90 980 

7217 

-   drugi: 
 izdelani iz plosko valjanih izdelkov: 
 platirani ali prevlečeni s cinkom debeline: 
 manj kot 2,5 mm  
 2.5 mm ali več    
 drugi  
 drugi  

Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega jekla 

7217 11 
7217 11 100 

7217 11 910 - - 

7217 11 990 - - 
7217 12 
7217 12 100 - - 
7217 12 900 - - 
7217 13 

7217 13 110 
7217 13 190 - - 

7217 13 910 - - 
7217 13 990 - - 
7217 19 
7217 19 100 -- 
7217 19 900 - - 

7217 21 000 
7217 22 000 
7217 23 000 
7217 29 000 - 

7217 31 000 - 
7217 32 000 - 
7217 33 000 - 
7217 39 000 - 

— Ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika: 
— neplatirana ali neprevlečerta, polirana ali nepolirana: 
 z največjo dimenzijo prečnega prereza manj kot 0.8 mm . . . 
 z največjo dimenzijo prečnega prereza 0.8 mm ali več: 

— ki vsebuje vtiske, rebra, žlebiče ali druge deformacije, 
povzročene med procesom valjanja   . . . . 

— druga  
— platirana ali prevlečena s cinkom: 
 z največjo dimenzijo prečnega prereza manj kot 0,8 mm . . . 
 z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm ali več . . . . 
— platirana ali prevlečena z drugimi navadnimi kovinami: 
 z največjo dimenzijo prečnega prereza manj kot 0,8 mm: 
 prevlečena z bakrom  
 druga . . . .■    
 z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm ali več: 
 prevlečena z bakrom  
 druga  
 druga: 
 z največjo dimenzijo prečnega prereza manj kot 0,8 mm . . . 
 z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm ali več . . . . 
— Ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot 0,6 ut.% oglji- 

ka: 
— neplatirana ali nepreviečena, polirana ali nepolirana  
 platirana ali prevlečena s cinkom  
— platirana ali prevlečena z drugimi navadnimi kovinami   
— druga  
— Ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika: 

- neplatirana ali nepreviečena, polirana ali nepoiirana  
- platirana ali prevlečena s cinkom   
- platirana ali prevlečena z drugimi navadnimi kovinami   
- druga   

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

5 (1) 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

7218 

7218 10 000 
7218 90 

7218 90 110 
7218 90 130 

7218 90 150 
7218 90 190 
7218 90 300 

III. NERJAVNO JEKLO 

Nerjavno jeklo v ingotih ali drugih primarnih oblikah; po- 
lizdelki iz nerjavnega jekla 

- Ingoti in druge primame oblike   
- Drugo: 
 s pravokotnim (vključno s kvadratnim) prečnim prerezom: 
 valjani ali dobljeni s kontinuiranim litjem: 
 katerih širina je manjša od dvakratne debeline in ki vsebu- 

jejo v utežnih %: 
 2,5% ali več niklja  
 manj kot 2,5 % niklja  
 drugi, ki vsebujejo: 
 2.5% ali več niklja  
 manj kot 2,5% niklja  
  kovani     
 drugi: 

3 (1) 

(1) 
(1) 

(1) 
(1) 
(1) 
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rifna 
iaka 

1  

90 500 

90 910 
90 990 

i 

11 
11 100 
11 900 
12 
12 100 
12 900 
13 
13 100 
13 900 
14 
14 100 
14 900 

21 

21 110 
21 190 
21 900 
22 
22 100 
22 900 
23 
23 100 
23 900 
24 
24 100 
24 900 

31 
31 100 
31 900 
32 
32 100 
32 900 
33 
33 100 
33 900 
34 
34 100 
34 900 
35 
35 100 
35 900 
90 

90 110 
90 190 

Poimenovanje Enota Carinska 
    stopnja 

 2 3 4__ 
 valjani ali kontinuirno vliti  — 6(1) 
 kovani: 
 z okroglim ali mnogokotnim prečnim prerezom  — 6 (1) 
 drugi   — 4 (1) 

Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 
mm in več 

— Toplo valjani, v kolobarjih, brez nadaljnje obdelave: 
— debeline več kot 10 mm: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja    — 10 
 ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja    — 10 
— debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja  — 10 
 ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja  — 10 
 debeline 3 mm ali več, vendar manj kot 4,75 mm: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja  — 10 
 ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja  — 10 
— debeline manj kot 3 mm: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja  — 10 
 ki vsebujejo manj kot 2,5 ut% niklja .    — 10 
— Toplo valjani, ne v kolobarjih, brez nadaljnje obdelave: 
— debeline več kot 10 mm: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja, debeline: 
 nad 13 mm  — 10 
 nad 10 mm, vendar ne več kot 13 mm  — 10 
 ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja  — 10 
 debeline 4,75 mm in več, vendar ne več kot 10 mm: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja  — 10 
 ki vsebujejo manj kot 2.5 ut.% niklja  — 10 
 debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja  — 10 
 ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja  — 10 
— debeline manj kot 3 mm: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja  — 10 
 ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja  — 10 
— Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave: 
 debeline 4,75 mm in več: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja  — 10 
 ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja  — 10 
— debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja  — 10 
 ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja  — 10 
— debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja  — 10 
 ki vsebuje manj kot 2,5 ut.% niklja  — 10 
— debeline 0,5 mm in več, vendar ne več kot 1 mm: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja  — 10 
 ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja  — 10 
 debeline manj kot 0,5 mm: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja  — 10 
 ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja  — • 10 
- Drugi: 
— površinsko obdelani, vključno platirani, ali enostavno rezani v 

oblike, razen pravokotne oblike (vključno kvadratne), brez na- 
daljnje obdelave: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja  — 10 
 ki vsebujejo manj kot 2,5 ut% niklja  — 10 
 drugi: 

57 poročevalec, št. 38/111 



Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka     stopnja 

1  2 3 4 

7219 90 910  ki vsebujejo 2.5 ut.% ali več niklja  — 10 
7219 90 990  ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja  — 10 

7220 Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj 
kot 600 mm 

— Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave: 
7220 11 000  debeline 4.75 mm in več  — 10 
7220 12 000 —debeline manj kot 4,75 mm  — 10 
7220 20 - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave: 
7220 20 100 - - širine nad 500 mm  — 10 

— širine ne več kot 500 mm: 
 debeline 3 mm ali več, ki vsebujejo (v utežnih %): 

7220 20 310  2,5% ali več niklja  — 10 
7220 20 390  manj kot 2,5% niklja  — 10 

 debeline nad 0,35 mm, vendar manj kot 3 mm. ki vsebujejo 
(v utežnih %): 

7220 20 510  2.5% ali več niklja  — 10 
7220 20 590  manj kot 2,5% niklja  — 10 

 debeline do 0,35 mm, ki vsebujejo: 
7220 20 910  2,5% ali več niklja  — 10 
7220 20 990  manj kot 2,5% niklja  — 10 
7220 90 - Drugi: 

— širine nad 500 mm: 
7220 90 110  površinsko obdelani, vključno s platiranjem, brez nadaljnje 

obdelave  — 10 
7220 90 190  drugi  — 10 

— širine ne več kot 500 mm: 
 površinsko obdelani, vključno s platiranjem, brez nadaljnje 

obdelave: 
7220 90 310  toplo valjani, platirani  — 10 
7220 90 390  drugi  — 1° 
7220 90 900  drugi  — 10 

7221 00 Palice in žica, toplo valjane, v ohlapnih kolobarjih, iz 
nerjavnega jekla 

7221 00 100 - Ki vsebujejo 2.5 ut.% ali več niklja  — 10 
7221 00 900 - Ki vsebujejo do 2,5 ut.% niklja  — 10 

7222 Druge palice in žica, kotniki in drugi profili iz ne- 
rjavnega jekla 

7222 10 - Palice, toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane. brez na- 
daljnje obdelave: 

— okroglega prečnega prereza: 
 premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v utežnih %): 

7222 10 110   2.5 % ali več niklja    — 1° 
7222 10 190  manj kot 2.5 % niklja   — 10 

 premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80 mm. ki vsebujejo 
(v utežnih %): 

7222 10 210  2.5 % ali več niklja  — 1° 
7222 10 290  manj kot 2.5 % niklja  — 10 

 premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v utežnih %): 
7222 10 310   2.5 % ali več niklja     — 10 
7222 10 390  manj kot 2.5 % niklja  — 10 

— druge, ki vsebujejo (v utežnih %): 
7222 10 810  2,5 % ali več niklja  — 10 
7222 10 890  manj kot 2,5 % niklja  — 10 
7222 20 - Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez na- 

daljnje obdelave: 
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 okroglega prečnega prereza: 
 premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v utežnih %): 

7222 20 110  2.5 % ali več niklja  — 10 
7222 20 190  do 2,5 % niklja   — 10 

 premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80 mm, ki vsebujejo 
(v utežnih %): 

7222 20 210  2,5 % aii več niklja  — 10 
7222 20 290  manj kot 2.5 % nikija  — 10 

 premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v utežnih %): 
7222 20 310  2.5 % ali več niklja  — 10 
7222 20 390  manj kot 2,5 % niklja  — 10 

— druge, ki vsebujejo (v utežnih %): 
7222 20 810  2,5 % ali več niklja  — 10 
7222 20 890  manj kot 2,5 % niklja  — 10 
7222 30 - Druge palice: 
7222 30 100 — toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, platirane, brez na- 

daljnje obdelave  — 10(1) 
— druge: 
 ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja: 

7222 30 510  kovane    — 10 
7222 30 590  druge  — 10 

 ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja: 
7222 30 910  kovane  — 10 
7222 30 990  druge  — 10 
7222 40 - Kotniki in drugi profili: 

— toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave: 
7222 40 110  ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja   — 10 
7222 40 190  ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja  — 10 

 drugi: 
7222 40 300  hladno valjani, hladno vlečeni ali iztiskani, platirani, brez na- 

daljnje obdelave   — 10(1) 
 drugi: 
 hladno oblikovani ali hladno dodelani, brez nadaljnje obde- 

lave: 
7222 40 910  dobljeni iz ploščato valjanih izdelkov  — 10 
7222 40 930  drugi ,  — 10 
7222 40 990  drugi  — 10 

7223 00 Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla 

— KT vsebuje 2.5 ut.% ali več niklja: 
7223 00 110  ki vsebuje 28 ut % ali več, vendar ne več kot 31 ut.% niklja in 

20 ut.% ali več, vendar ne več kot 22 ut % kroma  — 10 
7223 00 190 - - druga  — 10 

— Ki vsebuje manj kot 2,5 ut.% niklja: 
7223 00 910 — ki vsebuje 13 ut.% ali več, vendar ne več kot 25 ut.% kroma in 

3,5 ut.% ali več, vendar ne več kot 6 ut.% aluminija  — 10 
7223 00 990 - - druga    — 10 

IV. DRUGA LEGIRANA JEKLA; VOTLE PAUCE ZA SVEDRE, IZ LEGIRANEGA AU 
NELEGIRANEGA JEKLA 

7224 Druga legirana jekla v ingotih ali drugih primarnih ob- 
likah; polizdelki iz drugih legiranih jekel 

7224 10 000 - Ingoti in druge primame oblike  — 10 
7224 90 - Drugo: 

 s pravokotnim (vključno kvadratnim) prečnim prerezom: 
 toplo valjani ali kontinuirno vliti: 
 pri katerih je širina manjša od dvakratne debeline: 
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1 2 3 4 
7224 90 010  iz hitroreznega jekla  — 10 
7224 90 050  ki vsebujejo največ 0.7 ut.% ogljika, 0,5 ut.% ali več, ven- 

dar največ 1,2 ut.% mangana in 0,6 ut.% ali več, vendar 
največ 2,3 ut.% silicija; ki vsebujejo 0,0008 ut.% aii več 
bora z vsebnostjo katerih koli drugih elementov, ki je 
nižja od minimuma, omenjenega v opombi 1 f) k temu 
poglavju  — 10 

7224 90 080  drugi  — 10 
7224 90 150  drugi  — 10 
7224 90 190  kovani  — 10 

— drugi: 
 toplo valjani ali kontinuirno vliti: 

7224 90 310  ki vsebujejo ne manj kot 0,9 ut%, vendar ne več kot 1,15 
ut.% ogljika, ne manj kot 0,5 ut,%, vendar rse več kot 2 
ut.% kroma in, če je prisoten, ne več kot 0.5 ut.% molibde- 
na   — 10 

7224 90 390  drugi  — 10 
 kovani: 

7224 90 910  s krožnim aii mnogokotnim prečnim prerezom  — 10 
7224 90 990  kovani  — 10 

7225 Ploščato valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine 
600 mm in več 

7225 10 - Iz silicijevega jekla za elektropločevine: 
7225 10 100 --toplo valjani .    — 10 

— hladno valjani 
7225 10 910  z orientiranim kristalnim zrnom    — 10 
7225 10 990  z neorientiranim kristalnim zrnom  — 10 
7225 20 - Iz hitroreznega jekla: 
7225 20 200 — valjani, površinsko obdelani, vključno platirani. brez nadaljnje 

obdelave, ali enostavno rezani v oblike, razen pravokotne 
oblike (vključno kvadratne)  — 10 

7225 20 900 - - drugi  — 10 
7225 30 000 - Drugi, toplo valjani, v kolobarjih, brez nadaljnje obdelave . . — 10 
7225 40 - Drugi, toplo valjani, ne v kolobarjih, brez nadaljnje obdelave: 
7225 40 100 —debeline več kot 20 mm  — 10 
7225 40 300 — debeline več kot 15 mm ne več kot 20 mm  — 10 
7225 40 500 — debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot 15 mm  — 10 
7225 40 700 —debeline 3 mm aii več. vendar manj kot 4,75 mm  — 10 
7225 40 900 — debeline manj kot 3 mm  — 10 
7225 50 - Drugi, hladno valjani (hladno deformirano, brez nadaljnje ob- 

delave: 
7225 50 100 — ki vsebujejo manj kot 0,6 ut.% silicija in ne manj kot 0,3 ut.%, 

vendar ne več kot 1 ut.% aluminija  — 10 
7225 50 900 - - drugi  — 10 
7225 90 - Drugi: 
7225 90 100 — površinsko obdelani, vključno platirani. brez nadaljnje obde- 

lave. ali enostavno rezani v oblike, razen pravokotne oblike 
(vključno kvadratne)   — 10 

7225 90 900 - - drugi  — 10 

7226 Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine « 
manj kot 600 mm 

7226 10 - Iz silicijevega jekla za elektropločevine: 
7226 10 100 —toplo valjani, brez nadaljnje obdelave   — 10 

— drugi: 
 katerih širina presega 500 mm: 

7226 10 310  z orientiranim kristalnim zrnom : — 10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
 oznaka  ___ _____     .   stopnja 

1  2    3 4 

7226 10 390  z neonentiranim kristalnim zrnom  — 10 
- — katerih širina ne presega 500 mm: 

7226 10 910     z orientiranim kristalnim zrnom .     — 10 
7226 10 990   z neorientiranim kristalnim zrnom    — 10 
7226 20 - Iz hitroreznega jekla: 
7228 20 200 — toplo valjani, brez nadaljnje obdelave; širine, ki ne presega 500 

mm, toplo valjani, platirani, brez nadaljnje obdelave; širine nad 
500 mm, hladno valjani (hladno deformirani) ali površinsko ob- 
delani, vključno platirani, brez nadaljnje obdelave    — 10 

7226 20 800 - -.drugi    — 10 
- Drugi: 

7226 91 - - toplo valjani, brez nadaljnje obdelave: 
7226 91 100  debeline 4,75 mm ali več      — 10 
7226 91 900  debeline manj kot 4,75 mrn    — 10 
7226 92 — hladno vaiiani {hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave: 
7226 92 100 - - - širine nad 500 mm  — 10 

- - - širine ne več kct 500 nlm: 
7226 92 910 - - - - ki vsebujejo manj kot 0,6 ut.% silicija in ne manj kot 0,3 

ut.%, vendar ne več kot 1 ut.% aluminija     — 10 
7226 92 990 - - - - drugi      — 10 
7226 99 - - drugi; 
7226 99 200  širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani, platirani, brez na- 

daljnje obdelave; širine nad 500 mm, površinsko obdelani, 
vključno Dlatirani, brez nadaljnje obdelave  — 10 

7226 99 800  drugi    — 10 

7227 Palice in žica, toplo valjani, v ohlapno navitih kolobarjih, 
iz drugih legiranih jekel 

7227 10 000 - Iz hitroreznega jekia.    — 10 
7227 20 000 - Iz silicij-manganovih jekel  — 10 
7227 90 - Druga: \ 
7227 90 100 — ki vsebuje 0,0008 ut.% ali več bora, z vsebnostjo katerega koli 

elementa, manjšo od minimuma, omenjenega v opombi 1 f) k 
temu pogiavju   — 10 

7227 90 300 — ki vsebuje manj kot 0,35 ut.% ogljika, 0,5 ut.% ali več, vendar 
do 1,2 ut.% mangana in 0,6 ut.% ali več, vendar do 2,3 ut.% sili- 
cija  — 10 

7227 90 500 — ki vsebuje vsaj 0,9 ut.%, vendar največ 1,15 ut.% ogljika, naj- 
manj 0,5 ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in, če je prisoten. 
največ 0,5 ut.% molibdena  — 10 

7227 90 700 - - druga   — 10 

7228 Palice, kotniki in drugi profili iz drugih legiranih jekel; 
votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel 

7228 10 - Palice iz hitroreznega jekla: 
7228 10 100 — toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, brez nadaljnje obde- 

lave   — 10 
- druge: 

7228 10 300  toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane. platirane, brez na- 
daljnie obdelave     — 10 

7228 10 500  kovane  — 10 
7228 10 900  druge »  — 10 
7228 20 - Palice iz silicij-manganovega jekla: 

- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, brez nadaljnje obde- 
lave: 

7228 20 110  s pravokotnim (razen kvaoratnega) prečnim prerezom, val- , 
iane s štirih strani   . — 10 

7228 20 190  druge    — 10 
 druge: 
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7228 20 300  toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, platirane, brez na- 

daljnje obdeiave   — 10 
7228 20 600  druge  — 10 
7228 30 - Druge palice, toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, brez 

nadaljnje obdelave: 
7228 30 200  iz orodnega jekla  — 10 

 ki vsebujejo vsaj 0,9 ut.%, vendar največ 1,15 ut.% ogljika, vsaj 
0,5 ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in če je prisoten, največ 
0,5 ut.% molibdena: 

7228 30 410  s krožnim prečnim prerezom in s premerom 80 mm ali več . . — 10 
7228 30 490  druge  — 10 

— druge: 
 krožnega prereza, s premerom: 

7228 30 610   80 mm ali več  — 10 
7228 30 690  manj kot 80 mm   — 10 
7228 30 700  pravokotnega (razen kvadratnega) prereza, valjane s štirih 

strani  *  — 10 
7228 30 890  druge  — 10 
7228 40 - Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave: 
7228 40 100  iz orodnega jekla  — 10 
7228 40 900  droge  — 10 
7228 50 - Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez na- 

daljnje obdelave: 
7228 50 200  iz orodnega jekla  — 10 
7228 50 400 — ki vsebujejo vsaj 0,9 ut.%, vendar največ 1,15 ut.% ogljika, vsaj 

0,5 ut.%, vendar ne več kot 2 ut.% kroma in, če je prisoten, 
največ 0.5 ut.% molibdena    — 10 

— druge: 
 s krožnim prerezom, s premerom: 

7228 50 610  80 mm ali več  — 10 
7228 50 690  manj kot 80 mm   — 10 
7228 50 700  s pravokotnim (razen s kvadratnim) prerezom, valjane s štirih 

strani    — 10 
7228 50 890  druge  — 10 
7228 60 - Druge palice: 
7228 60 100  toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane. samo platirane, brez 

nadaljnje obdelave  — 10 
— druge: 

7228 60 810  iz orodnega jekla  — 10 
7228 60 890  druge  — 10 
7228 70 - Kotniki 'm drugi profili: 
7228 70 100 —toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave: — 10 

 drugi: 
7228 70 310  toplo valjani, toplo vlečeni aii iztiskani. platirani, brez na- 

daljnje obdelave   — 10 
 drugi: 

7228 70 910  hladno oblikovani ali hladno dodelani, brez nadaljnje obde- 
lave   — 10 

7228 70 990  drugi  — 10 
7228 80 - Votle palice za svedre: 
7228 80 100 — iz legiranega jekla  — 10 
7228 80 900 —iz nelegiranega jekla *:■  — 10 

7229 Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel 

7229 10 000 - Iz hitroreznega jekla  — 10 
7229 20 000 - Iz silicij-manganovega jekla  — 10 
7229 90 - Druga: 
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7229 90 100 — ki vsebuje manj kot 0,35 uL% ogljika, 0,5 ut.% ali več. vendar 
največ 1.2 ut.% mangana in 0.6 ut.% ali več, vendar največ 2.3 
ut.% silicija  — 10 

7229 90 500 — ki vsebuje vsaj 0.9 ut.%. vendar največ 1,15 ut.% ogljika, vsaj 
0,5 ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ 
0,5 ut.% molibdena    — 10 

7229 90 900  druga  — 10 

\ 
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73. POGLAVJE 

IZDELKI IZ ŽELEZA IN JEKLA 

Opombi 
1. V tem poglavju so z izrazom »lito železo« mišljeni izdelki, 
dobljeni z litjem, v katerih železo v utežnih % prevladuje nad 

vsakim drugim elementom in ki ne ustrezajo kemični sestavi 
jekla, definiranega v opombi 1 pod (d) k 72. poglavju. 

2. V tem poglavju so z izrazom »žica« mišljeni toplo ali hladno 
oblikovani izdelki s kakršno koli obliko prečnega prereza, 
katerih nobena dimenzija prečnega prereza ne presega 16 
mm. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
0žnaka stoonia 

7301 Piioti iz železa ali jekla, vključno vrtani, prebiti ali izdela- 
ni iz sestavljenih elementov; zvarjeni profili in kotniki iz 
železa ali jekla 

7301 10 000 - Piloti  _ 5 

7301 20 000 - Zvarjeni profili in kotniki  — 5 

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, time vezice, 
tirna ležišča, klini za tima ležišča, podložne plošče, 
pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, po- 
sebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje 
tirnic 

7302 10 - Tirnice: 
7302 10 100  elektroprevodne, z deli iz neželeznih kovin  — 6 (1) 

— druge: 
 nove: 

7302 10 310  z maso 20 kg ali več na meter  — 4 (1) 
7302 10 390  z maso manj kot 20 kg na meter  — 4(1) 
7302 10 900  rabljene    3 (1) 
7302 20 000 - Pragovi za tirnice  — 4 (1) 
7302 30 000 - Kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic . — 5 (1) 
7302 40 - Tirne vezice in podložne plošče: 
7302 40 100  valjane    10 
7302 40 900  druge     10 
7302 90 - Drugo: 
7302 90 100  tirnavodila      10 
7302 90 300  tirne vezice, tirna ležišča in klini za tima ležišča  — 10 
7302 90 900  drugo    10 

7303 00 Cevi in votli profili iz litega železa 

7303 00 100 - Cevi in votli profili, ki se uporabljajo v tlačnih sistemih .... — 6 (1) 
7303 00 900 - Drugi    6 (1) 

7304 Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa (razen litega žele- 
za) ali jekla 

7304 10 - Cevi za naftovode ali plinovode: 
7304 10 100  z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm  — 9 (1) 
7304 10 300  z zunanjim premerom nad 168,3 mm. vendar do vključno 406,4 

mm  ,  — 9 (1) 
7304 10 900  z zunanjim premerom nad 406,4 mm  — g (1) 
7304 20 - Zaščitne cevi ("casing"), proizvodne cevi ftubing") in vrtalne 

cevi, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali pli- 
na: 
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20 100 

20 910 
20 990 

31 
31 100 

31 910 
31 990 
39 
39 100 

39 200 

39 300 

39 510 
39 590 

39 910 
39 930 
39 990 

41 
41 100 

41 900 
49 
49 100 

49 300 

49 910 
49 990 

i 

51 

51 110 
51 190 

51 300 

51 910 

Poimenovanje Enota Carinska 
 stopnja 

- vrtalne cevi   — 3 (1) 
- drugo: 
- z zunanjim premerom do vključno 406.4 mm   — 9 (1) 
- z zunanjim premerom nad 406,4 mm  — 9 (1) 
Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz železa in nelegirane- 
ga jekla: 
- hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani): 
- opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali 

tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu   — pr 
- - drugi: 
 precizno vlečene cevi  — 9 (1) 
 drugi  — 9 (1) 
- drugi: 
- neobdelani, ravni in z enakomerno debelino sten, za uporabo 

zgolj pri proizvodnji cevi in votlih profilov z drugimi prečnimi 
prerezi in debelinami sten   — 9 (1) 

 drugi: 
 opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali 

tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
 drugi: 
 z zunanjim premerom nad 421 mm in z debelino sten 

nad 10,5 mm  — 9 (1) 
  drugi: 
 navojne cevi (za plinovode): 
 platirane ali prevlečene s cinkom   — 9(1) 
 druge  — 9 (1) 
 drugi, z zunanjim premerom: 
 do vključno 168,3 mm  — 9 (1) 
 nad 168,3 mm. vendar do vključno 406,4 mm .... — 9 (1) 
 nad 406,4 mm   — 9 (1) 
Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz nerjavnega jekla: 
- hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani): 
 opremljeni s priborom, ustrezni za pretok plina ali tekočine, 

za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
 drugi   — 9 (1) 
- drugi: 
- neobdelani, ravni in z enakomerno debelino sten, za uporabo 

zgoij pri proizvodnji cevi in votlih profilov z drugimi prečnimi 
prerezi in debelinami sten    — 9 (1) 

 drugi: 
  opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali 

tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
 drugi: 
 z zunanjim premerom do vključno 406,4 mrn ....... — 9 (1) 
 z zunanjim premerom nad 406,4 mm  — 9 (1) 
Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz drugega legiranega je- 
kla: 
- hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani): 
- ravni in z enakomerno debelino sten, iz legiranega jekla, ki 

vsebuje vsaj 0,9 ut.%, vendar ne več kot 1,15 ut.% ogljika, 
vsaj 0,5 ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in največ do 0,5 
ut.% molibdena, če ga vsebujejo, dolžine: 

■ do vključno 4,5 m . .     — 9 (1) 
  nad 4,5 m  — 9 (1) 
- — drugi: 
• opremljeni s priborom (fitingi). ustrezni za pretok plina ali . 

tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
  drugi: 
  precizne cevi  — 9 (1) 
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1   2 3 4 

7304 51 990  drugi  — 9 (1) 
7304 59  drugi: 
7304 59 100  neobdelani, ravni in z enakomerno debelino sten, za uporabo 

zgolj pri izdelavi cevi z drugačnimi prečnimi prerezi in debeli- 
nami sten   — 9 (1) 

 drugi, ravni, z enakomerno debelino sten, iz legiranega jekla, 
ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%, vendar največ 1,15 ut.% ogljika, 
najmanj 0,5 ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in največ do 
0,5 ut.% molibdena, če ga vsebujejo, dolžine: 

7304 59 310  do vključno 4,5 m  — 9(1) 
7304 59 390  nad 4,5 m  — 9 (1) 

 drugi: 
7304 59 500  opremljeni s priborom(fitingi), ustrezni za pretok plina ali 

tekočine za uporabo v civilnem letalstvu   — 9 (1) 
 drugi: 

7304 59 910  z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm  — 9 (1) 
7304 59 930  z zunanjim premerom nad 168,3 mm, vendar do 

vključno 406,4 mm  — 9 (1) 
7304 59 990  z zunanjim premerom nad 406,4 mm  — 9 (1) 
7304 90 - Drugi: 
7304 90 100  opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali 

tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
7304 90 900 - - drugi  — 9 (1) 

7305 Druge cevi (npr. varjene, kovičene ali zaprte na podo- 
ben način), z notranjim in zunanjim krožnim prečnim 
prerezom, katerega zunanji premer presega 406,4 mm, 
iz železa ali jekia 

- Cevi za naftovode ali plinovode: 
7305 11 000 —vzdolžno varjene, električno obtočno  — 9 (1) 
7305 12 000 —druge, vzdolžno varjene  — 9 (1) 
7305 19 000 - - druge  — 9 (1) 
7305 20 - Zaščitne cevi ("casing*), ki se uporabljajo pri vrtanju za prido- 

bivanje nafte ali plina: 
7305 20 100  vzdolžno varjene   — 9 (1) 
7305 20 900 - - druge  — 9 (1) 

- Druge, varjene: 
7305 31 000 — vzdolžno varjene   — 9 (1) 
7305 39 000 - - druge .   — 9 (1) 
7305 90 000 - Druge  — 9 (1) 

7306 Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni, 
kovičeni ali zaprti na podoben način), iz železa ali jekla 

7306 10 - Cevi za naftovode ali plinovode: 
 vzdolžno varjene, z zunanjim premerom: 

7306 10 110  do vključno 168,3 mm  — 9 (1) 
7306 10 190  več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm  — 9(1) 
7306 10 900  spiralno varjene  — 9 (1) 
7306 20 000 - Zaščitne cevi ("casing") in proizvodne cevi (tubing"), ki se u- 

porabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina  — 9 (1) 
7306 30 - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa ali r»e- 

legiranoga jekla: 
7306 30 100 — opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali 

tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
- drugi: 
 precizne cevi, z debelino sten: 

7306 30 210  do vključno 2 mm  — 10 
7306 30 290  nad 2 mm   — 10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
 5?T!§ka        stopnja 

1  2   3 4_  
- - - drugi- 
 navojne cevi (za plinovode) 

7306 30 510  platirane ali prevlečene s cinkom  — 10 
7306 30 590  druge  — 10 
 drugi, z zunanjim premerom: 
 do vključno 168,3 mm: 

7306 30 710  platirani ali prevlečeni s cinkom  — 10 
7306 30 780  drugi  — 10 
7306 30 900  nad 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm  — 10 
7306 40 - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz nedavnega je- 

kla: 
7306 40 100 — opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali 

tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
- drugi: 

7306 40 910 —- hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno deformirani) ... — 9 (1) 
7306 40 990  drugi    — 9 (1) 
7306 50 - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz drugih legira- 

nih jekel: 
7306 50 100 - - opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali 

tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
 drugi: 

7306 50 910  precizne cevi      — 9 (1) 
7306 50 990  -drugi   — 9 (1) 
7306 60 - Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega prereza: 
7306 60 100 — opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali 

tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
- drugi: 
 s pravokotnim (vključno s kvadratnim) prečnim prerezom, z 

debelino sten: 
7306 60 310  do vključno 2 mm  — 10 
7306 60 390  nad 2 mm    — 10 
7306 60 900  z drugačnimi prečnimi prerezi  — 10 
7306 90 000 - Drugo   — 10 

7307 Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki) iz 
železa ali jekla 

- Liti pribor (fitingi): 
7307 11 — iz netempranega litega železa: 
7307 11 100  ki se uporablja v tlačnih sistemih  — 10 
7307 11 900  drug    — 10 
7307 19  drug: 
7307 19 100  iz tempranega litega železa  — 10 
7307 19 900  drug  — 10 

- Drug. iz nerjavnega jekla: 
7307 21 000  prirobnice  — 10 
7307 22  kolena, loki in oglavki z navojem: 
7307 22 100  oglavki z navojem  — 10 
7307 22 900  spojnice in kolena  — 10 
7307 23  pribor (fitingi) za varjenje: 
7307 23 100  kolena in loki    — 10 
7307 23 900  drugo  — 10 
7307 29 - - drug: 
7307 29 100  navojni    — 10 
7307 29 300  za varjenje   — 10 
7307 29 900 - - - drug .    — 10 

- Drugo: 
7307 91 000  prirobnice  — 10 
7307 92 — kolena, loki in oglavki z navojem: 
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 1-    
Tarifna s, Poimenovanje 
oznaka 

Enota Carinska 
stopnja 

1 2 3 4 
7307 92 100  oglavki z navojem * J  
7307 92 900  spojnice in kolena  
7307 93 — pribor (fitingi) za varjenje: 

 z največjim zunanjim premerom do vključno 609,6 mm: 
7307 93 110  kolena in loki t.  
7307 93 190  drugo   

 z največjim zunanjim premerom nad 609,6 mm: 
7307 93 910  kolena in loki   
7307 93 990  drugo j  
7307 99 - - drug: 
7307 99 100  navojni     
7307 99 300  za varjenje   
7307 99 900  drug J  

7308 Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št 9406) 
in deli konstrukcij (npr.: mostovi in mostne sekcije, vra- 
ta 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, pa- 
lice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za upo- 
rabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla 

7308 10 000 - Mostovi in deli mostne konstrukcije  
7308 20 000 - Stolpi in predalčni stebri  
7308 30 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za vrata  
7308 40 - Podporniki in drugi elementi za gradbene odre in opaže in 

podporniki za rudniške jaške: 
7308 40 100 — jamsko podporje   
7308 40 900  drugo  
7308 90 - Drugo: 
7308 90 100 — zapornice, deli za jezove, pristaniški odri, trdni doki in druge po- 

morske in rečne konstrukcije  
— drugo: 
 zgolj ali predvsem iz pločevine: 

7308 90 510  plošče iz dveh slojev profilirane (rebraste) pločevine z izo- 
lacijskim jedrom  

7308 90 590  drugo  
7308 90 990  drugo  

7309 00 Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji za 
kakršen koli material (razen komprimiranih ali utekočinje- 
nih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino nad 300 li- 
trov, z oblogo ali brez nje, s toplotno izolacijo ali brez 
nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav 

7309 00 100 - Za pline (razen komprimiranega ali utekočinjenega plina). . . 
— Za tekočine: 

7309 00 300 — obloženi ali toplotno izolirani  
— drugi, s prostornino: 

7309 00 510  nad 100.000 litrov   
7309 00 590  do vključno 100.000 litrov .     
7309 00 900 - Za trdne snovi  

7310 Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni kontejner- 
ji, za kakršen koli material (razen komprimiranih ali ute- 
kočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino do 
300 litrov, z oblogo ali brez obloge, s toplotno izolacijo 
ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav 

7310 10 000 - S prostornino 50 litrov in več  

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 
10 

5 
5 
10 

5 
10 

10 

10 
10 
10 

10 

10 

10 
10 

4 (1) 

10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

- S prostornino manj kot 50 litrov: 
7310 21 — pločevinke, ki se zaprejo s spajkanjem ali robljenjem: 
7310 21 100  pločevinke za shranjevanje hrane in pijače   — 14 

 drugo, z debelino stene: 
7310 21 910  manj kot 0.5 mm  — 14 
7310 21 990  0.5 mm ali več  — 10 
7310 29  drugo: 
7310 29 100  z debelino stene manj kot 0,5 mm  — 10 
7310 29 900  z debelino stene 0,5 mm ali več  — 10 

7311 00 Kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline, iz že- 
leza ali jekla 

7311 00 100 - Brezživni  — 16 
- Drugi, s prostornino: 

7311 00 910 - - manj kot 1.000 litrov  — 16 
7311 00 990 -- 1.000 litrov ali več ..   — 16 

7312 Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi ipd., iz žele- 
za, ali jekla, ki niso električno izolirani 

7312 10 - Vpredena žica. vrvi in kabli: 
7312 10 100 — opremljeni s priborom (fitingi) ali predelani v izdelke za upora- 

bo v civilnem letalstvu   — 9 
 drugi: 

7312 10 300  iz nerjavnega jekla  — 10 
 drugi, z največjim prečnim prerezom: 
 do vključno 3 mm 

7312 10 51 0  platirani ali prevlečeni z zlitinami bakra in cinka (medeni- 
na)  ;  — 10 

7312 10 59 0  drugi  — 10 
 nad 3 mm: 
 vpredena žica: 

7312 10 710  neprevlečena  — 10 
 prevlečena: 

7312 10 750  platirana ali prevlečena s cinkom  — 10 
7312 10 790  druga   — 10 
 . - vrvi in kabli (vključno z zaporo spiralno zavitih): 
 neprevlečeni ali samo prekriti ali prevlečeni s cinkom. 

z največjim prečnim prerezom: 
7312 10 820  več kot 3 mm vendar ne več kot 12 mm  — 10 
7312 10 840  več kot 12 mm vendar ne več kot 24 mm  — 10 
7312 10 860  več kot 24 mm vendar ne več kot 48 mm  — 10 
7312 10 880  več kot 48 mm  — 10 
7312 10 990  drugi  — 10 
7312 90 - Drugo: 
7312 90 100 — opremljeno s priborom (fitingi) ali predelano v izdelke za upora- 

bo v civilnem letalstvu  — 10 
7312 90 900 - - drugo    — 10 

7313 00 000 Bodeča žica iz železa ali jekla; torzijsko zaviti (vprede- 
ni) trakovi ali enojna ploščata žica, z bodicami ali brez 
njih, in rahlo torzijsko zavita (vpredena) dvojna žica, ki 
se uporablja za ograje, iz železa ali jekla  — 10 

7314 Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi), rešetke, 
mreže in ograje iz železne ali jeklene žice; rešetke, do- 
bljene z razrezovanjem ali raztegovanjem enega kosa 
pločevine ali traku, iz železa ali jekla 

- Tkani izdelki: 
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1 2 3 4 
7314 11 —iz nerjavnega jekla: 
7314 11 100  neskončni trakovi za stroje  — 15 
7314 11 900  drugo  — 15 
7314 19  drugi: 
7314 19 100  neskončni trakovi za stroje  — 10 
7314 19 900  drugo  — 10 
7314 20 - Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih točkah, iz žice 

z največjo dimenzijo prečnega prereza 3 mm in več in z ve- 
likostjo odprtine 100 cm2 ali več: 

7314 20 100  iz rebraste žice  — 10 
7314 20 900  druge  — 10 
7314 30 - Druge rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih točkah: 
7314 30 100  platirane ali prevlečene s cinkom  — 10 
7314 30 900 — druge  — 10 

- Druge rešetke, mreže in ograje: 
7314 41  platirane ali prevlečene s cinkom: 
7314 41 100  šesterokotne mreže  — 10 
7314 41 900  druge    — 10 
7314 42  prevlečene s plastično maso: 
7314 42 100  šesterokotne mreže  — 10 
7314 42 900  druge '  — 10 
7314 49 000 - - druge  — 10 
7314 50 000 - Rešetke, dobljene z razrezovanjem in raztegovanjem kosa 

pločevine ali traku  — 10 

7315 Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla 

- Členaste verige in njihovi deli: 
7315 11  valjaste verige: 
7315 11 100  ki se uporabljajo za kolesa in motorna kolesa  — 5 (1) 
7315 11 900  druge  — 5 (1) 
7315 12 000  druge verige  — 5 (1) 
7315 19 000 --deli  — 5(1) 
7315 20 000 - Verige zoper drsenje  — 5 (1) 

- Druge verige: 
7315 81 000  z ojačanimi členki (razponske)  — 5 (1) 
7315 82  druge, z varjenimi členki: 
7315 82 100  katerih sestavni členi imajo največji prečni prerez do vključno 

16 mm  — 5 (1) 
7315 82 900  katerih sestavni členi imajo največji prečni prerez nad 16 mm — 5(1) 
7315 89 000 - - druge   — 5 (1) 
7315 90 000 - Drugi deli  — 5 (1) 

7316 00 000 Kavlji (sidra), kljuke in njihovi deli, iz železa ali jekla. . — 6 (1) 

7317 00 Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno zaviti žeblji. 
prešivne spojke (razen tistih iz tar. št 8305) in podobni 
predmeti, iz železa in jekla, z glavo iz drugega materia- 
la ali brez nje, razen takih izdelkov z bakreno glavo 

7317 00 100 - Risalni žebljički   — 5 (1) 
- Drugi: 
 hladno stisnjeni, iz žice: 

7317 00 200  žeblji v trakovih ali kolutih  — 5 (1) 
7317 00 400  jekleni žeblji, ki vsebujejo 0,5 ut% ali več ogljika, utrjeni ... — 5(1) 

 drugi: 
7317 00 610  platirani ali prevlečeni a cinkom  — 5(1) 
7317 00 690  drugi  — 5(1) 
7317 00 900 --Drugi  — 5(1) 
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ilna 
taka 

1  

11 000 
12 
12 100 
12 900 
13 000 
14 
14 100 

14 910 
14 990 
15 

15 100 

15 200 

15 300 

15 410 
15 490 

15 510 
15 590 

15 610 
15 690 

15 700 

15 810 
15 890 
15 900 
16 
16 100 

16 300 

16 500 

16 910 
16 990 
19 000 

21 000 
22 000 
23 000 
24 000 
29 000 

   — j 
Poimenovanje Enota Carinska 
 stopnja 

2 3 4 

Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s kavljem, ko- 
vice, klini za natezanje, razcepke, podložke (vključno 
vzmetne podložke) in podobni izdelki, iz železa ali jekla 

— Izdelki z navojem: 
 tirni vijaki (tirfoni)  — 6 (1) 
 drugi lesni vijaki: 
 iz nerjavnega jekla   — 6 (1) 
 drugi  — 6 (1) 
— vijaki s kavljem in vijaki z obročem i  — 6 (1) 
 samovrezni vijaki: 
 iz nerjavnega jekla    — 6 (1) 
 drugi: 
 zdistančnimi navoji  |    — 6(1) 
 drugi   — 6 (1) 
— drugi vijaki, sotniki, s svojimi maticami ali podložkami ali brez 

njih: 
 vijaki iz palic, profilov ali žice, s polnim prerezom, z debelino 

do vključno 6 mm I  — 10 
 drugi: 
 za pritrjevanje sestavnega materiala na železniške tire ... — 10 
 drugi: 
 brez glave: 
 iz nerjavnega jekla  — 10 
 drugi, z natezno trdnostjo: 
 manj kot 800 MPa  — 10 
   800 MPa ali več . .  — 10 
 z glavo: 
 z ravno ali križno zarezo: 
 iz nerjavnega jekla  — 10 
 drugi   — 10 
 vijaki s šesterokotno glavo brez zareze: 
 iz nerjavnega jekla    — 10 
 drugi   — 10 
 šesterokotni sorniki: <. 
 iz nerjavnega jekla  — 10 
 drugi, z natezno trdnostjo: 
 manj kot 800 MPa  — 10 
 800 MPa ali več   — 10 
 drugi  — 10 
 matice: 
 izdelane iz palic, profilov ali žice, polnega prereza, s preme- 

rom odprtine do vključno 6 mm  — 10 
 druge: 
 iz nerjavnega jekla  — 10 
 druge: 
 samozapome matice  — 10 
 druge, z notranjim premerom: 
 do vključno 12 mm   — 10 
 nad 12 mm   — 10 
— drugo  — 10 
— Izdelki brez navoja: 
 vzmetne podložke in druge varnostne podložke  — 7 
— druge podložke  — 10 
— kovice   — 10 
 zatiči in razcepke   . — 10 
— drugo  — 10 
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7319 

7319 10 000 
7319 20 000 
7319 30 000 
7319 90 000 

7320 

7320 10 

7320 10 110 
7320 10 190 
7320 10 900 
7320 20 
7320 20 200 

7320 20 810 
7320 20 850 
7320 20 890 
7320 90 
7320 90 100 
7320 90 300 
7320 90 900 

7321 

7321 11 
7321 11 100 
7321 11 900 
7321 12 000 
7321 13 000 

7321 81 
7321 81 100 
7321 81 900 
7321"82 
7321 82 100 
7321 82 900 
7321 83 000 
7321 90 000 

7322 

Šivalne igle, pletilne igle, tope igle, kvačke, igle za ve- 
zenje in podobni izdelki za ročno delo, iz železa ali je- 
kla; bucike in druge igle iz železa ali jekla, ki niso 
navedene in ne zajete na drugem mestu 

- Igle za šivanje, krpanje nogavic ali vezenje  
- Varnostne zaponke    
- Druge igle  
- Drugo  

Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla 

- Listnate vzmeti in peresa zanje: 
 toplo oblikovani: 
 ploščate (laminirane) vzmeti in peresa 2ari|e  
 drugi  . . 
- drugi  
- Vijačne vzmeti: 
- toplo oblikovane    
 druge: 
 tlačne navite vzmeti '  
 natezne navite vzmeti  
 druge  
- Druge: 
- ploščate spiralne vzmeti   
- krožnikaste (obročne) vzmeti  
- druge  

Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki, rešetkasta o- 
gnjišča, kuhinjske peči (vključno s pomožnim kotlom za 
centralno ogrevanje), ražnji, prenosne pločevinaste po- 
sode z žerjavico, plinski kuhalniki, grelniki krožnikov in 
podobni neelektrični gospodinjski aparati in njihovi deli, 
iz železa ali jekla 

- Aparati za kuhanje in grelniki krožnikov: 
 na plin ali kombinirani na plin in na druga goriva: 
 s pečico, vključno z ločenimi pečicami  
 drugi  
- na tekoča goriva  
- na trda goriva  
- Drugi aparati: 
- na plin ali kombinirani na plin in na druga goriva: 
 z odvodom v dimnik  
 drugi  
- na tekoča goriva: 
- - - z odvodom v dimnik  
 drugi  
- na trda goriva ^ 
- Deli  

Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo z e- 
lektrično energijo, in njihovi deli iz železa ali jekla; grel- 
niki na topli zrak in distributorji toplega zraka (vključno 
z razdelilci, ki lahko oddajajo tudi svež ali obnovljen 
zrak), ki se ne ogrevajo z električno energijo, z vgraje- 
nim eletričnim ventilatorjem, in njihovi deli iz železa ali 
jekla 

- Radiatorji in njihovi deli: 

kos 
kos 
kos 
kos 

kos 
kos 

kos 
kos 
kos 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 

10 
10 

5 (1) 

10 
10 
10 

15 
15 
15 
15 

15 
15 

15 
15 
15 
15 
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 oznaka  stopnja 
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7322 11 000 — iz litega železa  — 10 
7322 19 000 - - drugi  _ 10 
7322 90 - Drugo: 
7322 90 100 — grelci zraka in razdelitci toplega zraka (brez njihovih delov), za 

uporabo v civilnem letalstvu   — 10 
7322 90 900 - - drugo  — 10 

7323 Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in nji- 
hovi deli, iz železa ali jekla; železna ali jeklena volna; 
gok?e za čiščenje posode in blazinice za čiščenje in poli- 
ranje, rokavice ipd., iz železa ali jekla 

7323 10 000 - Železna ali jeklena volna; gobe za čiščenje posode in blazi- 
nice za čiščenje in poliranje, rokavice ipd  — 10 

- Drugo: 
7323 91 000  iz litega železa, neemajlirano  — 10 
7323 92 000 — iz litega železa, emajlirano  — 10 
7323 93 — iz nerjavnega jekla: 
7323 93 100  namizni izdelki   — 10 
7323 93 900 - - - drugo   — 10 
7323 94 — iz železa (razen iz litega železa) ali jekla, emajlirano: 
7323 94 100  namizni izdelki   — 10 
7323 94 900  drugo  — 10 
7323 99  drugi: 
7323 99 100  namizni izdelki   — 10 

 drugo: 
7323 99 910  lakirano ali poslikano  — 10 
7323 99 990  drugo  — 10 

7324 Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz žeieza ali jekla 

7324 10 - Pomivalna korita in umivalniki, iz nerjavnega jekla: 
.•7324 10 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
7324 10 900  drugo  — 15 

- Kadi: 
7324 21 000  iz litega železa, emajlirane ali neemajlirane   kos 10 
7324 29 000  druge  kos 10 
7324 90 - Drugo, vključno z deli: 
7324 90 100 — sanitarna oprema (brez delov za njo) za uporabo v civilnem le- 

talstvu   — 10 
7324 90 900  drugo  — 10 

7325 Drugi liti izdelki iz žeieza ali jekla 

7325 10 - Iz netempranega litega železa: 
7325 10 200 —železne stopnice, ki se uporabljajo v kanalizaciji  kos 10 
7325 10 500  pokrovi in ohišjaza vgradnjo   kos 10 

 drugo: 
7325 10 910  za kanalizacijo, vodovodne sisteme ipd  — 10 
7325 10 990  drugo  — 10 

- Drugi: 
7325 91 000  krogle in podobni izdelki za mletje   — 5 (1) 
7325 99  drugi: •« 
7325 99 100  iz tempranega litega železa   — 10 

 drugi: 
7325 99 910  vogalni fitingi za kontejnerje  — 10 
7325 99 990  drugo  — 10 

7326 Drugi železni ali jekleni izdelki 

- Odkovki in stiskana, brez nadaljnje obdelave: 
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oznaka Poimenovanje Enota Cafinska    ————     stopnja 
1 2 

7326 11 000 — krogle in podobni izdelki za mletje    r 
7326 19  drugi: 
7326 19 100  kovani v odprti matrici    10 

7326 19 900  drugo    
7326 20 - Izdelki iz železne ali jeklene žice: 
7326 20 100 — za uporabo v civilnem letalstvu    ic 

— drugi: 
7326 20 300  majhne kletke in velike kletke za ptice (aviariji)     15 
7326 20 500  žične košare    15 

7326 20 900  drugo !!.!!!!!!! _ 15 
7326 90 - Drugi: 
7326 90 100 — škatlice za njuhanec, cigaretnice, kozmetične škatlice in pu- 

drnice in podobni žepni artikli    15 
7326 90 300  lestve in stopnice    15 
7326 90 400 —palete in podobni podesti za prekladanje blaga    15 
7326 90 500 — koluti za kable, cevi in podobno     15 
7326 90 600 — nemehanični ventilatorji, žlebovi, kljuke in podobni izdelki, ki se 

uporabljajo v gradbeništvu    15 
7326 90 700 — perforirana vedra in podobni izdelki iz pločevine, ki se upora- 

bljajo za filtriranje vode pri vstopu v drenažo    15 
7326 90 800 — priključki (konektorji) za optična steklena vlakna    15 

— drugi izdelki iz železa in jekla: 
7326 90 910  kovani v odprti matrici    15 
7326 90 930  utopno kovani    15 
7326 90 950  sintrani    15 
7326 90 970  drugi    15 

74. POGLAVJE 

BAKER IN BAKRENI IZDELKI 

Opomba 

1. V tem poglavju so z naslednjimi izrazi mišljeni: 

(a) »rafinirani baker«: 

kovina z vsebnostjo najmanj 99,85 ut.% bakra; ali kovinaz 
vsebnostjo najmanj 97,5 ut.%bakra, če delež katerega koli 
drugega elementa ne presega meja, danih v naslednji tabeli. 

TABELA - drugi elementi 
Meje vsebnosti v ut.% 

0,25 
Element 
Ag srebro 
As arzen 0,5 
Cd kadmij 1 ^3 
Cr krom 1 [4 
Mg magnezij o!e 
Pb svinec 1,5 
S žveplo 0,7 
Sn kositer 0,8 
Te telur 0,8 
Zncink 1^0 
Zrcirkonij o,3 

Drugi elementi1, posamično 0,3 
1 Drugi elementi so: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si. 

(b) bakrove zlitine: 

kovinske substance, razen nerafiniranoga bakra, v katerih 
baker prevladuje nad vsakim drugim elementom, če je: 

(i) delež najmanj enega izmed naštetih drugih elementov 
v utežnih % nad vrednostjo iz prejšnje tabele; 

(ii) skupen delež omenjenih drugih elementov v utežnih 
% večji kot 2,5 ut.%; 

(c) »predzlitine«. 

zlitine, ki z drugimi elementi vsebujejo več kot 10 ut.% bakra 
in so neuporabne za mehanično predelavo ter se navadno 
uporabljajo kot dodatki pri proizvodnji drugih zlitin ali kot 
dezoksidanti, sredstva za razžveplanje ali za podoben namen 
v metalurgiji neželeznih kovin; bakrov fosfid (fosfor baker), ki 
vsebujejo več kot 15 ut.% fosforja, se uvršča v tar. št. 2848; 

(d) »palice«: 

valjani, iztiskani, vlečeni aii kovani izdelki, ki niso v kolobarjih 
in imajo po vsej svoji dolžini enak polni prečni prerez v obliki 
kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega 
trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika 
(vključno »sploščene kroge« in »modificirane pravokotnike«, 
pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi 
dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim 
prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali 
mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; 
debelina izdelkov, ki imajo pravokotni prečni prerez, vključno 
tudi »modificirane pravokotnike«, mora presegati eno dese- 
tino širine; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake 
oblike in dimenzij, ki so po proizvodnji še obdelani (razen 
s preprostim odrezovanjem ali odstranjevanjem površinske 
plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo 
v druge tarifne številke; 

valjarniške gredice in valjarniški drogovi s stanjšanimi ali 
kako drugače obdelanimi konci, da bi se olajšalo njihovo 
vtikanje v stroj za predelavo na primer v valjano žico ali cevi, 
se štejejo za surovi baker iz tar. št. 7403; 

(e) »profili«: 

valjani, iztiskani. vlečeni, kovani ali drugače oblikovani 
izdelki, v kolobarjih ali ne. z enakim prečnim prerezom po vsej 
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dolžini, ki ne ustrezajo nobeni izmed definicij za palice, žico, 
plošče, pločevine, trakove, folije ali cevi; ta izraz obsega tudi 
lite ali sintrane izdelke enake oblike, ki so po proizvodnji Se 
obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjeva- 
njem površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, 
ki se uvrščajo v druge tarifne številke; 

(f) »žica«; 

valjani, iztiskani ali vlečeni izdelki v kolobarjih, ki imajo po 
vsej svoji dolžini enak poin prečni prerez v obliki kroga, ovala, 
pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali 
pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno »sploščene 
kroge« in »modificirane pravokotnike«, pri katerih sta dve 
nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako 
dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravo- 
kotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo 
lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov, ki 
imajo pravokotni prečni prerez (vključno z »modificiranimi 
pravokotniki«), mora presegati desetino širine; 

vendar pa izraz »žica« iz tar. št. 7414 obsega samo izdelke, 
v kolobarjih ali ne, katerega koli prečnega prereza, katerih 
nobena dimenzija prečnega prereza ne presega 6 mm; 

(g) »plošče, pločevine, trakovi in folije«; 

izdelki z ravnimi površinami (razen surovih izdelkov iz tar. št. 
7403), v kolobarjih ali ne, s polnim prečnim prerezom v obliki 
pravokotnika (razen kvadrata), z zaobljenimi koti ali ne 
(vključno z »modificiranimi pravokotniki«, pri katerih sta dve 
nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako 
dolgi in vzporedni), enake debeline, katerih površine so; 

- pravokotne oblike (tudi kvadrata), debelina pa ne presega 
desetine širine; 

- nepravokotne ali nekvadratne oblike katere koli velikosti, 
če ne dobijo značaja predmetov ali izdelkov, ki se uvrščajo 
v druge tarifne številke; 

tar. št. 7409 in 7410 obsegata med drugim tudi plošče, ploče- 
vine, trakove in folije z vzorci (npr.; žlebovi, rebra, brazde, 
bradavice v obliki kapelj idr.) in izdelke, ki so bili p«rforirani, 
nagubani, polirani ali prevlečeni, če s tem ne dobijo značaja 
izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke; 

(h) »cevi«; 

votli izdelki, v kolobarjih ali ne, ki imajo enak prečni prerez, 

s samo eno zaprto votlino po vsej dolžini, v obliki kroga, 
ovala, kvadrata, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostranič- 
nega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika in 
imajo enako debelino stene; izdelki s prečnim prerezom 
v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikot- 
nika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika, ki imajo 
lahko zaobljene robove po vseh dolžini, se prav tako štejejo za 
cevi, če so notranji in zunanji prečni prerezi koncentrični in če 
imajo enako obliko in smer; cevi s prej omenjenimi prečnimi 
prerezi so lahko polirane, prevlečene, upognjene, z navoji, 
vrtane, z zoženji, razširitvami, stožčaste ali s prirobnicami, 
manšetami ali obroči. 

Opomba k tarifnim podštevilkam 

1. V tem poglavju je z naslednjimi izrazi mišljeno: 

(a) »zlitine na bazi bakra in cinka (medenina)«: 

zlitine bakra in cinka z drugimi elementi ali brez njih; če 
vsebuje zlitina tudi druge elemente. 

- cink prevladuje nad vsakim drugim elementom, 

- delež niklja je manjši kot 5 ut.% (glej zlitine baker-nikelj- 
-cink), 

- delež kositra je manjši kot 3 ut.% (glej zlitine bakra in 
kositra, tj. bron); 

(b) »zlitine bakra in kositra (bron)«: 

zlitine bakra in kositra z drugimi elementi ali brez njih; če 
vsebuje zlitina tudi druge elemente, kositer prevladuje nad 
vsakim drugim elementom, razen če vsebuje 3 ut.% ali več 
kositra, ker je lahko potem delež cinka večji od kositra, toda 
manjši od 10 ut.%; 

(c) »zlitine bakra, niklja in cinka«: 

zlitine bakra, niklja in cinka z drugimi elementi ali brez njih; 
niklja mora biti 5 ut.% ali več (glej zlitine na osnovi bakra in 
cinka, t. j. medenina); 

(d) »zlitine bakra in niklja«: 

zlitine bakra in niklja z drugimi elementi ali brez njih, pri 
čemer delež cinka ne sme biti večji kot 1 ut.%. Če vsebuje 
zlitina tudi druge elemente, prevladuje nikelj nad vsakim 
drugim elementom. 

\ 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

1   2   3 4 

7401 Bakrov'kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra) 

7401 10 000 - Bakrov kamen  — pr 
7401 20 000 - Cementni baker (precipitat bakra)    — pr 

7402 00 000 Nerafiniran baker; bakrene anode (pozitivne elektrode) 
za elektrolizo  — pr 

7403 Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi 

- Rafiniran baker 
7403 11 000 — katode (negativne elektrode) in katodni profili  — pr 
7403 12 000 — valjamiške gredice    — pr 
7403 13 000 — valjarniški drogovi   — pr 
7403 19 000  drugo   — pr 

- Bakrove zlitine: 
7403 21 000 —zlitine bakra in cinka (medenina)  — pr 
7403 22 000  zlitine bakra in kositra (bron)  — pr 
7403 23 000 — zlitine bakra in niklja ali bakra, niklja in cinka (novo srebro) ... — pr 
7403 29 000 — druge bakrove zlitine (razen predzlitin bakra iz tar. št. 7405) . . — pr 

7404 00 Bakrovi odpadki in ostanki 

7404 00 100 - Iz rafiniranega bakra  — pr 
- Iz bakrenih litin: 

7404 00 910 — iz bakreno-cinkovih zlitin (medenine)  — pr 
7404 00 990  drugi  — pr 

7405 00 000 Predzlitine bakra   — pr 

7406 Prah in luskine, iz bakra 

7406 10 000 - Prah nelamelame strukture  — 10 
7406 20 000 - Prah lamelarne strukture; luskine  — 10 

7407 Bakrene palice in profili 

7407 10 000 - Iz rafiniranega bakra  — 10 
- Iz bakrovih zlitin: 

7407 21 — iz zlitine bakra in cinka (medenina): 
7407 21 100  palice  — 10 
7407 21 900  profili   — 12 
7407 22 — iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo srebro): 
7407 22 100  iz zlitine bakra in niklja (baker-nikelj)  — 10 
7407 22 900  iz zlitine bakra in niklja in cinka (novo srebro)  — 12 
7407 29 000 - - drugo  — 12 

7408 Bakrena žica 

- Iz rafiniranega bakra: 
7408 11 000 — s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija presega 6 

mm  — 6 
7408 19  druga: 
7408 19 100  s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija presega 

0,5 mm   — 6 
7408 19 900  s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija je največ 

0,5 mm    — 6 
- Iz bakrovih zlitin: 

7408 21 000  iz zlitine bakra in cinka (medenina)  — 6 
7408 22 000  iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo srebro) . — 6 
7408 29 000 - - druga  — 6 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
—°znal<a     stopnja 

1 2 3 4 

7409 Plošče, pločevine in trakovi iz bakra, debeline več kot 
0,15 mm t 

- Iz rafiniranoga bakra: 
7409 11 000 — v kolobarjih  — 6 
7409 19 000  drugo  — 6 

- Iz zlitine bakra in cinka (medenina): 
7409 21 000 - - v kolobarjih  _ 6 
7409 29 000 - - drugo  _ 6 

- Iz zlitine bakra in kositra (brona): 
7409 31 000  v kolobarjih  — 6 
7409 39 000  drugo  — 6 
7409 40 - iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo sre- 

bro): 
7409 40 10 0 —iz zlitine in niklja (bakrov nikelj)  — 6 
7409 40 90 0 — iz zlitine bakra in niklja in cinka (novo srebro)  — 6 
7409 90 - Iz drugih bakrovih zlitin: 
7409 90 100  v kolobarjih  — 6 (1) 
7409 90 900  drugo  — 6 (1) 

7410 Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kar- 
tona, plastične mase ali podobnih podložnih materialov), 
debeline do vključno 0,15 mm (brez vštete podlage) 

- Brez podlage: 
7410 11 000 — iz rafiniranega bakra   — 7 
7410 12 000 — iz bakrovih zlitin  — 7 

- S podlago: 
7410 21 000 —iz rafiniranega bakra  ■  — 7 
7410 22 000 —iz bakrovih zlitin  — 7 

7411 Bakrene cevi 

7411 10 - Iz rafiniranega bakra: 
- ravne, z debelino sten: 

7411 10 110 nad 0,6 mm  — 6 
7411 10 190  do vključno 0,6 mm  — 6 
7411 10 900 --drugo   — 6 

- Iz bakrovih zlitin: 
7411 21 —iz zlitine bakra in cinka (medenina): 
7411 21 100  ravne . .  — 6 
7411 21 900  drugo   . — 6 
7411 22 000* — iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in cinka (novo srebro) . — 6 
7411 29  druge: 
7411 29 100  ravne   — 6 
7411 29 900  drugo  _ 6 

7412 Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr. spojnice, kolena, 
oglavki) 

7412 10 000 - Iz rafiniranega bakra  — 7 
7412 20 000 - Iz bakrovih zlitin  — 7 

7413 00 Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz bakra, elek- 
trično neizolirani 

7413 00 100 - Opremljeni s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letal- 
stvu   — 6 

- Drugo: 
7413 00 910 —iz rafiniranega bakra   — 7 
7413 00 990  iz bakrovih zlitin  — 7 
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Tarifna . Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka > ' ttopnia 

1 2   3 4 

7414 Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi), rešetke in 
mreže iz bakrene žice; rešetke iz bakra, dobljene z raz- 
rezovanjem in raztegovanjem kosa pločevine ali traku 

7414 10 000 - Brezkončni trakovi za stroje  — 7 
7414 90 - Drugo: 
7414 90 100 —žične tkanine   — 7 
7414 90 900  drugo  — 7 

7415 Žičniki, žeblji, risalni žebljički, posamične sponke (razen 
iz tar. št 8305) in podobni izdelki iz bakra ali železa in 
iz jekla z bakreno glavo; vijaki, somiki, zatiči, matice, vi- 
jaki s kavtjem, kovice, klini, razcepke, podložke 
(vključno vzmetne podložke) in podobni izdelki, iz bakra 

7415 10 000 - Žičniki in žeblji, risalni žebljički, posamične žične sponke in 
podobni izdelki -  — 7 

- Drugi izdelki, brez navoja: 
7415 21 000 —podložke (vključno vzmetne podložke)  — 5 
7415 29 000 --drugo  — 5 

- Drugi izdelki, z navojem: 
7415 31 000 —lesni vijaki  — 5 
7415 32 000 — drugi vijaki; zatiči in matice  — 5 
7415 39 000  drugo  — 7 

7416 00 000 Bakrene vzmeti    — 7 

7417 00 000 Neelektrični aparati za kuhanje ali gretje, ki se upo- 
rabljajo v gospodinjstvu, in njihovi deli iz bakra  — 7 

7418 Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in nji- 
hovi deli iz bakra; gobe za čiščenje posede in blazi- 
nice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd. iz bakra; 
sanitarni izdelki in njihovi deli iz bakra 

7418 10 000 - Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njiho- 
vi deli; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali 
poliranje, rokavice ipd  — , 10 

7418 20 000 - Sanitarni izdelki; njihovi deii  — 10 

7419 Drugi bakreni izdelki 

7419 10 000 -Verige in njihovi deli  — 10 
- Dmgi deli: 

7419 91 000 —odlitki, stiskanci in odkovki, brez nadaljnje obdelave   — 10 
7419 99 000 - - drugo  — 15 
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75. POGLAVJE 

NIKELJ IN NIKUEVI IZDELKI 

Opomba 
1. V tem poglavju so z naslednjimi izrazi mišljeni: 

(a) »palice«: 

valjani, iztiskani, vlečeni ali kovani izdelki, ki niso v kolobarjih 
in ki imajo po vsej svoji dolžini enak poln prečni prerez 
v obliki kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostra- 
ničriega trikotnika aii pravilnega konveksnega mnogokotnika 
(vključno »sploščene kroge« in »modificirane pravokotnike«, 
pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi 
dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim 
prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali 
mnogokotnika imajo lahko po vseh dolžini zaobljene robove; 
debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prerezom (vključno 
»modificirane pravokotnike«) mora presegati eno desetino 
širine; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake 
oblike in dimenzij, ki so po proizvodnji še obdelani (razen 
s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem površinske 
plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo 
v druge tarifne številke; 

(b) »profili«: 

valjani, iztiskani. vlečeni, kovani ali drugače oblikovani izdelki 
v kolobarjih ali ne, z enakim prečnim prerezom po vsej dol- 
žini, ki ne ustrezajo nobeni izmed definicij za palice, žico, 
plošče, pločevine, trakove, folije ali cevi; ta izraz obsega tudi 
lite ali sintrane izdelke enake oblike, ki so bili po proizvodnji 
obdelani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjeva- 
njem površinskega sloja), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, 
ki se uvrščajo v druge tarifne številke; 

(c) »žica«; 

valjani, iztiskani ali vlečeni izdelki v kolobarjih, ki imajo po 
vsej svoji dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, 
pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali 
pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno »sploščene 
kroge« in »modificirane pravokotnike«, pri katerih sta dve 
nasprotni stranici konveksnega loka, drugi dve pa ravni, 
enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki 
pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika 
imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdel- 
kov, ki imajo pravokotni prečni prerez (vključno »modificirane 
pravokotnike«), mora presegati eno desetino širine. 

(d) »plošče, pločevina, trakovi in folije«: 

izdelki z ravnimi površinami (razen surovih izdelkov iz tar. št. 
7502), v kolobarjih ali ne, s polnim prečnim prerezom v obliki 
pravokotnika (razen kvadrata) z zaobljenimi robovi ali brez 
njih (vključno »modificirane pravokotnike«, pri katerih sta dve 
nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako 
dolgi in vzporedni), enake debeline, katerih površine so: 

- pravokotne (tudi kvadratne), debelina pa ne presega ene 
desetine širine; 

- nepravokotne ali nekvadratne oblike, katerih koli velikosti, 
če ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne 
številke; 

tar. št. 7506 obsega med drugim plošče, pločevine, trakove in 
folije z vzorci (npr.: žlebovi, rebra, brazde, bradavice v obliki 
kapelj idr.) in izdelke, ki so bili perforirani, nagubani, polirani 
ali prevlečeni, če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se 
uvrščajo v druge tarifne številke. 

(e) »cevi«: 

votli izdelki, v kolobarjih ali ne, ki imajo enak prečen prerez 
s samo eno zaprto votlino po vseh dolžini, v obliki kroga, 
ovala, kvadrata, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostranič- 
nega trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika in 
ki imajo enako debelino stene; izdelki s prečnim prerezom 
v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikot- 
nika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika, ki imajo 
lahko zaobljene robove po vsej dolžini, se prav tako štejejo za 
cevi, če so notranji in zunanji prečni prerezi koncentrični in 
imajo enako obliko in smer; cevi z omenjenimi prečnimi 
prerezi so lahko polirane, prevlečene, upognjene, z navoji, 
perforirane, z zoženji, razširitvami, stožčaste ali s prirobni- 
cami, manšetami ali obroči. 

Opomba k tarifnim podštevilkam 

1. V tem poglavju je z naslednjima izrazoma mišljeno: 

(a) »nelegirani nikelj«; 

kovina, ki vsebuje najmanj 99 ut.% niklja in kobalta, če: 

(i) delež kobalta ne presega 1,5 ut.% in 

(ii) če delež katerega koli drugega elementa ne presega mejne 
vrednosti iz naslednje tabele: 

TABELA - drugi elementi 
Element i Meje vsebnosti v utežnih % 
Fe železo 0,5 
O kisik 0,4 
Drugi elementi, posamično 0,3 

(b) »nikljeve zlitine«: 

kovinske substance, v katerih nikelj prevladuje nad vsakim 
drugim elementom: 

(i) če vsebnost kobalta presega 1,5 ut.%, 

(ii) če je vsebnost najmanj enega izmed drugih elementov nad 
mejami, danimi v prejšnji tabeli, 

(lii) če skupna vsebnost elementov« razen niklja ali kobalta, 
presega 1 ut.%. 

V 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

1 2 3 4 

7501 Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdel- 
ki metalurgije niklja 

7501 10 000 - Nikljev kamen  — pr 
7501 20 000 - Sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja — pr 

7502 Surovi nikelj 

7502 10 000 - Nelegirani nikelj   — pr 
7502 20 000 - Nikljeve zlitine  — pr 

7503 00 Nikljasti odpadki in ostanki 

7503 00 100 - Iz nelegiranega niklja  — pr 
7503 00 900 - Iz nikljevih zlitin  — pr 

7504 00 000 Nikljasti prah in luskine    — pr 

7505 Nikljaste palice, profili in žica 

- Palice in profili: 
7505 11 000  iz nelegiranega niklja  — 5 
7505 12 000 --iz nikljevih zlitin  — 5 

- Žica: 
7505 21 000  iz nelegiranega niklja  — 5 
7505 22 000 - - iz nikljevih zlitin  — 5 

7506 Plošče, pločevine, trakovi in folije, iz niklja 

7506 10 000 - Iz nelegiranega niklja  — 5 
7506 20 000 - Iz nikljevih zlitin  — 5 

7507 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, 
oglavki), iz niklja 

- Cevi: 
7507 11 000  iz nelegiranega niklja  — 6 
7507 12 000  iz nikljevih zlitin  — 5 (1) 
7507 20 000 - Pribor za cevi   — 5 

7508 00 Drugi nikljevi izdelki 

7508 00 100 - Tkanine, rešetke, mreže in žične ograje, iz nikljeve žice ... — 5 (1) 
7508 00 900 - Drugo  — 5 (1) 
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76. POGLAVJE 

ALUMINIJ IN ALUMINIJASTI IZDELKI 

Opomba 

1. V tem poglavju so z naslednjimi izrazi mišljeni: 

(a) »palice«: 

valjani, iztiskanj, vlečeni ali kovani izdelki, ki niso v kolobarjih, 
ki imajo po vsej svoji dolžini enak poln prečni prerez v obliki 
kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega 
trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika 
(vključno »sploščene kroge« in »modificirane pravokotnike«, 
pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi 
dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim 
prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali 
mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; 
debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prerezom (vključno 
»modificirane pravokotnike«) mora presegati eno desetino 
Širine; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake 
oblike ali dimenzij, ki so bili po proizvodnji še obdelani (razen 
s preprostim odrezovanjem ali odstranjevanjem površinske 
plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo 
v druge tarifne številke; 

(b) »profili«: 

valjani, iztiskani, vlečeni, kovani ali oblikovani izdelki, v kolo- 
barjih ali ne, z enakim prečnim prerezom po vseh dolžini, ki 
ne ustrezajo nobeni izmed definicij za palice, žico, plošče, 
pločevine, trakove, folije ali cevi; ta izraz obsega tudi lite ali 
sintrane izdelke enake oblike, ki so bili po proizvodnji še 
obdelani (razen s preprostim odrezovanjem ali odstranjeva- 
njem površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, 
ki se uvrščajo v druge tarifne številke; 

(c) »žica«: 

valjani, iztiskani ali vlečeni izdelki v kolobarjih, ki imajo po 
vsej svoji dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, 
pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali 
pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno »sploščene 
kroge« in »modificirane pravokotnike«, pri katerih sta dve 
nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako 
dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravo- 
kotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo 
lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov 
s pravokotnim prečnim prerezom (vključno »modificirane 
pravokotnike«) mora presegati eno desetino širine; 

(d) »plošče, pločevine, trakovi in folije«: 

izdelki z ravnimi površinami (razen surovih izdelkov iz tar. št. 
7601), v kolobarjih ali ne, s polnim prečnim prerezom v obliki 
pravokotnika (razen kvadrata), z zaobljenimi robovi ali brez 
njih (vključno »modificirane pravokotnike«, pri katerih sta dve 
nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako 
dolgi in vzporedni), enake debeline, katerih površine so: 

- pravokotne oblike (tudi kvadratne), debelina pa ne presega 
ene desetine širine; 

- nepravokotne ali nekvadratne oblike, katere koli velikosti, 
če ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne 
številke; 
tar. št. 7606 in 7607 obsegata med drugim tudi plošče, ploče- 
vine, trakove in folije z vzorci (npr.: žlebovi, rebra, brazde, 
bradavice v obliki kapelj ipd.) in izdelke, ki so bili perforirani, 
nagubani, polirani ali prevlečeni, če s tem ne dobijo značaja 
izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke; 

(e) »cevi«: 

votli izdelki v kolobarjih ali ne, ki imajo enak prečni prerez in 
samo eno zaprto votlino po vsej dolžini, v obliki kroga, ovala, 
kvadrata, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega tri- 
kotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika in ki imajo 
enako debelino stene; izdelki s prečnim prerezom v obliki 
pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali 
pravilnega konveksnega mnogokotnika, ki imajo lahko zaob- 
ljene robove po vseh dolžini, se prav tako štejejo za cevi, če so 
notranji in zunanji prečno prerezi koncentrični in imajo enako 
debelino in smer; cevi z omenjenimi prečnimi prerezi so lahko 
polirane, prevlečene, upognjene, z navoji, perforirane, z zože- 
nji, razširitvami, stožčaste ali s prirobnicami, manšetami ali 
obroči. 
Opomba k tarifnim podštevilkam 

1. V tem poglavju je z naslednjima izrazoma mišljeno: 

(a) »nelegirani aluminij«: 

kovina z vsebnostjo najmanj 99 ut.% aluminija, če: 

vsebnost katerega koli drugega elementa ne presega mejnih 
vrednosti iz naslednje tabele: 

TABELA - drugi elementi 
Elementi Meje vsebnosti v utežnih % 
Fe + Si (železo + silicij) 1 ,o 
Drugi elementi, *) posamično o, 1") 

*) Drugi elementi so na primer krom, baker, magnezij, nikelj, 
cink. 

**) Vsebnost bakra je dovoljena nad 0,1 ut.% do vključno 0,2 
ut.%, če pri tem niti vsebnost kroma niti vsebnost mangana ne 
presega 0,05 ut.%. 

(b) »aluminijeve zlitine«: 

kovinske substance, v katerih aluminij prevladuje nad vsakim 
drugim elementom, če je: 

(i) vsebnost najmanj enega od teh drugih elementov ali železa 
in silicija skupaj nad mejami iz tabele, ali 

(ii)skupna vsebnost teh drugih elementov presega 1 ut.%. 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 

7601 Aluminij, surov 

7601 10 000 - Aluminij, nelegiran  — 6 
7601 20 - Aluminijeve zlitine: 
7601 20 100  primarne    — 6 
7601 20 900  sekundarne  — 6 (1) 

7602 00 Aluminijasti odpadki in ostanki 

- Odpadki: 
7602 00 110 — ostružki, opilki, odkruški, mlevni odpadki ipd.; odpadki barva- 

nih, prevlečenih ali podloženih pločevin in folij, debeline (brez 
podlage) do vključno 0,2 mm  — 5 

7602 00 190  drugo (vključno s tovarniškim izmetom)  — 5 
7602 00 900 - Odpadki  — 5 

7603 Aluminijasti prah in luskine 

7603 10 000 - Prah nelamelame strukture  — 6 
7603 20 000 - Prah lamelarne strukture; luskine  — 7 

7604 Aluminijaste palice in profili 

7604 10 - Iz nelegiranega aluminija: 
7604 10 100 - - palice  — 10 
7604 10 900 - - profili  — 10 

- Iz aluminijevih zlitin: 
7604 21 000 - - votli profili   — 10 
7604 29 - - drugo: 
7604 29 100  palice  — 10 
7604 29 900  profili   — 10 

7605 Aluminijasta žica 

- Iz nelegiranega aluminija: 
7605 11 000  z največjo dimenzijo prečnega prereza več kot 7 mm  — 10 
7605 19 000  druga  — 10 

- Iz aluminijevih zlitin: 
7605 21 000  z največjo dimenzijo prečnega prereza več kot 7 mm  — 10 
7605 29 000 - - druga    — 10 

7606 Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več 
kot 0,20 mm 

- Pravokotni (tudi kvadratni): 
7606 11 — iz nelegiranega aluminija: 
7606 11 100  pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso  — 10 

 drugi, debeline: 
7606 11 910  manj kot 3 mm  — 10 
7606 11 930   3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm  — 10 
7606 11 990   6 mm in več   — 10 
7606 12 — iz aluminijevih zlitin: 
7606 12 100  trakovi za žaluzije  — 10 

 drugi: 
7606 12 500  pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastčno maso  — 10 
 drugi, debeline: 

7606 12 910  manjkot3mm  — 10 (1) 
7606 12 930  3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm  — 10 
7606 12 990  6 mm ali več .   — 10 

- Drugi: 
7606 91 000 —iz nelegiranega aluminija  — 10 
7606 92 000 — iz aluminijevih zlitin  — 10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

7607 Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, 
kartona, plastične mase ali podobnih materialov), debe- 
line do vključno 0,20 mm (brez podlage) 

— Brez podlage: 
7607 11 — samo valjane: 
7607 11 100  debeline manj kot 0,021 mm  
7607 11 900  debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm  
7607 19 — druge: 
7607 19 100  debeline manj kot 0,021 mm  

 debeline najmanj 0,021 mm. vendar največ 0,2 mm: 
7607 19 910  samolepilne  
7607 19 990  druge  
7607 20 - S podlago: 
7607 20 100 — debeline (brez vsakršne podlage) manj kot 0,021 mm  

— debeline (brez vsakršne podlage) najmanj 0,021 mm, vendar 
največ 0,2 mm: 

7607 20 910  samolepilne  
7607 20 990  druge  

7608 Aluminijaste cevi 

7608 10 - Iz nelegiranega aluminija: 
7608 10 100 — opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za pretok plina ali 

tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu   
7608 10 900 — druge  
7608 20 - Iz aluminijevih zlitin: 
7608 20 100 — opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za pretok plina ali 

tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu  
— druge: 

7608 20 300  varjene   
 druge: 

7608 20 910  samo iztiskane  
7608 20 990  druge    

7609 00 000 Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kole- 
na, oglavki)    

7610 Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št. 9406) 
in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli mostov, stolpi, 
predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna 
ter okvirji zanje, vratni pragi, ograje in stebri) iz alumini- 
ja; pločevine, palice, profili, cevi in podobno, iz alumini- 
ja, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah 

7610 10 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za vrata  
7610 90 - Drugo: 
7610 90 100 — mostovi in deli mostov, stolpi in predalčni stebri  
7610 90 900 - - drugo  

7611 00 000 Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji, iz 
aluminija, za kakršen koli material (razen komprimiranih 
ali utekočinjenih plinov), s prostornino več kot 300 li- 
trov, z oblogo ali brez nje aH s toplotno izolacijo ali 
brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav . . 

10 
10 

8 

8 
8 

10 

10 
10 

10 
10 

10 

10 

10 
10 

10 

15 

7 (1) 
15 

10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka       stopnja 

7612 Sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni kontejnerji 
(tudi togi in upogljivi cevasti kontejnerji") za kakršen koli 
material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), s 
prostornino največ 300 litrov, z oblogo ali brez nje, s to- 
plotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali ter- 
mičnih naprav 

7612 10 000 - Upogljive cevaste posode (tube)  
7612 90 - Drugo: 
7612 90 100 — togi cevasti kontejnerji  
7612 90 200 —pločevinke, ki se uporabljajo za pršila (aerosole)   

— drugi, s prostornino: 
7612 90 910   50 litrov ali več !  
7612 90 980  manj kot 50 litrov  

7613 00 000 Aluminijasti kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene 
pline  

7614 Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, elek- 
trično neizolirani 

7614 10 000 - Z jeklenim jedrom  
7614 90 000 -Drugo  

7615 Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in nji- 
hovi deli iz aluminija; gobe za čiščenje posode in blazi- 
nice za čiščenje ali poliranje, rokavice ipd., iz aluminija; 
sanitarni izdelki in njihovi deli, iz aluminija 

7615 10 - Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo in njiho- 
vi deti; gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali 
poliranje, rokavice ipd.: 

7615 10 100 - - vliti  
7615 10 900 - - drugo  
7615 20 000 - Sanitarni izdelki in njihovi deii  

7616 Drugi izdelki iz aluminija 

7616 10 000 - Žičniki, žeblji, žične sponke (razen tistih iz tar. št. 8305), vija- 
ki, somiki, zatiči, matice, vijaki s kavtjem, kovice, klini, raz- 
cepke, podložke in podobni izdelki  

7616 90 - Drugo: 
7616 90 100 — pletilke in kvačke  
7616 90 300 — tkanine, rešetke, mreže in žične ograje  

— drugo. 
7616 90 910  vliti  
7616 90 990  drugo  

12 
12 

12 
12 

12 

7 
7 (1) 

10 
10 
10 

10 

10 
10 

15 
15 
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78. POGLAVJE 
SVINEC IN SVINČENI IZDELKI 

Opomba 

1. V tem poglavju so z naslednjimi izrazi mišljeni: 

(a) »palice«: 

valjani, iztiskani, vlečeni ali kovani izdelki, ki niso v kolobarjih 
in ki imajo po vsej dolžini enak poln prečni prerez v obliki 
kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega 
trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika 
(vključno »sploščene kroge« in »modificirane pravokotnike«, 
pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi 
dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim 
prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali 
mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; 
debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prerezom (tudi 
»modificiranih pravokotnikov«) mora presegati eno desetino 
širine; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake 
oblike in dimenzij, ki so bili po proizvodnji še obdelani (razen 
s preprostim odrezovanjem ali odstranjevanjem površinske 
plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo 
v druge tarifne številke; 

(b) »profili«; 

valjani, iztiskani, vlečeni, kovani ali oblikovani izdelki v kolo- 
barjih ali ne, z enakim prečnim prerezom po vsej dolžini, ki ne 
ustrezajo nobeni izmed definicij za palice, žico, plošče, ploče- 
vine, trakove, folije ali cevi; ta izraz obsega tudi lite ali sin- 
trane izdelke enake oblike, ki so bili po proizvodnji še obde- 
lani (razen s preprostim odrezovanjem ali odstranjevanjem 
površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se 
uvrščajo v druge tarifne številke; 

(c) »žica«: 

valjani, iztiskani ali vlečeni izdelki v kolobarjih, ki imajo po 
vsej dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, 
pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali 
pravilnega konveksnega mnogokotnika (vključno »sploščene 
kroge« in »modificirane pravokotnike«, pri katerih sta dve 
nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako 
dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravo- 
kotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo 

lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov 
s pravokotnim prečnim prerezom (vključno tudi »modificirane 
pravokotnike«) mora presegati eno desetino širine; 

(d) »plošče, pločevine, trakovi in folije«: 

izdelki z ravnimi površinami (razen surovih izdelkov iz tar. št. 
7801), v kolobarjih ali ne, s polnim prečnim prerezom v obliki 
pravokotnika (razen kvadrata), z zaobljenimi robovi ali brez 
njih (vključno »modificirane pravokotnike«, pri katerih sta dve 
nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako 
dolgi in vzporedni), enake debeline, katerih površine so: 

- pravokotne oblike (tudi kvadratne), debelina pa ne presega 
ene desetine širine; 

- nepravokotne ali nekvadratne oblike, katere koli velikosti, 
če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge 
tarifne številke; 

tar. št. 7804 obsega med drugim tudi plošče, pločevine, tra- 
kove in folije z vzorci (npr.: žlebovi, rebra, brazde, bradavice 
v obliki kapelj idr.) in izdelke, ki so bili perforirani, nagubani, 
polirani ali prevlečeni, če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki 
se uvrščajo v druge tarifne številke; 

(e) »cevi«: 

votli izdelki v kolobarjih ali ne, ki imajo enak prečni prerez in 
samo eno zaprto votlino po vsej dolžini, v obliki kroga, ovala, 
kvadrata, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega tri- 
kotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika in ki imajo 
enako debelino sten; izdelki s prečnim prerezom v obliki 
pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali 
pravilnega konveksnega mnogokotnika, ki imajo lahko zaob- 
ljene robove po vsej dolžini, se prav tako štejejo za cevi, če so 
notranji in zunanji prečni prerezi koncentrični in imajo enako 
obliko in smer; cevi z omenjenimi prečnimi prerezi so lahko 

• polirane, prevlečene, upognjene, z navoji, perforirane, z zože- 
nji, razširitvami, stožčaste ali s prirobnicami, manšetami ali 
obroči. 

Opomba k tarifni podštevilki: 

1. V tem poglavju je z izrazom »rafinirani svinec« mišljena 
kovina z vsebnostjo najmanj 99,9% svinca, če vsebnost kate- 
rega koli drugega elementa ne presega mejnih vrednosti iz 
naslednje tabele: 

TABELA - drugi elementi 

Elementi Meje vsebnosti v utežnih % 

Ag srebro 

As arzen 

Bi bismut 

Ca kalcij 

Cd kadmij 

Cu baker 

Fe železo 

S žveplo 

Sb antimon 

Sn kositer 

Zn cink 

Drugi (npr.; Te-tekjr), posamično 

0,002 

0.005 

0.05 

0.002 

0,002 

0.08 

0,002 

0,002 

0,005 

0,005 

0,002 

0,001 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Enota Carinska 
stopnja 

1 

7801 Surovi svinec 

7801 10 000 - Rafiniran svinec  
- Drugo: 

7801 91 000 — ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje nad drugimi elementi 
7801 99 — drugo: 
7801 99 100  za rafiniranje, ki vsebuje 0,02 ut% ali več srebra  

 drugo: 
7801 99 910  svinčeve zlitine  
7801 99 990  drugo  

7802 00 Svinčeni odpadki in ostanki 

7802 00 100 - Akumulatorjev  
7802 00 900 - Drugi  

7803 00 000 Svinčene palice, profili in žica  

3 (1) 

3 (1) 

Pr 

3 (1) 
3 (1) 

Pr 
pr 

7804 Plošče, pločevine, trakovi in folije, iz svinca; prah in lu- 
skine iz svinca 

- Plošče, pločevine, trakovi in folije: 
7804 11 000 — pločevine, trakovi in folije, debeline do vključno 0.20 mm (brez 

kakršne koli podlage)  
7804 19 000  drugo  
7804 20 000 - Prah in luskine  

7805 00 000 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, o- 
glavki), iz svinca  

7806 00 Drugi svinčeni izdelki 

7806 00 100 - Kontejnerji s svinčeno prevleko proti radiacijam, za transport 
ali shranjevanje radioaktivnih snovi  

7806 00 900 - Drugo  

8 
8 
5 

10 

8 
8 

79. POGLAVJE 

CINK IN CINKOVI IZDELKI 

Opomba 

1. V tem poglavju so z naslednjimi izrazi mišljeni: 

(a) »palice«: 
valjani, iztiskani, vlečeni ali kovani izdelki, ki niso v kolobarjih 
in ki imajo po vsej dolžini enak poln prečni prerez v obliki 
kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega 
trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika 
(vključno »sploščene kroge« in »modificirane pravokotnike«, 
pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi 
dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim 
prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali 
mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove: 
debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prerezom (vključno 
tudi »modificirane pravokotnike«) mora presegati eno dese- 
tino širine; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke takih 
oblik in dimenzij, ki so bili po proizvodnji še obdelani (razen 
s preprostim odrezovanjem ali odstranjevanjem površinskih 
plasti), če s tem ne dobijo značaj izdelkov, ki se uvrščajo 
v druge tarifne številke; 

(b) »profili«: 

valjani, iztiskani, vlečeni, kovani ali oblikovani izdelki, v kolo- 
barjih ali ne, z enakim prečnim prerezom, po vsej dolžini, ki ne 
ustrezajo nobeni izmed definicij za palice, žico, plošče, ploče- 

vine, trakove, folije ali cevi; ta izraz obsega tudi lite ali sin- 
trane izdelke enake oblike, ki so bili po proizvodnji še obde- 
lani (razen s preprostim obrezovanjem ali odstranjevanjem 
površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se 
uvrščajo v druge tarifne številke; 

(c) »žica«: 

valjani, iztiskani ali vlečeni izdelki v kolobarjih, ki imajo po 
vsej dolžini enak poln prečni prerez v obliki kroga, ovala, 
pravokotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika 
(vključno »sploščene kroge« in »modificirane pravokotnike«, 
pri katerih dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve 
pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prere- 
zom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mno- 
gokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debe- 
lina izdelkov s pravokotnim prečnim prerezom (vključno 
»modificirane pravokotnike«) mora presegati eno desetino 
širine; 

(d) »plošče, pločevine, trakovi in folije«: 

izdelki z ravnimi površinami (razen surovih izdelkov iz tar. št. 
7901), v kolobarjih ali ne, s polnim prečnim prerezom v obliki 
pravokotnika (razen kvadrata), z zaobljenimi robovi ali brez 
njih (vključno »modificirane pravokotnike«, pri katerih sta dve 
nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako 
dolgi in vzporedni), enake debeline, katerih površine so: 

- pravokotne oblike (tudi kvadratne), debelina pa ne presega 
ene desetine širine; 
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- nepravokotne ali nekvadratne oblike, katere koli velikosti, 
će ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne 
številke; 

tar. št. 7905 obsega med drugim tudi plošče, pločevine, tra- 
kove in folije z vzorci (npr.: žlebovi, rebra, brazde, bradavice 
v obliki kapelj ipd.) in izdelke, ki so bili perforirani, nagubani, 
polirani ali prevlečeni, če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki 
se uvrščajo v druge tarifne številke. 

(e) »cevi«: 

votli izdelki v kolobar jih ali ne, ki imajo enak prečni prerez in 
samo eno zaprto votlino po vsej dolžini v obliki kroga, ovala, 
kvadrata, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega tri- 
kotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika in ki imajo 
enako debelino sten$; izdelki s prečnim prerezom v obliki 
pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali 
pravilnega konveksnega mnogokotnika, ki imajo lahko zaob- 
ljene robove po vsej dolžini, se prav tako štejejo za cevi, če so 
notranji in zunanji prečni prerezi koncentrični in imajo enako 
obliko in smer; cevi z omenjenimi prečnimi prerezi so lahko 
polirane, prevlečene, upognjene, z navoji, perforirane. z zoža- 

nji, z razširitvami, stožčaste ali s prirobnicami, manšetami ali 
obroči. 

Opomba k tarifnim podštevilkam 

1. V tem poglavju je z naslednjimi izrazi mišljeno: 

(a) »nelegirani cink«; 

kovina z vsebnostjo najmanj 97,5 ut.% cinka; 

(b) »cinkove zlitine-: 

kovinske substance, v katerih cink prevladuje nad vsakim 
drugim elementom, če je skupna vsebnost teh drugih elemen- 
tov večja od 2,5 ut.%; 

(c) »cinkov prah«: 

prah, dobljen s kondenzacijo cinkovih hlapov, ki je sestavljen 
iz okroglih delcev, drobnejših od cinkovega prahu; najmanj 
80 ut.% delcev mora iti skozi sito s 63 mikrometrskimi 
(mikronskimi) odprtinami; prah mora vsebovati vsaj 85 ut.% 
kovinskega cinka. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

7901 Cink, surov 

- Nelegiran cink: 
7901 11 000 —ki vsebuje 99,99 ut.% cinka ali več  — 3 (1) 
7901 12 — ki vsebuje manj kot 99,99 ut.% cinka; 
7901 12 100  ki vsebuje 99,95 ut.% ali več. vendar manj kot 99,99 ut.% cin- 

ka    — 3 (1) 
7901 12 300 -—ki vsebuje 98,5 ut% ali več, vendar manj kot 99,95 ut.% cinka — 3(1) 
7901 12 900  ki vsebujejo 97,5 ut.% ali več, vendar manj kot 98,5 ut.% cin- 

ka   — 3 (1) 
7901 20 000 - Cinkove zlitine    — 3 (1) 

7902 00 000 Cinkovi odpadki in ostanki  — pr 

7903 Cinkov prah in luskine 

7903 10 000 - Cinkov prah    — 4 (1) 
7903 90 000 - Drugo  — 4 (1) 

7904 00 000 Cinkove palice, profili in žica  — 10 

7905 00 000 Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije  — 10 

7906 00 000 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, 
oglavki), iz cinka  — 10 

7907 Drugi cinkovi izdelki 

7907 10 000 - Žlebovi, strešne obrobe, okviri za strešna okna in druge 
komponente montažnih zgradb    — 10 

7907 90 000 - Drugo   — 10 
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80. POGLAVJE 

KOSITER IN KOSITRNI IZDELKI 

Opomba 

1. V tem poglavju so z naslednjimi izrazi mišljeni: 

(a) »palice«: 

valjani, iztiskanj, vlečeni ali kovani izdelki, ki niso v kolobarjih 
in ki imajo po vsej dolžini enak poln prečni prerez v obliki 
kroga, ovala, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega 
trikotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika 
(vključno »sploščene kroge« in »modificirane pravokotnike«, 
pri katerih sta dve nasprotni stranici konveksna loka, drugi 
dve pa ravni, enako dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim 
prerezom v obliki pravokotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali 
mnogokotnika imajo lahko po vsej dolžini zaobljene robove; 
debelina izdelkov s pravokotnim prečnim prerezom (vključno 
tudi »modificirane pravokotnike«) mora presegati eno dese- 
tino širine; ta izraz obsega tudi lite ali sintrane izdelke enake 
oblike in dimenzij, ki so bili po proizvodnji še obdelani (razen 
s preprostim odrezovanjem ali odstranjevanjem površinske 
plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo 
v druge tarifne številke. 

(b) »profili«: 

valjani, iztiskani, vlečeni, kovani ali oblikovani izdelki v kolo- 
barjih ali ne, z enakim prečnim prerezom po vsej dolžini, ki ne 
ustrezajo nobeni izmed definicij za palice, žico, plošče, ploče- 
vine, trakove, folije ali cevi; ta izraz obsega tudi lite ali sin- 
trane izdelke enake oblike, ki so bili po proizvodnji še obde- 
lani (razen s preprostim odrezovanjem ali odstranjevanjem 
površinske plasti), če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se 
uvrščajo v druge tarifne številke; 

(c) »žica«; 

valjani, iztiskani ali vlečeni izdelki v kolobarjih, ki imajo po 
vsej dolžini enak prečni prerez v obliki kroga, ovala, pravokot- 
nika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali pravil- 
nega konveksnega mnogokotnika (vključno »sploščene 
kroge« in »modificirane pravokotnike«, pri katerih sta dve 
nasprotni stranici konveksna loka, drugi dve pa ravni, enako 
dolgi in vzporedni); izdelki s prečnim prerezom v obliki pravo- 
kotnika (tudi kvadrata), trikotnika ali mnogokotnika imajo 
lahko po vsej dolžini zaobljene robove; debelina izdelkov 
s pravokotnim prečnim prerezom (vključno »modificirane 
pravokotnike«) mora presegati eno desetino širine; 

(d) »plošče, pločevine, trakovi in folije«: 

izdelki z ravnimi površinami (razen surovih izdelkov iz tar. št. 
8001), v kolobarjih ali ne. s polnim prečnim prerezom v obliki 

pravokotnika (razen kvadrata), z zaobljenimi robovi ali brez 
njih (vključno »modificirane pravokotnike«, pri katerih sta dve 
nasprotni stranici konveksna loka. drugi dve pa ravni, enako 
dolgi in vzporedni), enake debeline, katerih površine so: 

— pravokotne oblike (tudi kvadratne), debelina pa ne presega 
ene desetine širine; 
- nepravokotne ali nekvadratne oblike, katere koli velikosti, 
če s tem ne dobijo značaja izdelkov, ki se uvrščajo v druge 
tarifne številke; 

tar. št. 8004 in 8005 obsegata med drugim tudi plošče, ploče- 
vine, trakove in folije z vzorci (npr. žlebovi, rebra, brazde, 
bradavice v obliki kapelj idr.) in izdelke, ki so bili perforirani, 
nagubani, polirani ali prevlečeni, če s tem ne dobijo značaja 
izdelkov, ki se uvrščajo v druge tarifne številke; 

(e) »cevi«: 

votli izdelki v kolobarjih ali ne, ki imajo enak prečni prerez in 
samo eno zaprto votlino po vsej dolžini, v obliki kroga, ovala, 
kvadrata, pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega tri- 
kotnika ali pravilnega konveksnega mnogokotnika in ki imajo 
enako debelino stene; izdelki s prečnim prerezom v obliki 
pravokotnika (tudi kvadrata), enakostraničnega trikotnika ali 
pravilnega konveksnega mnogokotnika, ki imajo lahko zaob- 
ljene robove po vsej dolžini, se prav tako štejejo za cevi, če so 
notranji in zunanji prečni prerezi koncentrični in imajo enako 
obliko in smer; cevi z omenjenimi prečnimi prerezi so lahko 
polirane, prevlečene, upognjene, z navoji, perforirane, z zože- 
nji, z razširitvami, stožčaste ali s prirobnicami, manšetami ali 
obroči. 

Opomba k tarifnim podštevilkam 

1. V tem poglavju je z naslednjima izrazoma mišljeno: 

(a) »nelegirani kositer«: 

kovina z vsebnostjo najmanj 99 ut.% kositra, če je vsebnost 
bismuta ali bakra pod mejnimi vrednostmi iz naslednje tabele: 

TABELA - drugi elementi 
Elementi Meje vsebnosti v utežnih % 
B bismut 0,1 
Cu baker 0,4 

(b) »kositrove zlitine«: 

kovinske substance, v katerih kositer prevladuje nad vsakim 
drugim elementom, če je: 

(i) skupna vsebnost teh elementov večja od 1 ut.% ali 

(ii) vsebnost bismuta ali bakra enaka ali večja od mejnih 
vrednosti iz zgornje tabele. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka    stopnja 

8001 Kositer, surov: 
8001 10 000 - Kositer, nelegiran   — Pr 

8001 20 000 - Kositrove zlitine  — Pr 

8002 00 000 Kositrni odpadki in ostanki  — Pr 

8003 00 000 Kositrne palice, profili in žica    — 5 

8004 00 000 Kositrne plošče, pločevine in trakovi, debeline več kot 
0,20 mm  — 5 

8005 Kositrne folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kar- 
tona, plastične mase ali podobnih materialov), debeline 
do 0,20 mm (brez podlage); kositrni prah in luskine 
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8005 10 000 - Folije  — 5 
8005 20 000 - Prah in luskine   — 5 

8006 00 000 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, 
oglavki), iz kositra  — 5 

8007 00 000 Drugi kositrni izdelki  — 5 (1) 

81. POGLAVJE i Opomba 1 k 74. poglavju z definicijami izrazov za »palice«, 
DRUGE NAVADNE KOVINE; KERMETI; NJIHOVI IZDELKI »profile«, »žico« in »plošče, pločevine, trakove in folije« se 

Opomba k tarifni podštevilki: 
mutatis mutandis uporablja tudi za to poglavje. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka L  stopnja 

6 (1) 

8101 Volfram in volframovi izdelki, vključno z odpadki in 
ostanki 

8101 10 000 -Prah   _ 
- Drugo: 

810191 — surovi volfram, vključno palice, dobljene samo s sintranjem; od- 
padki in ostanki: 

8101 91 100 surov volfram, vključno s palicami, dobljenimi samo s sintra- 
njem    _ 6 (1) 

8101 91 900  odpadki in ostanki  — 5 (1) 
8101 92 000 — palice, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, profili, 

plošče, trakovi, pločevine in folije  — 8(1) 
8101 93 000  žica  — 8 (1) 
8101 99 000  drugo  — 10 (1) 
8102 Molibden in molibdenovi izdelki, vključno z odpadki in 

ostanki 

8102 10 000 -Prah "    _ 6 

- Drugo: 
8102 91 — surovi molibden, vključno palice, dobljene samo s sintranjem; 

odpadki in ostanki: 
8102 91 100  surovi molibden, vključno s palicami, dobljenimi samo s sin- 

tranjem     5 
8102 91 900  odpadki in ostanki    5 
8102 92 000 — palice, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, profili, 

plošče, trakovi, pločevine in folije  — 8 
8102 93 000 - - žica  _ 8 

8102 99 000  drugo    10 (1) 
8103 Tantal in tantalovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki 

8103 10 - Surovi tantal, vključno palice, dobljene samo s sintranjem; 
odpadki in ostanki; prah: 

8103 10 100 — surovi tantal, vključno s palicami, dobljenimi samo s sintranjem; 

Pfah  — 2 (1) 
8103 10 900 — odpadki in ostanki    2 (1) 
8103 90 - Drugo: 
8103 90 100 — palice, razen tistih, dobljenih samo s sintranjem, profili, žica, 

plošče, pločevina, trakovi in folije  — 5 (1) 
8103 90 900  drugo    6 (1) 

8104 Magnezij in magnezijevi izdelki, vključno z odpadki in 
ostanki 

- Surovi magnezij: 
8104 11 000  če vsebuje najmanj 99,8 ut.% magnezija    6 (1) 
8104 19 000 --drug   _ 5 m 
8104 20 000 - Odpadki in ostanki    pr 

8104 30 000 - Opilki, ostružki in zma, sortirani po velikosti; prah    5 m 
8104 90 000 - Drugo  _ 6 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1  2    3 4 

8105 Kobaltni mate in daigi vmesni izdelki metalurgije kobal- 
ta, kobalt in kobaltovi izdelki, vključno z odpadki in 
ostanki 

8105 10 - Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta; sur- 
ovi kobalt; odpadki in ostanki; prah: 

8105 10 100 — kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta; surovi 
kobalt; prah  — pr 

8105 10 900  odpadki in ostanki  — pr 
8105 90 000 - Drugo  — 4 (1) 

8106 00 Bismut in bismutovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki 

8106 00 100 - Bismut surov ter odpadki in ostanki; prah  — 5 
8106 00 900 - Drugo  — 5 

8107 Kadmij in kadmijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki 

8107 10 - Surov kadmij; odpadki in ostanki; prah 
8107 10 100  surov kadmij; prah   — 4 
8107 10 90 0  odpadki in ostanki  — 4 
8107 90 000 - Drugo !  — 6 

8108 Titan in titanovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki 

8108 10 - Surovi titan; odpadki in ostanki; prah; 
8108 10 100 — surovi titan; prah  — 5 (1) 
8108 10 900 —odpadki in ostanki  — 5 (1) 
8108 90 - Drugo: 
8108 90 100  cevi in votlli profili, opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za 

pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu .... — pr 
- drugo: 

8108 90 300  palice, profili in žica  — 7 (1) 
8108 90 500  plošče, pločevina, trakovi in folije  — 7 (1) 
8108 90 700  cevi in votli profili  — 7 (1) 
8108 90 900  drugo    — 7 (1) 

8109 Cirkonij in cirkonijevi izdelki, vključno z odpadki in ostan- 
ki 

8109 10 - Surovi cirkonij; odpadki in ostanki; prah: 
8109 10 100  surovi cirkonij; prah  — 5 (1) 
8109 10 900  odpadki in ostanki  — 4 (1) 
8109 90 000 - Drugo  — 9 (1) 

8110 00 Antimon in antimonovi izdelki, vključno z odpadki in 
ostanki 

- Surovi antimon; odpadki in ostanki; prah: 
8110 00 110  surovi antimon; prah  — 8(1) 
8110 00 190  odpadki in ostanki  — 7 (1) 
8110 00 900 - Drugo  — 8 (1) 

8111 00 Mangan in manganovi izdelki, vključno z odpadki in 
ostanki 

- Surovi mangan; odpadki in ostanki; prah: 
8111 00 110 surovi mangan; prah   — 4 (1) 
811100 190  odpadki in ostanki    — 4 (1) 
8111 00 900 - Drugo  — 7 (1) 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 
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8112 Berili], krom, germanij, vanadij, galij, hafnij, indij, niobij 
(kolumbij), renij in talij ter izdelki iz teh kovin, vključno 
z odpadki in ostanki 

- BerSij: 
8112 11 — surov; odpadki in ostanki; prah: 
8112 11 100 surov; prah  — 2 (1) 
8112 11 900  odpadki in ostanki  — 2 (1) 
8112 19 000 — drugo  — 4 (1) 
8112 20 -Krom: 

— surov; odpadki in ostanki; prah: 
8112 20 100  zlitine, ki vsebujejo več kot 10 ut.% niklja   — pr 

 drugo: 
8112 20 310  surov; prah  — 5 (1) 
8112 20 390  odpadki in ostanki   — 4(1) 
8112 20 900 --drugo  — 7(1) 
8112 30 -Germanij: 
8112 30 200  surov; prah   — 5 (1) 
8112 30 400 — odpadki in ostanki  — 4 (1) 
8112 30 900 --drugo   — 7(1) 
8112 40 -Vanadij: 

— surov; odpadki in ostanki; prah 
8112 40 110  surov; prah       — 2(1) 
8112 40 190  odpadki in ostanki  — 2 (1) 
8112 40 900 - - drugo    — 3(1) 

- Drugo: 
8112 91 — surovi; odpadki in ostanki; prah: 
8112 91 100  hafnij  — 4(1) 

 niobij; renij: 
8112 91 310 surov; prah  — 5 (1) 
8112 91 390  odpadki in ostanki . . .   — 4 (1) 

 galij; indij; talij: 
8112 91 500  odpadki in ostanki  — 2 (1) 
 drugi: 

8112 91810 indij  — 3(1) 
8112 91 890  -galij; talij  — 3(1) 
8112 99 - - drugo: 
8112 99 100  hafnij  — 8(1) 
8112 99 300  niobij; renij     — 9(1) 
8112 99 900  galij; indij; talij  — 4 (1) 

8113 00 Kermeti in izdelki iz kermetov; vključno z odpadki in 
ostanki 

8113 00 20 0 - Surovi  — 8 
8113 00 40 0 - Odpadki in ostanki  — 8 
8113 00 90 0 - Drugo  — 8 
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ORODJE, NOŽARSKI IZDELKI, ŽLICE IN VILICE IZ 
NAVADNIH KOVIN; NJIHOVI DELI IZ NAVADNIH KOVIN 

Opombe 
1. To poglavje obsega spajkalne plamenke, prenosne kovač- 
nice, bruse na stojalih, garniture za nego rok in nog; izdelke iz 
tar. št. 8209; 

izdelke z rezilom ali drugim delovnim delom iz: 
(a) navadne kovine; 

(b) kovinskih karbidov ali kermetov; 

(c) dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali 
rekonstruiranih) na podlagi iz navadne kovine, kovinskih kar- 
bidov ali kermetov; 

(d) abrazivnih materialov na podlagi iz navadnih kovin, če 
imajo taki izdelki rezilne zobe, brazde, žlebove, ali podobne 
rezilne dele, iz navadnih kovin, ki ohranijo svoje prvotne 
lastnosti in funkcije za rezanje tudi po nanašanju abraziva. 

2. Deli iz navadnih kovin za izdelke iz tega poglavja se uvrš- 
čajo s izdelki, katerih deli so. razen delov, ki so kot tako 
posebej navedeni, in držal za ročno orodje (tar. št. 8466). Deli 
za splošno rabo, definirani v 2. opombi k XV. oddelku, so 
izključeni iz tega poglavja. 

Glave, navadni in strižni noži za električne aparate za britje in 
električne aparate za striženje se uvrščajo v tar. št. 8510. 

3. Garniture, sestavljene iz enega ali več nožev iz tar. št. 8211 
in najmanj enakega števila izdelkov iz tar. št. 8215, se uvrščajo 
v tar. št. 8215. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

8201 Ročno orodje; rezače, lopate, krampi, kopače, motike, 
vile, grablje; sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje; 
škarje vseh vrst (razen škarij z ušesi za prste); kose, 
srpi, kline za travo, škarje za živo mejo, klini za klanje 
debel in drugo orodje, ki se uporablja v kmetijstvu, horti- 
kulturi ali gozdarstvu 

8201 10 000 - Rezače in lopate  — 10 
8201 20 000 - Vile  — 10 
8201 30 000 - Krampi, kopače, motike in grablje  — 10 
8201 40 000 - Sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje  — 10 
8201 50 000 - Škarje, Id se uporabljajo z eno roko (vključno škarje za žico) — 10 
8201 60 000 - Škarje za živo mejo, škarje za obrezovanje vej in podobne 

škarje, ki se uporabljajo z obema rokama  — 10 
8201 90 000 - Drugo ročno orodje, ki se uporablja v kmetijstvu, hortikulturi 

ali gozdarstvu  — 10 

8202 Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno z listi za 
žage za vrezovanje, prerezovanje ter listi žag brez zob) 

8202 10 000 - Ročne žage  — 10 
8202 20 - Listi za tračne žage: 
8202 20 100 --za kovino   — 10 
8202 20 900 —za druge materiale    — 10 

- Krožni listi za žage, vključno žagasta rezkala: 
8202 31 — z delovnim delom iz jekla: 
8202 31 100  z vstavljenimi zobmi ali segmenti  — 10 

 drugo: 
 za obdelavo kovin, premera: 

8202 31 510  do vključno 315 mm  — 10 
8202 31 590  nad 315 mm  — 10 
8202 31 900  za obdelavo drugih kovin   — 10 
8202 32  z delovnim delom iz drugih materialov: 
8202 32 100  z vstavljenimi zobmi ali segmenti  — 10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
—oznaka   stopnja 

1  2 3 4 
8202 32 900  drugo  — 10 £C' 
8202 40 000 - Rezilne verige za žage  — 10 ( 

- Drugi listi za žage: 
8202 91 000 —ravni listi za žage, za obdelavo kovin  — 10 
8202 99 — drugi: 

 z jekleno delovno površino: 
8202 99 110  za obdelavo kovin  — 10 
8202 99 190  za obdelavo drugih materialov  — 10 
8202 99 900  z delovno površino iz drugih materialov  — 10 

8203 Pile, rašple, klešče (vključno klešče za rezanje); pincete, 
škarje za rezanje kovin, sekala za cevi, sekala za svor- 
nike, klešče za vrtanje in podobno ročno orodje 

8203 10 000 - Pile, rašplje in podobno orodje  — 10 
8203 20 - Klešče (ključno klešče za rezanje), pincete in podobno 

orodje: 
8203 20 100  kombinirane klešče    — 10 
8203 20 900  drugo  — 10 
8203 30 000 - Škarje za rezanje kovin in podobno orodje  — 10 
8203 40 000 - Sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za vrtanje in po- 

dobno orodje  — 10 

8204 Navadni in francoski ključi za vijake, ročni (vključno z 
momentnimi ključi); izmenljivi vložki za ključe, z držajem 
ali brez njega 

- Navadni in francoski ključi za vijake, ročni: 
8204 11 000  nenastavljivi   — 10 
8204 12 000 — nastavljivi    — 10 
8204 20 000 - Izmenljivi vložki za ključe z držajem ali brez njega    — 10 

8205 Ročno orodje in priprave (vključno s stekloreštami dia- 
manti), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; 
spajkalne plamenke; primeži, vpenjala in podobno, ra- 
zen pribora in delov za obdelovalne stroje; nakovala; 
prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni po- 
gon 

8205 10 000 - Orodje za vrtanje, narezovanje in vrezovanje navojev  — 10 
8205 20 000 - Kladiva in kovaška kladiva  — 10 
8205 30 000 - Obtiči, dleta (ravna in polkrožna) in podobno orodje za ob- 

delavo lesa  — 10 
8205 40 000 -Izvijači  — 10 

- Drugo ročno orodje in priprave (vključno s stekloreškimi dia- 
manti): 

8205 51 000  priprave za gospodinjstvo   — 10 
8205 59  drugo: 
8205 59 100  orodje za zidarje, cementarje. gipsarje in pleskarje  — 10 
8205 59 300  orodje za zakovičenje in spenjanje (s kartušami) itd  — 10 
8205 59 900  drugo  — 10 
8205 60 000 - Spajkalne plamenke    — 10 
8205 70 000 - Primeži, vpenjala in podobno  — 10 
8205 80 000 - Nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni ali 

nožni pogon  — 10 
8205 90 000 - Garniture predmetov iz dveh ali več prej omenjenih podšte- 

vilk  — 10 

8206 00 000 Orodje iz dveh ali več tar.št. 8202 do 8205, v garnitu- 
rah za prodajo na drobno  — 10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

8207 Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave na me- 
hanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje 
(npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, na- 
rezovanje in vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje od- 
prtine s struganjem, provlačenje, rezkanje), vključno z 
matricami za izvlačenje ali iztiskanje kovine, in orodje 
za vrtanje sten in zemlje 

- Orodje za vrtanje sten in zemlje: 
8207 11 000 —z delovnim delom iz sintranih kovinskih karbidov ali kermetov: . — 15 
8207 12 — z delovnim delom iz drugih materialov: 
8207 12 100  iz diamanta ali aglomeriranega diamanta  — 15 
8207 12 900  iz drugih materialov  — 15 
8207 20 - Matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin: 
8207 20 100 —z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta . . — 15 

— z delovno površino iz drugih materialov: 
8207 20 910  iz sintranega kovinskega karbida  — 15 
8207 20 990  iz drugih materialov  — 15 
8207 30 - Orodje za stiskanje, kovanje, izvlačenje ali prerezovanje: 
8207 30 100 — za obdelavo kovin  — 15 
8207 30 900 - - drugo  — 15 
8207 40 - Orodje za vrezovanje navojev: 

— za obdelavo kovin: 
 orodje za vrezovanje. z delovno površino: 

8207 40 110  iz sintranega kovinskega karbida  — 15 
8207 40 190  iz drugih materialov   — 15 

 orodje za vrezovanje navojev, z delovno površino: 
8207 40 310  iz sintranih kovinskih karbidov  — 15 
8207 40 390  iz drugih materialov   — 15 
8207 40 900 - - drugo  — 15 
8207 50 - Orodje za vrtanje, razen za vrtanje sten in zemlje: 
8207 50 100 — z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta . . — 15 

— z delovno površino iz drugih materialov: 
8207 50 300  zidarski svedri  — 15 

 drugo: 
 za obdelavo kovin, z delovno površino: 

8207 50 500  iz sintranih kovinskih karbidov  — 15 
8207 50 600  iz hitroreznega jekla  — 15 
8207 50 700  iz drugih materialov .*  — 15 
8207 50 900  drugo  — 15 
8207 60 - Orodje za razširjanje odprtin: 
8207 60 100 —z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta . . — 15 

— z delovno površino iz drugih materialov: 
 vrtalna orodja: 
 za obdelavo kovin, z delovno površino: 

8207 60 310  iz sintranih kovinskih karbidov  — 15 
8207 60 390  iz drugih materialov  — 15 
8207 60 500  druga  — 15 

 povrtala: 
 za obdelavo kovin, z delovno površino: 

8207 60 710  iz sintranih kovinskih karbidov   — 15 
8207 60 790  iz drugih materialov  — 15 
8207 60 900  druga  — 15 
8207 70 - Orodje za rezkanje: 

— za obdelavo kovin, z delovno površino: 
8207 70 100  iz sintranih kovinskih karbidov   — 15 

 iz drugih materialov: 
8207 70 310  vretenastega tipa  — 15 
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8207 70 350  polžasto   — 15 
8207 70 380  drugo  — 15 
8207 70 900  drugo   — 15 
8207 80 - Orodje za struženje: 

— za obdelavo kovin, z delovno površino: 
8207 80 110  z rezili iz sintranih kovinskih karbidov   — 15 
8207 80 150  iz diamanta ali aglomeriranega diamanta  — 15 
8207 80 180  iz drugih materialov  — 15 
8207 80 900  drugo  — 15 
8207 90 - Drugo izmenljivo orodje: 
8207 90 100 —z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta . . — 15 

— z delovno površino iz drugih materialov: 
8207 90 300  izvijači  — 15 
8207 90 500  orodje za rezkanje zobnikov    — 15 

 drugo, z delovno površino: 
 iz sintranih kovinskih karbidov: 

8207 90 710  za obdelavo kovin  — 15 
8207 90 780  drugo  — 15 

   iz drugih materialov: 
8207 90 910  za obdelavo kovin  — 15 
8207 90 99  drugo: 

* 8207 90 991  za rezanje papirja in kartona  — 10 
* 8207 90 999  drugo  — 15 

8208 Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave 

8208 10 000 - Za obdelavo kovin  — 10 
8208 20 000 - Za obdelavo lesa    — 10 
8208 30 - Za kuhinjske priprave ali za stroje, ki se uporabljajo v živil- 

ski industriji: 
8208 30 100  krožni noži  — 10 
8208 30 900  drugi    — 10 
8208 40 000 - Za stroje v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu  — 10 
8208 90 00 - Drugi  — 10 

* 8208 90 001 —za rezanje papirja in kartona  — 10 
* 8208 90 009  drugi  — 10 

8209 00 Ploščice, paličice, vrhovi in podobno za orodje, nemonti- 
rani, iz sintranih kovinskih karbidov ali kermetov 

8209 00 200 - Nastavljivi vstavki  — 5 (1) 
8209 00 800 - Drugo  — 10 

8210 00 000 Mehanične priprave na ročni pogon, mase do 10 kg ali 
manj, ki se uporabljajo za pripravljanje ali streženje 
hrane ali pijač     . — 10 

8211 Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z 
vrtnarskimi noži), razen nožev iz tar.št 8208 in rezil 
zanje 

8211 10 000 -Garniture     — 17 
— Drugo: 

8211 91 —namizni noži z nezložljivimi rezili: 
8211 91 100  ročaji zanje iz osnovne kovine  — 17 
8211 91 300  namizni noži z ročajem in rezilom iz nerjavnega jekla  — 17 
8211 91 800  drugo — 17 
8211 92 — drugi noži z nezložljivimi rezili: 
8211 92 100  ročaji zanje iz osnovne kovine   — 17 
8211 92 900  drugo   — 17 
8211 93  noži z zložljivimi rezili: 
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8211 93 100  ročaji zanje iz osnovne kovine  — 17 
8211 93 900  drugo  — 17 
8211 94 000 --rezila    — 17 

8212 Brivski aparati, britve in rezila za britje, britvice idr. 
(vključno nedokončana rezila v trakovih) 

8212 10 - Brivski aparati in britve: 
8212 10 100 —britvice z nezamenljivim rezilom  kos 15 
8212 10 900  drugo  kos 10 
8212 20 000 - Rezila za britje (britvice in drugo, vključno nedokončana rezi- 

la v trakovih)  1000 kos 15 
8212 90 000 -Drugi de«  — 10 

8213 00 000 Škarje (vključno krojaške in podobne škarje) in rezila 
zanje  — 15 

8214 Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji za striženje, mesarske 
ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za se- 
kljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za ma- 
nikiranje in pedikiranje (vključno pilice za nohte) 

8214 10 000 - Noži za papir, odpiranje pisem, brisanje (strganje - radi- 
ranje), Siljenje svinčnikov in rezila zanje  — 15 

8214 20 000 - Garniture in priprave za manikiranje ali pedikiranje (vključno 
pilice za nohte)  — 15 

8214 90 000 - Drugo  — 15 

8215 Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za servi- 
ranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke 
za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor 

8215 10 - Garniture, ki imajo najmanj en izdelk, prevlečen s plemenito 
kovino: 

8215 10 200 —ki vsebujejo le predmete, prevlečene z plemenimi kovinami. . . — 17 
— drugo: 

8215 10 300  iz nerjavnega jekla  — 17 
8215 10 800  drugo  — 17 
8215 20 - Druge garniture: 
8215 20 100 — iz nerjavnega jekla   — 17 
8215 20 900 - - drugo  — 17 

- Drugo: 
8215 91 000  prevlečeno s plemenito kovino  — 15 
8215 99 — drugo: 
8215 99 100  iz nerjavnega jekla  — 17 
8215 99 900  drugo  — 17 
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