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Nadal|evanje iz Poročevalca it. 38/111 

83. POGLAVJE 

RAZNI IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN 

Opombe 

1. V tem poglavju se deli iz navadnih kovin uvrščajo skupaj 
s izdelki, za katere so namenjeni. Vendar se železni ali jekleni 

izdelki iz tar. št. 7312, 7315, 7317, 7318 in 7320 in podobni 
izdelki iz drugih navadnih kovin (74. do 76. in 78. do 81. 
poglavje) ne štejejo za dele izdelkov iz tega poglavja. 

2. V tar. št. 8302 so z izrazom »koleščki (za pohištvo ipd.)« 
mišljeni koleščki (vključno s koleščki z gumo na obodu) 
s premerom do 75 mm ali koleščki (vključno s koleščki 
z gumo na obodu) s premerom nad 
75 mm, če je širina koleščka ali zunanje gume na njem pod 
30 mm. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

8301 Žabice in ključavnice (na ključ, šifro ali električne) iz na- 
vadnih kovin; zapirala in okovje z zapirali, ki imajo vgra- 
jene ključavnice, iz navadnih kovin; ključi katerega koli 
navedenih izdelkov iz navadnih kovin 

8301 10 000 -Žabice    — 10 
8301 20 000 - Ključavnice za motoma vozila  — 5 (1) 
8301 30 000 - Ključavnice za pohištvo  — 10 
8301 40 - Druge ključavnice: 

— ključavnice za vrata (za stavbe): 
8301 40 110  cilindrične  — 10 
8301 40 190  druge  — 10 
8301 40 900 —druge ključavnice  — 10 
8301 50 000 - Zapirala in okovje z zapirali, ki imajo vgrajene ključavnice . . — 10 
8301 60 000 - Deli '  — 10 
8301 70 000 - Ključi, dobavljeni posebej  — 10 

8302 Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih ko- 
vin, za pohištvo, vrata, stopnišča, okna, rolete, karose- 
rije, sedlarsko blago, kovčke, skrinje, škatle in podobno; 
obešalniki za klobuke, konzole ipd.; koleščki (za 
pohištvo ipd.), s pritrdilnimi elementi iz navadnih kovin; 
avtomatična zapirala za vrata, iz navadnih kovin 

8302 10 -Tečaji: 
8302 10 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
8302 10 900 - - drugi . . .    — 15 
8302 20 - Koleščki (za pohištvo ipd.): 
8302 20 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
8302 20 900 --drugi   — 10 
8302 30 000 - Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki za motoma 

vozila  — 5 (1) 
- Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki: 

8302 41 000 — stavbno okovje  — 13 
8302 42 — drugi, za pohištvo: 
8302 42 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
8302 42 900  drugi  — 15 
8302 49  drugi: 
8302 49 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
8302 49 900  drugi  — 15 
8302 50 000 - Obešalniki za klobuke, konzole in podobno  — 10 
8302 60 - Avtomatična zapirala za vrata: 
8302 60 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
8302 60 900 — druga  — 15 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka     — stopnja 

1 ' 2 3  4 

8303 00 Blagajne, šefi, vrata in pregraje za trezorje, prenosne 
varnostne kasete za denar ali dokumente in podobno, 
iz navadnih kovin » 

8303 00 100 - Prenosne varnostne kasete  kos 16 
8303 00 300 - Varnostna in ojačana vrata in ključavnice za šefe in po- 

dobne prostore  — 16 
8303 00 900 - Blagajne za denar, dokumente itd  — 16 

8304 00 000 Arhivske omare, kartotečne omare, škatle za sortiranje 
dokumentov, regali za papir, stojala za peresa, stojala 
za žige in podobna pisarniška ali namizna oprema iz na- 
vadnih kovin, razen pisarniškega pohištva iz tar.št 9403 — 15 

8305 Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi aR za fascikle, 
sponke za spise in pisma, kartotečni jezdeci in podobni 
pisarniški predmeti, iz navadnih kovin; sponke v "trako- 
vih" (npr. za pisarne, tapetništvo, pakiranje) iz navadnih 
kovin 

8305 10 000 - Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za fascikle. ... — 10 
8305 20 000 - Sponke v trakovih*  — 10 
8305 90 000 - Drugo, vključno z deli  — 15 

8306 Zvonci, gongi in podobno, neelektrični, iz navadnih ko- 
vin; kipci in drugi okraski iz navadnih kovin; okviri za fo- 
tografije, slike ipd. iz navadnih kovin; ogledala iz 
navadnih kovin 

8306 10 000 -Zvonci, gongi in podobno   — 15 
- Kipci in drugi okraski: 

8306 21 000 —platirani s plemenito kovino  — 15 
8306 29  drugi: 
8306 29 100  bakreni   — 15 
8306 29 900 ---iz drugih osnovnih kovin  — 15 
8306 30 000 - Okviri za fotografije, slike in podobno; ogledala  — 15 

8307 Upogljive cevi iz navadnih kovin, s priborom ali brez nje- 
ga 

8307 10 - Iz železa ali jekla: 
8307 10 100 — opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu . — 10 
8307 10 900 - - drugo  — - 10 
8307 90 - Iz drugih navadnih kovin: 
8307 90 100 — opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu . — 10 
8307 90 900 - - drugo  — 10 

8308 Zapirala, okovje z zapirali, zaponke, zapirala z zaponka- 
mi, sponke, očesca in podobno, za obleko, obutev, 
ročne torbe, potovalne predmete in druge gotove iz- 
delke; cevaste ali razcepne kovice iz navadnih kovin; bi- 
seri in bleščice iz navadnih kovin 

8308 10 000 - Sponke in očesca  — 5 
8308 20 000 - Cevaste ali razcepne kovice  — 10 
8308 90 000 - Drugo, vključno z deli  — 15 

8309 Zamaški (vključno kronska zapirala, navojni zamaški in 
zamaški, skozi katere se vliva), čepi za steklenice, po- 
krovi iz pločevine z navojem ali brez njega, zalivke in 
drug pribor za pakiranje, iz navadnih kovin 
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Tari,na Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

8309 10 000 - Kronska zapirala  
8309 90 — Drugo: 
8309 90 100 — svinčene kapsule; aluminijaste kapsule s premerom nad 21 mm 
8309 90 900  drugo  

8310 00 000 Plošče z napisi, oznakami, naslovi in podobne plošče, 
številke, črke in drugi znaki iz navadnih kovin, razen tis- 
tih iz tar.št 9405   

8311 Žica, palice, cevi, plošče, elektrode in podobni izdelki, 
iz navadnih kovin ali kovinskih karbidov, obloženi ali iz- 
polnjeni s talili, ki se uporabljajo za mehko spajkanje, 
trdo spajkanje, varjenje ali nanašanje kovine ali kovinske- 
ga karbida; žice in palice, aglomerirane iz prahu navad- 
nih kovin, za metalizacijo z brizganjem 

8311 10 - Oplaščene elektrode iz navadnih kovin za obločno varjenje: 
8311 10 100 — varilne elektrode z železnim ali jeklenim jedrom, prevlečene s 

težkotaljivim materialom  
8311 10 900 - - druge   
8311 20 000 - Žica iz navadne kovine z jedrom, za obločno elektro- var- 

jenje   
8311 30 000 - Oplaščene palice in žica z jedrom, iz navadnih kovin, za 

mehko spajkanje, trdo spajkanje in plamensko varjenje.... 
8311 90 000 - Drugo, vključno z deli  

XVI. ODDELEK 
STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; ELEKTROTEHNIŠKA 
OPREMA; NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE IN 
REPRODUKCIJO ZVOKA, APARATI ZA SNEMANJE IN 
REPRODUKCIJO TELEVIZIJSKE SLIKE IN ZVOKA, DELI IN 
PRIBOR ZA TE PROIZVODE 

Opombe 
1. V ta oddelek ne spadajo: ' 

(a) transmisijski, konvejerski ali elevatorski jermeni ali trakovi, 
iz umetnih plastičnih mas iz 39. poglavja ali iz vulkanizirane 
gume (tar. št. 4010), in drugi proizvodi, ki se uporabljajo 
v strojih, mehanskih ali električnih aparatih ter za druge 
tehnične potrebe, iz vulkanizirane gume (razen trde gume) 
(tar. št. 4016); 

(b) izdelki iz naravnega ali umetnega usnja (tar. št. 4204) ali iz 
krzna (tar. št. 4303), ki se uporabljajo za stroje, mehanske 
naprave ali za druge tehnične potrebe; 

(c) tuljave, cevke, kopsi, stožci, jedra, koluti ali podobne 
podloge iz katerega koli materiala (npr.: iz 39., 40., 44., 48. 
poglavja in XV. oddelka); 

(d) perforirane karte za jacquardske ali podobne stroje (npr. iz 
39. ali 48. poglavja ali XV. oddelka); 

(e) transmisijski, konvejerski ali elevatorski jermeni iz tekstil- 
nih surovin (tar. št. 5910) ali drugi izdelki iz tekstilnih surovin 
za tehnične potrebe (tar. št. 5911); 

(f) dragi ali poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstru- 
irani iz tar. št. 7102 do 7104 ali izdelki, ki so celi izdelani iz 
takih kamnov iz tar. št. 7116, razen nemontiranih obdelanih 
safirjev in diamantov za gramofonske igle (tar. št. 8522); 

(g) deli za splošno rabo iz 2. opombe k XV. oddelku te tarife iz 
navadnih kovin (XV. oddelek) ali podobni izdelki iz plastičnih 
mas (39. poglavje): 

(h) vrtalni drogovi (tar. št. 7304); 

13 
13 

13 

13 
13 

(ij) brezkončni jermeni iz kovinske žice ali kovinskih trakov 
(XV. oddelek); 

(k) izdelki iz 82. ali 83. poglavja; 

(I) izdelki iz XVII. oddelka; 

(m) izdelki iz 90. poglavja; 

(n) ure in drugi izdelki iz 91. poglavja; 

(o) izmenljivo orodje iz tar. št. 8207 ali ščetke, ki se uporab- 
ljajo kot deli strojev iz tar. št. 9603; podobno izmenljivo 
orodje, ki se uvršča glede na material, iz katerega je izdelan 
njihov delovni del (npr. v 40.. 42., 43., 45. ali 59. poglavje ali 
v tar. št. 6804 in 6909); 

(p) izdelki iz 95. poglavja. 

2. Deli strojev (razen izdelkov iz opombe 1 k temu oddelku, 
opombe 1 k 84. poglavju, opombe 1 k 85. poglavju in delov 
izdelkov iz tar. št. 8484, 8544, 8545, 8546 in 8547) se uvrščajo 
po tehle pravilih: 

(a) izdelki iz katere koli tarifne številke 84. in 85. poglavja te 
tarife (razen tar. št. 8485 in 8548) se uvrščajo v svoje ustrezne 
tarifne številke; 

(b) deli, ki so uporabni samo ali pretežno s posebno vrsto 
strojev ali z več vrstami strojev, ki se uvrščajo v isto tarifno 
številko (vključno s stroji, ki se uvrščajo v tar. št. 8479 in 8543), 
se uvrščajo skupaj s takimi stroji. Če se ti deli oziroma izdelki 
lahko uporabljajo s izdelki iz tar. št. 8517 in s izdelki iz tar. št. 
8525 do 8528, se uvrščajo v tar. št. 8517; 

(c) vsi drugi deli se uvrščajo v tar. št. 8485 ali v tar. št. 8548. 

3. Če ne izhaja iz tarifnih številk tega oddelka kaj drugega, se 
kombinirani stroji, ki so sestavljeni iz dveh ali več strojev tako, 
da tvorijo integralno celoto, in drugi stroji, ki opravljajo dve ali 
več dopolninih ali alternativnih funkcij, uvrščajo tako. kot da 
bi imeli samo tisto komponento ali kot da bi predstavljali 
samo tisti stroj, ki opravlja glavno funkcijo. 
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4. Kadar je stroj (vključno s kombinacijo več strojev) sestav- 
ljen iz već komponent (ločenih ali med seboj povezanih 
s cevmi, transmisijskimi napravami, električnimi kabli ali dru- 
gimi napravami), katerih namerr je, da skupaj prispevajo 
k jasno definirani funkciji iz posamezne tarifne številke 84. ali 
85. poglavja, se vse komponente štejejo za celoto in uvrščajo 
v tisto tarifno številko, ki ustreza funkciji celote. 

5. Z izrazom »stroj« v teh opombah so mišljeni kateri koli 
stroj, naprava, postroj, oprema, aparat ali priprava, navedeni 
v tarifnih številkah 84. in 85. poglavja. 

Dodatne opombe 

1. Orodje, ki je potrebno za sestavljanje ali vzdrževanje stro- 
jev, se uvrsti skupno z zadevnimi stroji, če se uvaža skupaj 
z njimi. Zamenljivo orodje, ki se uvozi skupaj s stroji, se tudi 
uvršča skupaj z njimi, če tvori del običajne opreme za stroje in 
se običajno prodaja z njimi. 

2. Če carinarnica tako zahteva, mora deklarant deklaraciji 
priložiti tudi ilustriran dokument (na primer navodila, pro- 
spekt, stran iz kataloga, fotografijo), ki podaja normalen opis 
stroja, njegove namembnosti in poglavitne značilnosti 
le-tega ter, glede na to ali gre za stroj v razstavljenem ali 
sestavljenem stanju, načrt sestavljanja in seznam vsebine 
posameznih zavojev. 

3. Določila splošnega pravila 2 (a) se prav tako lahko upora- 
bijo na zahtevo deklaranta in so podložna pogojem, določe- 
nim od pristojnih oblasti, kadar gre za dobavo strojev v loče- 
nih pošiljkah. 

4. Traktorji, ki so, četudi s posebnimi prifromočki, priključeni 
strojem in mehanskim napravam iz tega poglavja, se morajo 
v vseh primerih uvrstiti posebej (tar. št 8701). 

84. POGLAVJE 

JEDRSKI REAKTORJI, KOTLI, STROJI IN MEHANSKE 
NAPRAVE; NJIHOVI DELI 

Opombe 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) mlinski kamni, brusilni kamni in drugi izdelki iz 68. po- 
glavja; 

(b) naprave in stroji (npr. črpalke) in njihovi deli iz keramič- 
nega materiala (69. poglavje); 

(c) laboratorijsko steklo (tar. št. 7017); stroji, aparati in drugi 
izdelki za tehnične potrebe in njihovi deli, iz stekla (tar. št. 
7019 in 7020); 

(d) izdelki iz tar. št. 7321 in 7322 ter podobni izdelki iz drugih 
navadnih kovin (74. do 76. in 78. do 81. poglavje); 

(e) elektromehansko ročno orodje iz tar. št. 8508 in elektrome- 
hanski gospodinjski aparati iz tar. št. 8509; 

(f) mehanične priprave za čiščenje podov, ki se držijo v roki, 
brez motorja (tar. št. 9603). 

2. Stroji in aparati, ki ustrezajo poimenovanju iz ene ali več 
tarifnih številk od 8401 do 8424 in hkrati poimenovanju iz ene 
ali več tarifnih številk od 8425 do 8480, se smiselno 3. opombi 
k XVI. oddelku te tarife uvrščajo v ustrezne tarifne številke od 
8401 do 8424, ne pa v tarifne številke od 8425 do 8480. 

V tar. št. 8419 ne spadajo: 

(a) naprave za kalitev, valilniki in tople baterije za piščance 
(tar. št. 8436); 

(b) stroji za vlaženje zrna (tar. št. 8437); 

(c) difuzijski aparati za ekstrakcijo sladkornega soka (tar. št 
8438); 

(d) stroji za termično obdelavo tekstilne preje, tkanin in dru- 
gih tekstilnih izdelkov (tar. št. 8451); 

(e) stroji in naprave, ki so namenjeni za mehanske operacije, 
v katerih je sprememba temperature, tudi če je potrebna, 
postranska v primerjavi z glavno funkcijo. 

V tar. št. 8422 ne spadajo: 

(a) stroji za za šivanje vreč in podobne embalaže (tar. št. 
8452); 

(b) pisarniški stroji (tar. št. 8472). 

3. Obdelovalni stroji za obdelavo katerega koli materiala, ki 
ustrezajo poimenovanju iz tar. št. 8456 in hkrati poimenova- 
njem iz tar. št. 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ali 8465, se 
uvrščajo v tar št. 8456 

4. Tar. št. 8457 obsega samo obdelovalne stroje za obdelavo 
kovin (razen stružnic), ki lahko izvajajo razne operacije 
strojne obdelave, in sicer: 

(a) z avtomatično zamenjavo orodja iz »magacina« ali 
podobno v skladu s programom strojne obdelave (centri za 
strojno obdelavo); 

(b) z avtomatično uporabo, hkrati ali zaporedoma, raznih 
delovnih enot za obdelavo fiksno postavljenega obdelovanca 
(stroji, izdelani na principu delovnih enot, z eno postajo); 

(c) z avtomatičnim prenosom obdelovanca na razne delovne 
enote (prenašalni stroji z več postajami). 

5. (A) Z izrazom »stroji za avtomatsko obdelavo podatkov« iz 
tar. št. 8471 so mišljeni: 

(a) digitalni stroji: 

(1) ki si lahko zapomnijo program ali programe obdelave in 
najmanj podatke, ki so takoj potrebni za izvršitev programa; 

(2) ki se lahko prosto programirajo v skladu s potrebami 
uporabnika; 

(3) ki lahko izvajajo aritmetične operacije, ki jih je specificiral 
uporabnik; in 

(4) ki lahko brez posredovanja človeka izvršujejo program 
obdelave, ki se od njih zahteva, da modificirajo potek obde- 
lave z logično odločitvijo med tako obdelavo; 

(b) analogni stroji, ki lahko simulirajo matematične modele in 
vsebujejo najmanj analogne elemente, upravljalno-krmilne 
elemente in elemente za programiranje; 

(c) hibridni stroji, ki so sestavljeni iz digitalnega stroja z ana- 
lognimi elementi ali pa iz analognega stroja z digitalnimi 
elementi. 

(B) Stroji za avtomatsko obdelavo podatkov so lahko v obliki 
sistemov, ki so sestavljeni iz spremenljivega števila enot 
v posebnih okrovih. Šteje se, da pomeni enota del komplet- 
nega sistema, če izpolnjuje tele pogoje: 

(a) da jo je mogoče povezati s centralno enoto za obdelavo, 
neposredno ali po eni ali več drugih enotah; 

(b) da je posebej konstruirana kot del tega sistema (biti mora 
sposobna sprejeti ali dati podatek v obliki šifre ali signala, ki 
sta uporabna za sistem, razen če ne gre za enoto za napajanje 
z energijo). 

Te enote, ki so dobavljene posebej, se prav tako uvrščajo 
v tar. št 8471. 

Tar. št. 8471 ne obsega strojev, ki imajo vgrajen stroj za 
avtomatsko obdelavo podatkov ali delujejo v povezavi s stro- 
jem za avtomatsko obdelavo podatkov in opravljajo speci- 
fično funkcijo. Taki stroii se uvrščajo v tarifne številke glede 
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na svojo ustrezno funkcijo, će to ni mogoče, pa v tarifne 
številke za druge stroje. 

6. Tar. št. 8482 obsega med drugim polirane jeklene kroglice, 
pri katerih se največji in najmanjši premer ne razlikujeta od 
nominalnega premera već kot za 1% ali 0,05 mrm odvisno od 
tega, kaj je manjše. 

Druge jeklene kroglice se uvrščajo v tar. št. 7326. 

7. Večnamenski stroji, se uvrščajo glede na svoj glavni namen 
uporabe. 

Stroj, katerega glavni namen ni opisan v nobeni tarifni številki 
ali noben njegov namen ni glaven, se uvršča smiselno 2. 
opombi k temu poglavju in 3. opombi k XVI. oddelku te tarife 
v tar. št. 8479. če ne izhaja iz opomb kaj drugega, tar. št. 8479 

obsega tudi stroje za izdelavo vrvi in motvozov (npr. za suka- 
nje, vpletanje, izdelavo vrvi) iz kovinske žice, tekstilne preje ali 
katerega koli drugega materiala ali kombinacije teh materi- 
alov. 

Opomba k tarifni podštevilki 

1. Tar. podšt. 8482 40 se nanaša samo na ležaje s cilindričnimi 
valji enakega premera do 5 mm in dolžino, ki je najmanj trikrat 
večja od premera. Konci valjev so lahko zaobljeni. 

Dodatna opomba 

1. Za potrebe tar. podšt. 8407 10 in 8409 10 izraz »letalski 
motorji« pomeni le stroje, izdelane tako, da se prilegajo letal- 
skemu vijaku ali rotorju. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

8401 Jedrski reaktorji; gorilni elementi (polnjenja), neobsevani, 
za jedrske reaktorje; stroji in aparati za separacijo izoto- 
pov 

8401 10 000 - Jedrski reaktorji   — 7 
8401 20 000 - Stroji in aparati za separacijo izotopov in njihovi deli .... — 5 
8401 30 000 - Gorilni elementi (polnjenja), neobsevani   gi F/S 
8401 40 - Deli jedrskih reaktorjev : 
8401 40 100 — odprto utopno kovani  — 7 
8401 40 900  drugi  — 7 

8402 Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov 
za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo 
paro z nizkim tlakom), kotli za pregreto paro 

- Kotli za pridobivanje vodne in druge pare: 
8402 11 000 — vodocevni kotli s pridobivanjem pare nad 45 t/h  — 15 
8402 12 000 — vodocevni kotli s pridobivanjem pare do vključno 45 t/h  — 15 
8402 19 — drugi kotli za pridobivanje pare, vključno s hibridnimi kotli: 
8402 19 100  plamenocevni kotli  — 15 
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8402 19 900  drugi   — 15 
8402 20 000 - Kodi za pregreto vodo  — 15 
8402 90 000 - Deli  — .13 

8403 Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar. št. 8402 

8403 10 - Kotli: 
8403 10 100 - - litoželezni  — 15 
8403 10 900 - - drugi '  — 15 
8403 90 - Deli: 
8403 90 100  litoželezni  — 15 
8403 90 900 - - drugi  — 15 

8404 Pomožne naprave za kotle iz tar. št. 8402 in 8403 
(npr. ekonomizeni, odstranjevalniki saj in lovilniki plina, 
kondenzatorji za energetske enote na vodno alt drugo 
paro) 

8404 10 000 - Pomožne naprave za uporabo s kotli iz tar. št. 8402 ali 
8403  — 15 

8404 20 000 - Kondenzatorji za energetske enote na vodno ali drugo paro. — 15 
8404 90 000 - Deli    — 15 

8405 Generatorji za generatorski ali vodni plin, s svojimi čistil- 
niki ali brez njih; acetilenski generatorji in podobni gen- 
eratorji na moker postopek, s svojimi čistilniki ali brez 
njih 

8405 10 000 - Generatorji za generatorski ali vodni plin, s svojimi čistilniki 
ali brez njih; acetilenski generatorji in podobni generatorji 
na moker postopek, s svojimi čistilniki ali brez njih  — 5 

8405 90 000 - Deli  — 5 

8406 Turbine na vodno in drugo paro 

- Turbine: 
8406 11 000 — za pogon plovil  — 13 
8406 19 — druge: 

 parne turbine za proizvodnjo elektrike, z močjo: 
8406 19 110  do vključno 10.000 kW  — 13 
8406 19 130  od 10.000 kW do vključno 40.000 kW  — 13 
8406 19 180  nad 40.000 kW  ... — 13 
8406 19 900  druge .    — 13 
8406 90 - Deli: 
8406 90 100 —statorske lopatice, rotorji in njihove lopatice  — 14 
8406 90 900 - - drugi \  — 13 

8407 Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s 
svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata 

8407 10 - Letalski motorji: 
8407 10 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  kos pr 
8407 10 900 - - drugi  kos 4 (1) 

- Pogonski motorji za plovila: 
8407 21  izvenkrmni motorji: 
8407 21 100  s prostornino do vključno 325 cm3  kos 10 

 s prostornino nad 325 cm3: 
8407 21 910  z močjo do vključno 30 kW  kos 12 
8407 21 990  Z močjo nad 30 kW  kos 12 
8407 29 - - drugi: 
8407 29 200  z močjo do vključno 200 KW  kos 7 
8407 29 800  z močjo nad 200 KW  kos 7 
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31 000 
32 
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I 

10 

10 110 

10 190 

10 220 

10 240 

10 260 

10 280 

10 310 

10 390 

Poimenovanje Enota Carinska 
   stopnja 

2 

— Batni motorji z izmeničnim gibanjem bata, za pogon vozfl iz 
87. poglavja: 

— s prostornino do vključno 50 cm3  kos 6 
— s prostornino nad 50 do vključno 250 cm3: 
 s prostornino nad 50 cm , do vključno 125 cm3  kos 6 
 s prostornino nad 125 cm3, do vključno 250 cm3  kos 6 
— s prostornino nad 250 do vključno 1000 cm3: 
 za industrijsko sestavljanje: traktorjev s pedalnim vodenjem iz 

tar. št. 8701 10; motornih vozil iz tar. št 8703, 8704 in 8705 . . kos 5 (1) 
— - drugi  kos 7 (1) 
— s prostornino nad 1000 cm3: 
 za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenfr traktorjev iz tar. 

podšt. 8701 10; motornih vozil iz tar. št. 8703; motornih vozil 
iz tar. št. 8704 z motorji s prostornino do vključno 2.800 cm3; 
motornih vozil iz tar. št. 8705   kos 5 (1) 

 drugi: 
 rabljeni  kos 7 
 novi, s prostornino: 
 do vključno 1.500 cm3  kos 7 
 nad 1.500 cm3  kos 7 
— Drugi motorji: 
— s prostornino do vključno 250 cm3  kos 6 
 s prostornino nad 250 cm3: 
 za industrijsko sestavljanje: 

pedalno vodenih traktorjev iz tar. podšt 8701 10; 
motornih vozil iz tar. št. 8703; 
motornih vozil iz tar. št. 8704 z motorjem prostornine do 
vključno 2.800 cm3; 
motornih vozil iz tar. št. 8705   kos 5 (1) 

 drugi: 
 z močjo do vključno 10 KW  kos 7 
 z močjo nad 10 KW   kos 7 

I 
Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kom- 
presijo (dieselski ali poldieselski motorji) 

— Pogonski motorji za plovila: 
— rabljeni: 
 za morska plovila in tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce iz 

tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podštevilke 
8906 00 10   kos 10 

 drugi  kos 10 
 novi, z močjo: 
 do vključno 15 KW: 
 za morska plovila in tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce 

iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podšte 
vilke 8906 00 10   kos 10 

 drugi    kos 10 
 nad 15 KW do vključno 50 KW: 
 za morska plovila in tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce 

iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podšte- 
vilke 890600 10   kos 10 

 drugi  kos 10 
 nad 50 KW do vključno 100 KW: 
 za morska plovila in tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce 

iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podšte- 
vilke 8906 00 10   kos 10 

 drugi  kos 10 
 nad 100 KW do vključno 200 KW: 
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Tarifna Poimenovanje Enoia Carinska 
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8408 10410  za morska plovila in tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce . 
iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podšte- 
vilke 8906 00 10   kos 

8408 10 490  drugi  kos 
 nad 200 KW do vključno 300 KW: 

8408 10510  za morska plovila in tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce 
iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podšte- 
vilke 8906 00 10   kos 

8408 10 590  drugi   kos 
 nad 300 KW do vključno 500 KW: 

8408 10 610  za morska plovila in tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce 
iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podšte- 
vilke 8906 00 10   kos 

8408 10 690  drugi ;  kos 
— ^ - nad 500 KW do vključno 1000 KW: 

8408 10710  za morska plovila in tar. številk od 8901 do 8906. vlačilce 
iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podšte- 
vilke 8906 00 10   kos 

8408 10 790  drugi  kos 
 nad 1000 KW do vključno 5000 KW: 

8408 10 810  za morska plovila in tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce 
iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podšte- 
vilke 8906 00 10  •  kos 

8408 10 890  drugi  kos 
 nad 5000 KW: 

8408 10910  za morska plovila in tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce 
iz tar. podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tar. podšte- 
vilke 8906 00 10     kos 

8408 10 990  drugi   kos 
8408 20 - Motorji za pogon vozil iz 87. poglavja: 
8408 20 100 — za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz tar. št. 

8701 10; motornih vozil iz tar. št. 8703; motornih vozil iz tar. št 
8704 z motorjem s prostornino do 2.500 cm3; motornih vozil iz 
tar. št. 8705   kos 

— drugi: 
 za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih, z močjo: 
 do vključno 50 kW    kos 
 od 50 kW do vključno 100 kW  kos 
 nad 100 kW  kos 
 za druga vozila iz poglavja 87, z močjo: 
 do vključno 50 kW  kos 
 od 50 kW do vključno 100 kW  kos 
 od 100 kW do vključno 200 kW s  kos 
 nad 200 kW  kos 
— Drugi motorji: 
— za uporabo v civilnem letalstvu   kos 
— drugi: 
 za tirno vleko  kos 
 drugi: 
 rabljeni  kos 
 novi, z močjo: 

90 310  do vključno 15 kW  kos 
90 330  0d15kWdo vključno 30 kW  kos 
90 360  od 30 kW do vključno 50 kW    kos 
90 370  od 50 kW do vključno 100 kW .    kos 
90 510  od 100 kW do vključno 200 kW    kos 
90 550  od 200 kW do vključno 300 kW  kos 
90 570  od 300 kW do vključno 500 kW  kos 
90 710  od 500 kW do vključno 1.000 kW  kos 

8408 20 310 
8408 20 350 
8408 20 370 

8408 20 510 
8408 20 550 
8408 20 570 
8408 20 990 
8408 90 
8408 90 100 

8408 90 210 

8408 90 290 

8408 
8408 
8408 
8408 
8408 
8408 
8408 
8408 

•10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

P' 
5 (1) 

5 (1) 

poročevalec, št. 38/1V 10 



Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 

8408 90 750  od 1.000 kW do vključno 5.000 kW  kos 7 
8408 90 990  nad 5.000 kW   kos 7 

8409 Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz 
tar. št. 8407 ali 8408 

8409 10 - Za letalske motorje: 
8409 10 100  za motorje za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
8409 10 900  drugi   — 5 

- Drugi: 
8409 91 000  " primerni izključno ali pretežno za batne motorje z notranjim zgo- 

revanjem na vžig s svečko    — 5 
8409 99 000  drugi  — 10 

8410 Hidravlične turbine, vodna kolesa in njihovi regulatorji 

- Hidravlične turbine in vodna kolesa: 
8410 11 000  z močjo do vključno 1000 kW  — 16 
8410 12 000  z močjo nad 1000 do vključno 10.000 kW  — 16 
8410 13 000 - - z močjo nad 10.000 kW  — 8 
8410 90 - Deli, vključno z regulatorji: 
8410 90 100  iz litega železa ali litega jekla  — 8 
8410 90 900 - - drugi  — 8 

8411 Turboreaktivni motorji; turbopropelerski motorji in druge 
plinske turbine 

- Turboreaktivni motorji: 
841111 — s potisno silo do vključno 25 kN: 
8411 11 100 -—za uporabo v civilnem letalstvu  kos pr 
8411 11 900  drugi  kos 5(1) 
841112 — s potisno silo nad 25 kN: 

 za uporabo v civilnem letalstvu: 
8411 12110 s potisno silo od 25 kN do vključno 44 kN  kos pr 
8411 12 130  s potisno silo od 44 kN do vključno 132 kN  kos pr 
8411 12 190  s potisno silo nad 132 kN   kos pr 
8411 12 900  drugi  kos 4(1) 

- Turbopropelerski motorji: 
8411 21  z močjo do vključno 1100 kW: 
8411 21 100  za uporabo v civilnem letalstvu  kos pr 
8411 21 900  drugi  kos 6(1) 
8411 22  z močjo nad 1100 kW: 

 za uporabo v civilnem letalstvu: 
8411 22 110  z močjo od 1.100 kW do vključno 3.730 kW  kos pr 
8411 22 190  z močjo nad 3.730 kW  kos pr 
8411 22 900  drugi  kos 4(1) 

- Druge plinske turbine: 
8411 81 - - z močjo do vključno 5000 kW: 
8411 81 100  za uporabo v civilnem letalstvu  kos pr 
8411 81 900  druge  kos 6 (1) 
8411 82 - - z močjo nad 5000 kW: 
8411 82 100  za uporabo v civilnem letalstvu   kos pr 

 druge: 
8411 82 910  z močjo od 5.000 kW do vključno 20.000 kW  kos 6(1) 
8411 82 930  z močjo nad 20.000 kW. vendar do vključno 50.000 kW . . kos 6 (1) 
8411 82 990  z močjo nad 50.000 kW  kos 6(1) 

- Deli: 
8411 91  turboreaktivnih ali turbopropelerskih motorjev: 
8411 91 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
8411 91 900  drugi   — 4(1) 
8411 99  drugi: 
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8411 99 100  plinskih turbin, za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
8411 99 900 - - - drugi  — 6 (1) 

8412 Drugi pogonski stroji in motorji 

8412 10 - Reaktivni motorji, razen turboreaktivnih motorjev: 
8412 10 100  za uporabo v civilnem letalstvu  kos pr 
8412 10 900  drugi  kos 4 

- Hidravlični stroji in motorji: 
8412 21  z linearnim gibanjem (cilindri): 
8412 21 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 6 

 drugi: 
8412 21 910  hidravlični sistemi   — 10 
8412 21 990  drugi  — 10 
8412 29 - - drugi: 
8412 29 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 

 drugi: 
8412 29 500  hidravlični sistemi   — 10 
 drugi: 

8412 29 910  hidravlični motorji na tekočine  — 10 
8412 29 990  drugi . .   — 10 

- Pnevmatični stroji in motorji: 
8412 31 — z linearnim gibanjem (cilindri): 
8412 31 100 ^ za uporabo v civilnem letalstvu  — 7 
8412 31 900  drugi  — 10 
8412 39  drugi: 
8412 39 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 7 
8412 39 900  drugi .  — 7 
8412 80 - Drugi: 
8412 80 100 — parni stroji ali drugi stroji na parni pogon  — 5 

 drugi: 
8412 80 910  za uporabo v civilnem letalstvu  — 7 
8412 80 990  drugi  — 7 
8412 90 - Deli: 
8412 90 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 5 

 drugi: 
8412 90 300  reaktivnih motorjev, razen turboreaktivnih motorjev  — 5 
8412 90 500  hidravličnih strojev in motorjev  — 6 
8412 90 900  drugi  — 5 (1) 

8413 Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih; 
elevatorji za tekočine 

- Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene za delovanje z 
merilnimi napravami: 

8413 11 000 — črpalke za gorivo ali mazivo, ki se uporabljajo na bencinskih 
postajah ali v garažah  kos 16 

8413 19  druge: 
8413 19 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 8 
8413 19 900  druge  kos 8 
8413 20 - Ročne črpalke, razen črpalk iz tar. podšt. 8413 11 in 8413 

19: 
8413 20 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — 8 
8413 20 900  druge     kos 8 
8413 30 - Črpalke za gorivo, mazanje in hladilne medije batnih motor- 

jev z notranjim zgorevanjem: 
8413 30 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 8 

 druge: 
8413 30 910  črpalke z vbrizgavanjem goriva   kos 8 
8413 30 990  druge  kos 8 
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 2   3 4 

- Črpalke za beton  kos 8 
- Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem: 
— za uporabo v civilnem letalstvu   — 8 
— druge. 
 hidravlične enote  — 8 
 dozime in proporcionalne črpalke  kos 8 
 druge: 
 batne črpalke: 
 hidravlično gnane črpalke  kos 8 
 druge  kos 8 
 druge  kos 8 
- Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem: 
— za uporabo v civilnem letalstvu  — 8 
— druge: 
 hidravlične enote  — 8 
 druge: 
 zobniške črpalke: 
 hidravlično gnane  kos 8 
 druge •  kos 8 
 krilne črpalke: 
 hidravlično gnane  kos 8 
 druge    . . . kos 8 
 vijačne črpalke  kos 8 
 druge  kos 8 
- Druge centrifugalne črpalke: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
 druge: 
 potopne črpalke: 
 enostopenjske   kos 14 
 večstopenjske  kos 14 
 rotacijske črpalke brez tesnil za ogrevalne sisteme in toplo- 

vode   r  kos 16 
 druge, z izhodnim premerom: 
 do vključno 15 mm  kos 5 
 nad 15 mm: 
 cevne rotacijske črpalke in bočne cevne črpalke .... kos 16 
 radialne pretočne črpalke: 
 enostopenjske: 
 z enojnim vhodnim pogonskim propelerjem: 
 monoblok  kos 5 
 druge  kos 5 
 z več kot enim vhodnim pogonskim propelerjem . . kos 5 
 večstopenjske  kos 5 
 druge centrifugalne črpalke: 
 enostopenjske  kos 15 
 večstopenjske  kos 15 
- Druge črpalke; elevatorji za tekočine: 
 črpalke: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  — 5 
 druge  kos 14 
— elevatorji za tekočine: '  kos 5 
- Deli: 
 črpalk: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
 drugi  — 15 
— elevatorjev za tekočine   — 15 
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8414 Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompre- 
sorji in ventilatorji; ventilacijske ali recirkulacijske nape z 
vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre 

8414 10 -Vakuumske črpalke: 
8414 10 100 — za uporabo v civilnem letalstvu   — pr 

— druge: 
8414 10 300  rotacijske batne črpalke, drsne krilne rotacijske črpalke, mole- 

kularne črpalke in Roots črpalke  kos 15 
 druge: 

8414 10 500  difuzijske črpalke, krio črpalke in adsorbcijske črpalke . . . kos 15 
8414 10 900  druge  kos 15 
8414 20 - Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon: 
8414 20 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 

— druge: 
8414 20 910  ročne črpalke za kolesa   kos 5 
8414 20 990  druge "  kos 5 
8414 30 - Kompresorji za hladilne naprave: 
8414 30 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 5 

— drugi: 
8414 30 300  z močjo do vključno 0,4 kW  kos 5 

 z močjo nad 0,4 kW: 
8414 30 910  nepredušni ali pol-nepredušni . .    kos 5 
8414 30 990  drugi .'   kos 5 
8414 40 - Zračni kompresorji, vgrajeni na šasiji priklopnika: 
8414 40 100 —z zmogljivostjo do vključno 2m3/min  kos 15 
8414 40 900 —z zmogljivostjo nad 2 m3/min   '  kos 15 

— Ventilatorji: 
8414 51 — namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali strešni ventilatorji, z 

vgrajenim elektromotorjem moči do vključno 125 W: 
8414 51 100  za uporabo v civilnem letalstvu   — 5 
8414 51 900  drugi -  kos 6 
8414 59 — drugi: 
8414 59 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 

 drugi: 
3414 59 300  osni ventilatorji  kos 10 
8414 59 500  centrifugalni ventilatorji  kos 10 
8414 59 900  drugi ventilatorji    kos 10 
8414 60 000 - Nape z največjo horizontalno stranico do vključno 120 cm. . kos 15 
8414 80 - Drugo: 
8414 80 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — 5 

— drugo: 
 turbokompresorji: 

8414 80 210  enostopenjski   kos 2 
8414 80 290  večstopenjski  kos 2 

 recipročni prenosni kompresorji z delovnim tlakom: 
 do vključno 15 barov, pri pretoku na uro: 

8414 80 310  do vključno 60 m3 .    kos 5 
8414 80 390  nad 60 m3    kos 5 
 nad 15 barov, pri pretoku na uro: 

8414 80 410  do vključno 120 m3 :   kos 5 
8414 80 490  nad 120 m3  kos 5 

 rotacijski prenostni kompresorji: 
8414 80 600  zenogredjo  kos 5 
 z več gredmi: 

8414 80 710  vijačni kompresorji  kos 5 
8414 80 790  drugi  kos 5 
8414 80 900  drugo   kos 5 
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8414 90 - Deli: 
8414 90 100 — za uporabo v civilnem letalstvu      — pr 
8414 90 900 - - drugi    — 5 

8415 Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni po- 
gon in elementi za spreminjanje temperature in vlaž- 
nosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče 
posebej regulirati 

8415 10 000 - Okenski ali stenski, samostojni  — 10 
- Drugo: 

8415 81 — z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom za hlajenje 
ali gretje: 

8415 81 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 
8415 81 900  drugo  — 15 
8415 82 —drugo, z vgrajeno hladilno enoto: 
8415 82 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 
8415 82 900  drugo  — 15 
8415 83 — brez vgrajene hladilne enote: 
8415 83 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 
8415 83 900  drugo   — 15 
8415 90 - Deli: 
8415 90 100 — klimatizacijskih naprav iz tar. pod št. 8415 81,8415 82 ali 8415 

83, za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 
8415 90 900 — drugi  — 15 

8416 Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo, na trdno gorivo v 
prahu ali na plin; mehanske naprave za kurjenje, 
vključno z njihovimi mehanskimi rešetkami, mehanskimi 
odstranjevalniki pepela in podobnimi napravami 

8416 10 - Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo: 
8416 10 100 —z vgrajeno avtomatsko kontrolno napravo  kos 10 
8416 10 900 - - drugi  kos 5 
8416 20 000 - Drugi gorilniki za kurišča, vključno s kombiniranimi gorilniki . — 15 
8416 30 000 - Mehanske naprave za kurjenje, vključno z njihovimi mehan- 

skimi rešetkami, mehanskimi odstranjevalniki pepela in po- 
dobnimi napravami  — 10 

8416 90 000 - Deli  — 10 

8417 Industrijske in laboratorijske peči, vključno peči za 
sežiganje, neelektrične 

8417 10 000 - Peči za praženje, taljenje ali drugo toplotno obdelavo rud, pi- 
lita ali kovin  — 4 (1) 

8417 20 - Pekarske peči, vključno peči za kekse: 
8417 20 100 —tunelske peči  — 10 
8417 20 900 - - druge  — 10 
8417 80 - Druge: 
8417 80 100 —peči za upepeljevanje odpadkov  — 5 
8417 80 900 - - druge  — 10 
8417 90 000 - Deli  — 5 

8418 Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali 
zamrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, razen 
klimatizacijskih naprav iz tar. št 8415 

8418 10 - Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s posebnimi vrati: 
8418 10 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — • 15 

— druge: 
8418 10 910  prostornine nad 340 litrov  kos 15 
8418 10 990  druge  kos 15 
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- Hladilniki za gospodinjstva: 
8418 21 — kompresorski: 
8418 21 100  prostornine nad 340 litrov  

 drugi: 
8418 21 510  namizni   
8418 21 590  za vgradnjo  
 drugi, s prostornino: 

841821 910  do vključno 250 litrov   
8418 21 990  od 250 do vključno 340 litrov  
8418 22 000 — absorbcijski, električni  
8418 29 000 - - drugi  
8418 30 - Zamrzovalniki - skrinje, z zmogljivostjo do vključno 800 I: 
8418 30 100 — za uporabo v civilnem letalstvu   

- drugi: 
8418 30 910  s prostornino do vključno 400 litrov  
8418 30 990  s prostornino od 400 do vključno 800 litrov   
8418 40 - Zamrzovalniki - vertikalni; z zmogljivostjo do vključno 900 I: 
8418 40 100  za uporabo v civilnem letalstvu  

 drugi: 
8418 40 910  prostornine do vključno 250 litrov   
8418 40 990  s prostornino od 250 do vključno 900 litrov   
8418 50 - Druge skrinje, omare, vitrine in podobno pohištvo za hla- 

jenje ali zamrzovanje: 
- hladilne razstavne vitrine in pulti (ki imajo vgrajeno hladilno en- 

oto ali izparilnik): 
8418 50 110  za shranjevanje zamrznjenih živil  
8418 50 190  drugi  

 drugo hladilno pohištvo: 
8418 50 910  za globoko zamrzovanje. razen tistih iz tar. pod št. 8418 30 in 

8418 40    
8418 50 990  drugo  

- Druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje; toplotne črpalke: 
8418 61 — kompresorske enote za hlajenje, katerih kondenzatorji so toplot- 

ni izmenjalniki: 
8418 61 100  za uporabo v civilnem letalstvu  
8418 61 900  druge  
8418 69  druge: 
8418 69 100  za uporabo v civilnem letalstvu  

 druge: 
8418 69 910  absorpcijske grelne črpalke  
8418 69 990  druge  

- Deli: 
8418 91 000 —pohištvo za vgraditev naprav za hlajenje ali zamrzovanje . . . . 
8418 99  drugi: 
8418 99 100  izparilniki in kondenzatorji, razen tistih za hladilnike za gospo- 

dinjstva    
8418 99 900  drugi  

8419 Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno elek- 
trično ogrevani), za obdelavo materiala s spremembo 
temperature, kot je ogrevanje, kuhanje, žganje, destilaci- 
ja, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parjenje, 
sušenje, evaporizaćja, vaporizacija, kondenzacija ali hla- 
jenje, razen gospodinjskih strojev in naprav; pretočni in 
akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični 

- Pretočni in akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični: 
8419 11 000  pretočni grelniki za vodo na plin  
8419 19 000  drugi     . . . 
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1 2   3 'a 

8419 20 000 - Medicinski, kirurški ali laboratorijski aparati za sterilizacijo. . . — 15 
- Sušilnice: 

8419 31 000  za kmetijske izdelke  — 15 
8419 32 000  za les, papirno maso, papir ali karton  — 15 
8419 39 000 - - druge  — 4 (1) 
8419 40 000 - Naprave za destilacijo aii prečišćavanje z destilacijo:  — 5 
8419 50 -Toplotni izmenjalniki: 
8419 50 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
8419 50 900 - - drugi  — 4 (1) 
8419 60 000 - Naprave za utekočinjanje zraka in drugih plinov  — 10 

- Drugi stroji, naprave in oprema: 
841981 — za pripravo toplih napitkov ali za kuhanje ali gretje hrane: 
8419 81 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 

 drugo: 
8419 81 910  perkolatorji (precejevalniki) in druge naprave za priprav- . 

Ijanje kave in drugih toplih napitkov   — 10 
8419 81 990  drugo  — 10 
8419 89  drugo: 
8419 89 100  hladilni stolpi in podobne naprave za neposredno hlajenje 

(brez predelne stene) s pomočjo kroženja vode  — 10 
8419 89 150  aparati za hitro gretje polprevodnikov  — 10 
8419 89 200  aparati za kemično naparevanje polprevodnikov  — 10 
8419 89 250  aparati za fizikalno parno naparevanje s pomočjo elektronske- 

ga snopa ali evaporizacijo na polprevodnikih   — 10 
8419 89 300  naprave za naparevanje kovin v vakuumu  — 10 
8419 89 950  drugi ' — 10 
8419 90 - Deli: 
8419 90 100  toplotnih izmenjalnikov, za uporabo v civilnem letalstvu  — 5 
8419 90 200 - - iztar. podštevilke 8419 20 00   — 4 
8419 90 950 - - drugo  — 4 (1) 

8420 Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali 
steklo, in valji zanje 

8420 10 - Kalandri in drugi stroji za valjanje: 
8420 10 100 —ki se uporabljajo v tekstilni industriji  — 10 
8420 10 300  ki se uporabljajo v papirni industriji . •  — 10 
8420 10 500  ki se uporabljajo v gumarski industriji in industriji plastičnih mas — 10 
8420 10 900 - - drugi  — 10 

- Deli: 
8420 91 - - valji: 
8420 91 100  litoželezni  — 15 
8420 91 300  odprto utopno kovani  — 15 
8420 91 900  drugi . .   — 10 
8420 99 000 - - drugi  — 4 

8421 Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje; naprave in 
aparati za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov 

- Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje: 
8421 11 000 —izločevalniki smetane  — 15 
8421 12 000 —centrifuge za sušenje (ožemanje) perila  kos 15 
8421 19  druge: 
8421 19 100  za uporabo v civilnem letalstvu   — 15 

 druge: 
8421 19 910  centrifuge, ki se uporabljajo v laboratorijih   — 15 
8421 19 930  centrifugalna naprava za nanašanje fotografske emulzije 

na polprevodnike  — 15 
8421 19 980  druge  — 15 

- Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin: 
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8421 
8421 
8421 
8421 
8421 
8421 
8421 
8421 
8421 
8421 

21 
21 100 
21 900 
22 000 
23 
23 100 
23 900 
29 
29 100 
29 900 

8421 31 
8421 31 100 
8421 31 900 
8421 39 
8421 39 100 

8421 39 300 

8421 39 510 
8421 39 550 
8421 39 710 
8421 39 750 
8421 39 990 

8421 91 000 
8421 99 000 

8422 

8422 11 000 
8422 19 000 
8422 20 000 
8422 30 000 

8422 40 000 
8422 90 
8422 90 100 
8422 90 900 

8423 

8423 10 

8423 10 100 
8423 10 900 
8423 20 000 
8423 30 000 

— za filtriranje in čiščenje vode: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  
 druge  
— za filtriranje in čiščenje pijač, razen vode  
— filtri za olje ali gorivo, za motorje z notranjim zgorevanjem: 
 za uporabo v civilnem letalstvu    
 drugi  
— druge: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  
 druge  
- Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov: 
— filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim zgorevanjem: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  
 drugi  
— druge: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  
 druge: 
 naprave in aparati za filtriranje ali očiščevanje zraka . . . 
 naprave in aparati za filtriranje ali čiščenje drugih plinov: 
 s tekočim procesom '  
 1 elektrostatičnim procesom  
 s katalitičnim procesom  
 s termičnim procesom  
 drugi    
- Deli: 
— centrifug, vključno centrifuge za sušenje  
— drugi    

Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in sušenje steklenic 
in druge posode; stroji za polnjenje, zapiranje, herme- 
tično zapiranje, kapsuliranje in etiketiranje steklenic, 
pločevink, škatel, vreč in drugih posod; drugi stroji za 
pakiranje ali zavijanje; stroji za gaziranje pijač 

- Pomivalni stroji: 
— gospodinjski  
- - drugi  
- Stroji za pomivanje in sušenje steklenic in druge posode . 
- Stroji za polnjenje, zapiranje, hermetično zapiranje, kapsuli- 

ranje in etiketiranje steklenic, pločevink, škatel, vreč in 
druge posode; stroji za gaziranje pijač  

- Drugi stroji za pakiranje ali zavijanje   
- Deli: 
— pomivalnih strojev   
 drugi   

Tehtnice - tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivos- 
tjo do vključno 5 centigramov (0,05g)), vključno s stroji 
za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja 
mase; uteži za tehtnice vseh vrst 

- Osebne teljtnice, vključno tehtnice za dojenčke; gospo- 
dinjske tehtnice: 

— gospodinjske tehtnice   
— druge   
- Tehtnice za kontinuirano tehtanje blaga na konvejerjih . . . 
- Tehtnice za nespremenljivo maso in tehtnice za izpuščanje 

vnaprej določene mase materiala v vrečko ali posodo, 
vključno tehtnice za doziranje <>....  

- Druge tehtalne naprave: * 
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1 2 3 4 

8423 81 — z maksimalnim tehtalnim območjem do vključno 30 kg: 
8423 81 100  tehtnice za preverjanje teže in stroji z avtomatsko kontrolo, ki 

deluiejo glede na prej nastavljeno težo .    kos 15 
8423 81 300  tehtnice - naprave za tehtanje in etiketiranje pakiranega blaga kos 15 
8423 81 500  trgovske tehtnice  kos 15 
8423 81 900  druge   kos 15 
8423 82 — s tehtalnim območjem nad 30 do vključno 5000 kg: 
8423 82 100  tehtnice za preverjanje teže in stroji za avtomatsko kontrolo. 

ki delujejo glede na prej nastavljeno težo  kos 15 
8423 82 900  druge  kos 15 
8423 89  druge: 
8423 89 100  mostne   kos 10 
8423 89 900  druge   kos 10 
8423 90 000 - Uteži za tehtnice vseh vrst; deli tehtnic  — 15 

8424 Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega) za 
brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali prahu; ga- 
silski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni; brizgalne 
pištole in podobne naprave; stroji za brizganje pare ali 
peska in podobni stroji za brizganje s curkom 

8424 10 - Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni: 
8424 10 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 

— drugi: 
8424 10 910  težki do vključno 21 kg  — 10 
8424 10 990  drugi      — 10 
8424 20 000 - Brizgalne pištole in podobne naprave  — 10 
8424 30 - Stroji za brizganje pare ali peska in podobni stroji za briz- 

ganje s curkom: 
— vodne čistilne naprave z vgrajenim motorjem: 

8424 30 010  z grelno napravo )  kos 10 
 druge, z močjo motorja: ' 

8424 30 050  do vključno 7.5 kW  kos 10 
8424 30 090  nad 7,5 kW  kos 10 

— drugi stroji: 
8424 30 100  s pogonom na stisnjeni zrak   — 10 
8424 30 900  drugi  — 10 

— Druge naprave: 
8424 81 — za kmetijstvo ali hortikulturo: 
8424 81 100  škropilnice  — 10 

 druge: 
 prenosne naprave: 

8424 81 310  brez motorja    kos 10 
8424 81 390  z motorjem  kos 10 
 druge: 

8424 81 910  razpršilniki in razpraševalci, prirejeni za rabo na poljedel- 
skih traktorjih ali za vleko z le-temi  kos 10 

8424 81 990  druge  kos 10 
8424 89 — druge 
8424 89 200  razpršilne naprave za jedkanje, guljenje ali čiščenje polpre- 

vodnikov   — 10 
8424 89 800  druge  — 10 
8424 90 000 - Deli    — 5 

8425 Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični vitli; dvigala 
za velike tovore z majhno dvižno višino 

— Škripčevja in škripci: 
8425 11 — na električni pogon: 
8425 11 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
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8424 11 900  drugi  kos 10 
8425 19  drugi: 
8425 19 100  za uporabo v civilnem letalstvu    — 10 

 drugi: 
8425 19 910  ročno vodeni verižni škripci  kos 10 
8425 19 990  drugi      — 10 
8425 20 000 - Izvozne naprave za jaške; vitli, specialno izdelani za upora- 

bo pod zemljo   — 10 
- Drugi vitli: 

8425 31  na električni pogon: 
8425 31 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
8425 31 900  drugi  kos 10 
8425 39  drugi: 
8425 39 100  za uporabo v civilnem letalstvu   — 10- 

 drugi: 
8425 39 910  na pogon z batnimi motorji z notranjim izgorevanjem .... kos 10 
8425 39 990  drugi •  — 10 

- Dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino; dvigala za 
dviganje vozil: 

8425 41 000 — nepremična dvigala za vgraditev v delavnicah za popravilo 
cestnih vozil  kos 10 

8425 42 — druga dvigala, hidravlična: 
8425 42 100  za uporabo v civilnem letalstvu   — 10 
8425 42 900  druga    kos 10 
8425 49  druga: 
8425 49 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
8425 49 900  druga    — 10 

8426 Dvigala, vključno kabelska dvigala; ladijski žerjavi; portal- 
na dvigala, luška dvigala in avto dvigala, opremljena z 
dvigalom 

- Mostna, prekladalna in portalna dvigala in luška dvigala: 
8426 11 000  mostna dvigala na fiksnih stebrih  — 15 
8426 12 000  portalna dvigala na pnevmatičnih kolesih in luška dvigala . ... — 15 
8426 19 000  druga  — 15 
8426 20 000 - Stolpna vrtljiva dvigala  — 15 
8426 30 000 - Portalna dvigala s pomolom  — 15 

- Druga dvigala, samovozna: 
8426 41 000  na pnevmatičnih kolesih   — 15 
8426 49 000 - - druga . .    — ' 15 

- Druga dvigala: 
8426 91  predvidena za vgraditev v cestna vozila* 
8426 91 100  hidravlični žerjavi za nakladanje in razkladanje vozil  kos 15 
8426 91 900  druga   — 15 
8426 99  druga: 
8426 99 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 
8426 99 900  druga  — 15 

8427 Viličarji; druga avto dvigala z napravami za dviganje ali 
manipulacijo 

8427 10 - Samovozni, na elektromotorni pogon: 
8427 10 100  z dvigalno višino 1 m ali več  kos 15 
8427 10 900 - - drugi  kos 15 
8427 20 - Drugi samovozni: 

 z dvigalno višino 1 m ali več: 
8427 20 110  viličarji za težavne terene in drugi nakladalni kamioni  kos 15 
8427 20 190  drugi  kos 15 
8427 20 900  drugi   kos 10 
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8427 90 000 - Drugi  kos 10 

8428 Drugi stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali raz- 
kladanje (npr.: dvigala, premične stopnice, transporterji 
in žičnice) 

8428 10 - Dvigala in skipi: 
8428 10 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 5 

— drugi: 
8428 10 910  električno vodeni  — 10 

8428 10 990  drugi  10 

8428 20 - Transporterji, pnevmatični: 
8428 20 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — 5 

— drugi: 
8428 20 300  posebno prilagojeni uporabi v kmetijstvu   — 5 

 drugi: 
8428 20 910  za razsuti tovor   — 15 

8428 20 990  drugi  — 5 

— Drugi transporterji, ki delujejo kontinuirano, za blago ali mate- 
rial: 

8428 31 000 —specialno predvideni za uporabo pod zemljo  — 10 
8428 32 000 —drugi, z vedri   4 (1) 
8428 33  drugi, s trakom: 
8428 33 100  za uporabo v civilnem letalstvu   — Pr 

8428 33 900  drugi  — 4 W 
8428 39  drugi: 
8428 39 100  za uporabo v civilnem letalstvu  5 

 drugi: 
8428 39 910  valjčni transporterji ." • • • ~~ 10 

8428 39 930  avtomatske naprave za transport, rokovanje in shranje- 
vanje polprevodnikov, kaset, škatei in drugega materijala 
za polprevodniške naprave  10 

8428 39 980  drugi  _ 4 M 
8428 40 000 - Premične stopnice in premične steze:  10 

8428 50 000 - Potiskala rudarskih vozičkov, prenašalniki za lokomotive in va- 
gone. razkladalne naprave za vagone in podobna manipula- 
cijska oprema za železniške vagone  — 5 

8428 60 000 - Žičnice in vlečnice; vlečni mehanizmi za tirne žičnice  — 15 
8428 90 - Drugi stroji: 
8428 90 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — Pr 

— drugi: 
8428 90 300  valjčne proge (za valjame); vrtljive mize za prinašanje in 

odnašanje izdelkov, prekucniki in manipulatorji za ingote, kro- 
gle, palice in plošče  15 

— drugi: f 

8428 90 500 —* — oprema za nalaganje (razen žerjavov) za visoke peči in 
druge industrijske peči; kovaški manipulatorji  — 15 

 nakladalniki, prilagojeni uporabi v kmetijstvu: 
8428 90 710  prilagojeni priključitvi na kmetijske traktorje  — 4 0) 
8428 90 790  drugi    ~ 4 M 
 drugi: 

8428 90 910  mehanski nakladalniki za razsuti tovor   — 4 0) 
8428 90 990  -r - drugi  — 4 W 

8429 Buldožerji, angledozerji, grejderji, tavnalniki, skreperji, ba- 
gri, nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje in cestni va- 
ljarji, samovozni 

— Buldožerji in angledozerji: 
8429 11 000  goseničarji  kos 7 
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8429 19 000  drugi  kos 7 
8429 20 000 - Grejderji in ravnalniki  kos 2 
8429 30 000 - Skreperji  kos 6 
8429 40 - Stroji za nabijanje in cestni valjarji: 

- cestni valjarji: 
8429 40 100  vibracijski   kos 4 
8429 40 300  drugi  kos 4 
8429 40 900  teptalniki     kos 7 

- Bagri in nakladalniki: 
8429 51 — nakladalniki s prednjo lopato: 
8429 51 100  nakladalniki, prilagojeni za uporabo pod zemljo  — 6 

 drugi: 
8429 51 910  lopatasti nakladalniki - goseničarji  kos 2 (1) 
8429 51 990  drugi  kos 2 (1) 
8429 52 — stroji z nadgradnjo, ki se vrti 360°: 
8429 52 100  tračni bagri  kos 2 (1) 
8429 52 900  drugi :  kos 2 (1) 
8429 59 000 - - drugi  kos 2 (1) 

8430 Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, 
kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov aii rud; ovni in stro- 
ji za izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni odmetalniki 

8430 10 000 - Ovni in stroji za izdiranje pilotov  kos 15 
8430 20 000 - Snežni plugi in snežni odmetalniki  kos 10 

- Stroji za spodrezavanje premoga ali kamnin in stroji za pre- 
bijanje predorov: 

8430 31 000  samovozni  — 7 (1) 
8430 39 000 - - drugi '  — 5 (1) 

- Drugi stroji za vrtanje: 
8430 41 000 — samovozni  — 2 
8430 49 000 - - drugi  — 3 
8430 50 000 - Drugi stroji, samovozni  — 6 (1) 

- Drugi stroji, nesamovozni: 
8430 61 000 —stroji za nabijanje  kos 10 
8430 62 000 —skreperji (strgalniki)  kos 10 
8430 69 000 - - drugi  — 5 

8431 Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno s stroji 
iz tar. št. 8425 do 8430 

8431 10 000 - Za stroje iz tar. št. 8425   — 10 
8431 20 000 - Za stroje iz tar. št. 8427   — 15 

- Za stroje iz tar. št 8428: 
8431 31 000 — za dvigala, skipe ali premične stopnice   — 10 
8431 39  drugi: 
8431 39 100  za valjčne proge iz tar. podšt. 8428 90 30   — 10 
8431 39 900  drugi  — 10 

- Za stroje iz tar. št. 8426, 8429 in 8430: 
8431 41 000 — vedra, žlice, lopate, grabeži in prijemala  — 8 
8431 42 000 —lemeži za buldožerje ali angledozerje   — 10 
8431 43 000  deli strojev za vrtanje iz tar. podšt. 8430 41 in 8430 49   — 2 
8431 49 — drugi: 
8431 49 200  iz litega železa ali litega jekla  — 8 
8431 49 800  drugi  — 10 

8432 Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v kmetijstvu, horti- 
kulturi in gozdarstvu; valjarji za travnike in športne terene 

8432 10 - Plugi: 
8432 10 100 —odrivna plošča   kos 15 
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- drugi  kos 15 
- Brane, kolutne brane, kultivatorji, plevelnDd in izkopalniki: 
 kolutne brane  '  kos 15 
- drugo: 
 kolutne brane in kultivatorji  kos . 15 
 brane    kos 15 
 roto kultivatorji  kos 15 
 drugo  kos 15 
- Stroji za sejanje, sajenje in presajevanje: 
- stroji za sejanje: 
 sejaJniki na centralni pogon s preciznim preslednikom .... kos 15 
 drugi  kos 15 
- stroji za sajenje in presajevanje  kos 15 
- Trosilniki hlevskega gnoja in kemičnih gnojil: 
- trosilniki za mineralna ali kemična gnojila   kos 15 
 drugi     kos 15 
- Drugi stroji  — 15 
- Deli: 
 plužna rezila  — 15 
 drugi: 
 iz litega železa ali litega jekla  — 15 
 drugi  — 15 

Stroji za obiranje, žetev in mlatev, vključno z balarji za 
slamo in krmo; kosilnice za travo; stroji za čiščenje, sor- 
tiranje ali selekcijo jajc, sadja ali drugih kmetijskih pridel- 
kov, razen strojev iz tar. št. 8437 

- Kosilnice za travo (za travnike, parke ali športne terene): 
- motorne, z rezalno napravo, vrtljivo v vodoravni ravni: 
 električne  kos 15 
 druge: 
 samovozne: 
 s sedežem  kos 15 
 — druge  kos 15 
 druge    kos 15 
 druge: 
 motorne: 
 električne  kos 15 
 druge: 
 samovozne: 
 s sedežem    kos 15 
 druge  kos 15 
 druge   kos 15 
 brez motorja  kos 15 
- Druge kosilnice, vključno vzvodne priključne kosilnice za 

montiranje na traktor. 
 motorne  kos 15 
- druge: 
 prilagojene za prenašanje oziroma vlečenje s traktorjem: 
 z rotirajočim rezilom v horizontalni ravni  kos 15 
 druge  kos 15 
 druge  ko? 15 
- Drugi stroji za seno: 
- obračalniki, stranski zgrabljalniki in rotacijski obračalniki .... kos 15 
 drugi  kos 15 
- Balarji za seno in krmo, vključno s stroji za pobiranje in po- 

vezovanje v bale: 
 stroji za pobiranje in povezovanje v bale  kos 15 
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8433 40 900 - - drugi     kos 15 
- Drugi stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov (žetev in obi- 

ranje itd.);stroji za ločevanje zrn od rastline (za mlatev, rob- 
kanje itd.): 

8433 51 000 — kombajni za pobiranje kmetijskih pridelkov in za ločevanje zrn 
od rastline   kos 15 

8433 52 000  drugi stroji za ločevanje zrn od rastline (mlatev, robkanje itd.). . kos 15 
8433 53 — stroji za izkopavanje korenastih ali gomoljastih plodov: 
8433 53 100  stroji za izkopavanje in pobiranje krompirja  kos 15 
8433 53 300  stroji za pobiranje repe   kos 15 
8433 53 900  drugi  kos 15 
8433 59 - - drugi: 

: silažni kombajni: 
8433 59 110  na lastni pogon  kos 15 
8433 59 190  drugi  kos 15 
8433 59 300  stroji za obiranje grozdja  kos 15 
8433 59 800  drugi  — 15 
8433 60 - Stroji za čiščenje ali sortiranje jajc, sadja ali drugih kmetij- 

skih pridelkov: 
8433 60 100 —stroji za sortiranje in čiščenje jajc  kos 15 
8433 60 900 - - drugi  — 15 
8433 90 000 - Deli  — 15 

8434 Molzni stroji in mlekarski stroji 

8434 10 000 - Molzni stroji  — 10 
8434 20 000 - Mlekarski stroji  — 10 
8434 90 000 - Deli '  — 10 

8435 Stiskalnice, sadni mlini in podobni stroji, ki se uporab- 
ljajo za pridobivanje vina, jabolčnika, sadnih sokov ali 
podobnih napitkov ali pijač 

8435 10 - Stroji: 
8435 10 100  stiskalnice   . — 15 
8435 10 900 - - drugi  — 15 
8435 90 000 - Deli  — 15 

8436 Drugi stroji za kmetijstvo, hortikulturo, gozdarstvo, perut- 
ninarstvo in čebelarstvo, vključno z napravami za kalitev 
z mehansko ali termično opremo; valilniki in tople bate- 
rije za piščance 

8436 10 - Stroji za pripravo krme: 
8436 10 100 — drobilniki in drugi mlini za žitarice, stročnice in podobno .... kos 15 
8436 10 900 - - drugi  — 15 

- Stroji za perutninarstvo; valilniki in tople baterije za piščance: 
8436 21 000 —valilniki in tople bateri|e za piščance  — 15 
8436 29 000 - - drugo  — 15 
8436 80 - Drugi stroji: 
8436 80 100 - - gozdarski stroji   kos 15 

 drugi: 
8436 80 910  avtomatski napajalniki   kos 15 
8436 80 990  drugi   — 15 

- Deli: 
8436 91 000 —strojev za perutninarstvo, valilnikov in toplih baterij za piščance . — 15 
8436 99 000 - - drugi ^ . — 15 

8437 Stroji za čiščenje ali sortiranje semena, zrnja ali suhih 
stročnic; stroji za mlinsko industrijo ali za predelavo žit 
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ali suhih stročnic, razen strojev za kmetijska gospodars- 
tva 

- Stroji za čiščenje ali sortiranje semena, zrnja ali suhih 
stročnic  kos 4 (1) 

- Orugi stroji  — 10 
- Deli  — 10 

Stroji, ki niso navedeni in ne zajeti v drugih tarifnih šte- 
vilkah tega poglavja, za industrijsko pripravljanje ali proiz- 
vodnjo hrane ali pijač, razen strojev za ekstrakcijo ali 
pripravljanje živalskih ali rastlinskih masti in olj 

- Pekarski stroji in stroji za proizvodnjo makaronov, špagetov 
in podobnih izdelkov: 
- pekarski stroji  — 10 
- - stroji za proizvodnjo testenin, špagetov in podobnih izdelkov . . — 10 
- Stroji za proizvodnjo siaščic, kakava in čokolade  — 15 
- Stroji za proizvodnjo sladkorja  — 10 
- Pivovamiški stroji  — 15 
- Stroji za pripravljanje perutninskega in drugega mesa. .... — 10 
- Stroji za pripravljanje sadja, orehov in zelenjave  — 10 
- Drugi stroji: 
- - za pripravo kave ali čaja   — 4 
- drugi: 
 za pripravo ali proizvodnjo pijač  — 4 
 drugi   — 4 
- Deli    — 10 

Stroji za pridelavo celuloze iz vlaknastih celuloznih mate- 
rialov ali za proizvodnjo ali dovrševanje papirjev ali karto- 
na 

- Stroji za proizvodnjo celuloze iz vlaknatih celuloznih materia- 
lov   — 10 

- Stroji za proizvodnjo papirja ali kartona  — 4 (1) 
- Stroji za dovrševanje papirja ali kanona  — 4 (1) 
- Deli: 
- strojev za proizvodnjo celuloze iz vlaknatih ceiutoznih materia- 

lov: 
 iz litega železa ali litega jekla  — 10 
 drugi.  — 10 
 drugi: 
 iz litega železa ali litega jekla  — 10 
 drugi  — 10 

Knjigoveški stroji, vključno s stroji za šivanje knjig 

- Stroji: 
- stroji za zgibanje   — 15 (1) 
- stroji za znašanje  — 15 (1) 
- stroji za šivanje, šivanje z žico in spenjanje s sponkami  — 15 (1) 
- stroji za vezavo brez šivanja (pertect) - lepljenje  — 15 (1) 
- drugi  — 15 (1) 
- Deli  — 15 (1) 

Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali karto- 
na, vključno s stroji za rezanje vseh vrst 

- Stroji za rezanje: 
 stroji za rezanje zvitkov in premotavanje zvitkov  — 15 
- drugi stroji za vzdolžno in prečno rezanje  — 15 
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8441 10 300 — giljotine   — 15 
8441 10 400 —noži s tremi rezili (trorezniki)  — 15 
8441 10 800 — drugi  
8441 20 000 - Stroji za izdelavo vrečk, vreč ali pisemskih ovojnic  — 15 
8441 30 000 - Stroji za izdelavo škatel, trikotnih vrečk, cevi, bobnov in po- 

dobnih škatel, razen s stiskanjem  — 15 
8441 40 000 - Stroji za oblikovanje izdelkov iz papirne mase, papirja ali kar- 

tona s stiskanjem  — 12 
8441 80 000 - Drugi stroji  — 15 
8441 90 - Deli: 
8441 90 100  strojev za rezanje  — 12 
8441 90 900  drugi  — 12 

8442 Stroji, aparati in naprave (razen obdelovalnih strojev iz 
tar. št. 8456 do 8465), za vlivanje in stavljanje črk, za 
pripravljanje ali izdelovanje klišejev, plošč, valjev in dru- 
gih tiskarskih oblik; tiskarske Črke, kfišeii, plošče, valji 
in druge tiskarske oblike; klišeji, plošče, valji in litograf- 
ski kamen, pripravljen za tiskarske namene (npr. 
brušen, uzrnjen ali poliran) 

8442 10 000 - Fotostavni stroji in komposerji   kos 15 (1) 
8442 20 - Stroji, aparati in naprave za stavljanje po drugih postopkih, 

z napravo za vlivanje ali brez nje: 
8442 20 100 —za vlivanje in stavljanje (na primer linotip, monotip, intertip) . . . kos 15 (1) 
8442 20 900  drugi  kos 15 (1) 
8442 30 000 - Drugi stroji, aparati in naprave  — 15 (1) 
8442 40 000 - Deli omenjenih strojev, aparatov in naprav   — 15 (1) 
8442 50 - Tiskarske črke, klišeji, plošče, valji in druge tiskarske oblike; 

klišeji, plošče, valji in litografski kamen, pripravljen za tis- 
karske namene (npr. brušen, uzrnjen ali poliran): 
 s tiskarskim odtisom: 

8442 50 210  za reliefni tisk  — 15 (1) 
8442 50 230  za ploski tisk   — 15 (1) 
8442 50 290  drugi  — 15(1) 
8442 50 800  drugo  — 15 (1) 

8443 Tiskarski stroji; stroji za pomožno uporabo pri tiskanju 

- Stroji za ofsetni tisk: 
8443 11 000 —na papirju v zvitku (rotacija)  kos 12 (1) 
8443 12 000  na papirju v polah (listih) največje velikosti pole 22 x 36 cm 

(stroji pisarniškega tipa)  kos 12 (1) 
8443 19 - - drugi: 

 na papirju v polah (listih): 
8443 19 100  rabljeni  kos 12 (1) 
 novi, za tisk na listih velikosti: 

8443 19 310  do vključno 52 x 74 cm    kos 12(1) 
8443 19 350  nad 52 x 74 cm, do vključno 74 x 107 cm  kos 12 (1) 
8443 19 390  nad74x 107cm   kos 12(1) 
8443 19 900  drugi  kos 12(1) 

- Stroji za visoki tisk, razen strojev za fleksografski tisk: 
8443 21 000  na papirju v zvitku  kos 12 (1) 
8443 29 000  drugi  kos 12 (1) 
8443 30 000 - Stroji za fleksografski tisk (za brezkončne obrazce)  kos 12 (1) 
8443 40 000 - Stroji za globoki tisk  kos 12 (1) 
8443 50 - Drugi tiskarski stroji: 
8443 50 200  za tiskanje tekstilnih materialov  kos 12 (1) 
8443 50 800  drugi  kos 12 (1) 
8443 60 000 - Stroji za pomožno uporabo pri tiskanju  — 12 (1) 
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- Deli: 
- iz litega železa ali litega jekla  — 12(1) 
- - drugi • . .     — 12 (1) 

Stroji za ekstrudiranje (brizganje), izvlačenje, teksturiranje 
in rezanje umetnih ali sintetičnih tekstilnih filamentov 

- Stroji za ekstrudiranje  kos 4 (1) 
- Drugi  kos 4 (1) 

Stroji za pripravljanje tekstilnih vlaken; stroji za pre- 
denje, združevanje (dubliranje) ali sukanje in drugi stroji 
za proizvodnjo tekstine preje; tekstilni stroji za navijanje 
(vključno za navijanje votka) in stroji za pripravljanje 
tekstilne preje za uporabo na strojih iz tar. št 8446 in 
8447. 

- Stroji za pripravljanje tekstilnih vlaken: 
- mikalniki (karde)  kos 4 (1) 
- česalniki    kos 4 (1) 
- raztezalke in predpredilniki  kos 4 (1) 
- - drugi   kos 4 (1) 
- Tekstilni predilni stroji  — 4 (1) 
- Tekstilni stroji za združevanje (dubliranje) ali sukanje: 
- tekstilni stroji za združevanje (dubliranje)  kos 4 (1) 
- tekstilni stroji za sukanje  kos 4(1) 
- Tekstilni stroji za navijanje (vključno za navijanje votka). . . . kos 4 (1) 
- Drugi  kos 4 (1) 

Tkalski stroji (statve) 

- Za tkanje tkanin širine do vključno 30 cm  kos 4 (1) 
- Za tkanje tkanin širine nad 30 cm, s čolničkom: 
- na motorni pogon  kos 4 (1) 
- drugi  kos 4 (1) 
- Za tkanje tkanin širine nad 30 cm, brez čolnička  kos 4 (1) 

Pletilski stroji, šivalni prepletilniki in stroji za proizvodnjo 
ovite preje, tila, čipk, vezenin, pozamenterije, pletenic ali 
mrež in tafting stroji 

- Stroji za krožno pletenje: 
- s premerom valja do vključno 165 mm: 
 z ukrivljeno iglo  kos 4 (1) 
 drugi  kos 4 (1) 
- s premerom valja nad 165 mm: 
 z ukrivljeno iglo  kos 4 (1) 
 drugi  kos 4 (1) 
- Stroji za ravno pletenje; šivalni prepletilniki: 
- ročno vodeni    kos 4 (1) 
- drugi: 
 prepletilniki (vključno s stroji tipa Raschel); šivalni prepletilniki kos 4 (1) 
 drugi .        kos 4 (1) 
- Drugi  kos 3 (1) 

Pomožni stroji za uporabo s stroji iz tar. št 8444, 
8445, 8446 ali 8447 (npr.: nitni stroji, jacquardski stroji, 
avtomatske naprave za ustavljanje in mehanizmi za spre- 
minjane smeri čolničkov); deli in pribor, ki so primerni 
za uporabo izključno ali pretežno s stroji iz te tarifne 
številke ali iz tar. št. 8444, 8445, 8446 ali 8447 (npr.: 
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vretena in krila za vretena, garniture za mikalnike, glavni- 
ki, ekstruzijske šobe, čoinički, ničalnice, listi za ničalnice 
in igle) 

- Pomožni stroji za stroje iz tar. št 8444, 8445, 8446 ali 
8447: 

8448 11 000 — nitni in jacguardski stroji; stroji za zmanjševanje, kopiranje ali 
luknjanje kartic ali stroji za povezovanje luknjanih kartic  — 4 (1) 

8448 19 000 - - drugi  — 10 
8448 20 - Deli in pribor za stroje iz tar. št 8444 ali njihove pomožne 

stroje: 
8448 20 100 — iz litega železa ali litega jekla  — 5 
8448 20 900 - - drugi  — 10 

- Deli in pribor za stroje iz tar. št 8445 ali njihove pomožne 
stroje: 

8448 31 000 —obioge za mikalnike (karde)  — 10 
8448 32 000 — za stroje za pripravljanje tekstilnih vlaken, razen oblog za mikal- 

nike (karde)   — 10 
8448 33 — vretena, krilca za vretena, predilniški prstani in prstančni tekači: 
8448 33 100  vretena in krilca za vretena  — 10 
8448 33 900  predilniški prstani in prstančni tekači  — 10 
8448 39 000 - - drugo  — 10 

- Deli in pribor za tkalske stroje (statve) ali njihove pomožne 
stroje: 

8448 41 000 - - čolnični   — 10 
8448 42 000 —brda za statve, ničalnice in listi za ničalnice  — 10 
8448 49 000 - - drugo  — 10 

- Deli in pribor za stroje iz tar. št 8447 ali njihove pomožne 
stroje: 

8448 51 — zapletni piugi, igle in drugi predmeti, ki se uporabljajo pri obliko- 
vanju zank: 

8448 51 100  zapletni plugi (ang. sinkers)   — 10 
8448 51 900  drugi  — 10 
8448 59 000 - - drugo  — 10 

8449 00 000 Stroji za proizvodnjo ali končno obdelavo klobučevine 
ali netkanega blaga v metraži ali v določenih oblikah, 
vključno s stroji za izdelovanje klobukov iz klobučevine; 
kalupi za klobuke  — 10 

8450 Praini stroji, za gospodinjstva in pralnice, vključno s stro- 
ji, ki perejo in sušijo 

- Stroji z zmogljivostjo do vključno 10 kg suhega perila: 
8450 11 — popolnoma avtomatski: 

 vsak z zmogljivostjo suhega perila do vključno 6 kg: 
8450 11 110  ki se polnijo od spredaj   kos 15 
8450 11 190  ki se polnijo od zgoraj  kos 15 
8450 11 900  vsak z zmogljivostjo suhega perila od 6 kg do vključno 10 kg . kos 15 
8450 12 000 —drugi, z vgrajeno centrifugalno napravo za ožemanje  kos 15 
8450 19 000 - - drugi  kos 10 
8450 20 000 - Stroji z zmogljivostjo nad 10 kg suhega perila  kos 10 
8450 90 000 - Deli  — 6 

8451 Stroji (razen strojev iz tar, št. 8450) za pranje, čiščenje, 
ožemanje (perila), sušenje, likanje (vključno s stiskalnica- 
mi za fiksiranje), beljenje, barvanje, apretiranje, 
dovršavanje, provlačenje ali impregniranje tekstilne preje, 
tkanin, pletenin idr. ali gotovih tekstilnih predmetov in 

poročevalec, št. 38/]V 28 



rifna 
laka 

1  

10 000 

21 
21 100 
21 900 
29 000 
30 

30 100 
30 300 
30 800 
40 000 
50 000 

80 
80 100 

80 300 
80 800 
90 000 

10 

10 110 

10 190 
10 900 

21 000 
29 000 
30 
30 100 
30 900 
40 000 
90 000 

I 

10 000 

20 000 
80 000 
90 000 

Poimenovanje Enota Carinska 
 stopnja 

stroji za nanašanje paste na osnovno tkanino ali drugo 
podlago, ki se uporablja pri proizvodnji talnih oblog, 
kot je linolej; stroji za navijanje, odvijanje, zlaganje, re- 
zanje ali zobčasto izrezovanje tekstilnih tkanin 

- Stroji za kemično čiščenje  — 4 (1) 
- Stroji za sušenje: 
- z zmogljivostjo do vključno 10 kg suhega perila; 
 vsak z zmogljivostjo do vključno 6 kg suhega perila  — 15 
 vsak z zmogljivostjo od 6 kg do vključno 10 kg suhega perila . — 15 
 drugi    — 15 
- Stroji in stiskalnice za likanje (vključno s stiskalnicami za fik- 

siranje): 
- električno ogrevani z močjo: 
 do vključno 2.500 W   kos 5 (1) 
 nad 2.500 W . ... kos 5(1) 
 drugi   kos 5 (1) 
- Stroji za pranje, beljenje ali barvanje  — 4 (1) 
- Stroji za navijanje, odvijanje, zlaganje, rezanje ali zobčasto iz- 

rezovanje tekstilnih tkanin  — 4 (1) 
- Drugi stroji: 
 stroji, ki se uporabljajo za proizvodnjo linoleja ali drugih talnih o- 

blog, za nanašanje paste na osnovno tkanino ali drugo podlago — 10 
- stroji za apretiranje ali dodelavo  — 4 (1) 
 drugi  — 4 (1) 
- Deli  — 4 

Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig iz tar. št. 
8040; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za šivalne 
stroje; igle za šivalne stroje 

- Šivalni stroji za gospodinjstva: 
 šivalni stroji (samo lock-stitch), z glavami, z maso do 16 kg 

brez motorja oziroma do 17 kg z motorjem; glave šivalnih stro- 
jev (samo lock-stitch) z maso do 16 kg brez motorja oziroma do 
17 kg z motorjem: 
 šivalni stroji z vrednostjo (brez okvirjev, miz ali pohištva) nad 

65 ECU za kos   kos 10 
- - - drugi  kos 10 
 drugi šivalni stroji in druge glave šivalnih strojev  kos 10 
•r Drugi šivalni stroji: 
- avtomati  kos 5 (1) 
 drugi   kos 5 (1) 
- Igle za šivalne stroje: 
- z eno plosko osjo  1000 kos 5 
 druge   1000 kos 5 
- Omarice, stojala in pokrovi za šivalne stroje ter njihovi deli . — 10 
- Drugi deli za šivalne stroje  — 6 

Stroji za pripravljanje, strojenje in obdelavo surovih ali 
strojenih kož (z dlako ali brez nje), proizvodnjo ali po- 
pravilo obutve ali drugih predmetov iz surovih ali stroje- 
nih kož (z dlako ali brez nje), razen šivalnih strojev 

- Stroji za pripravljanje, strojenje in obdelavo surovih ali stroje- 
nih kož    — 5 

- Stroji za proizvodnjo ali popravilo obutve  — 5 
- Drugi stroji    — 5 
- Deli  — 5 
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1 2 3 4 

8454 Konvertorji, livarski lonci, forme za ingote in livarski stro- 
ji, ki se uporabljajo v metalurgiji ali livarnah kovin 

8454 10 000 - Konvertorji  — 10 
8454 20 000 - Forme za ingote in livarski lonci  — 10 
8454 30 - Livarski stroji: 
8454 30 100 —za vlivanje pod pritiskom  — 10 
8454 30 900  drugi  — 10 
8454 90 000 - Deli  — 10 

8455 Vaijamiška ogrodja in proge, za kovine; valji za valjar- 
niška ogrodja in proge 

8455 10 000 - Vaijamiška ogrodja in proge za cevi  — 5 (1) 
— Druga vaijamiška ogrodja in proge: 

8455 21 000 —za vroče ali kombinirano vroče in hladno valjanje  — 5 (1) 
8455 22 000 — za hladno valjanje  — 5 (1) 
8455 30 - Valji za vaijamiška ogrodja in proge: 
8455 30 100 - - litoželezni  — 10 

— iz kovanega jekla: 
8455 30 310  delovni valji za vroče valjanje, podporni valji za vroče valjanje — 10 
8455 30 390  delovni valji za hiadno valjanje  — 10 
8455 30 900 — iz litega ali varjenega jekla  — 10 
8455 90 000 - Drugi deli  — 10 

8456 Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst s posnem- 
anjem materiala z laserjem ali drugim svetlobnim ali 
fotonskim snopom, ultrazvokom, elektroerozijo, elektro- 
kemičnim postopkom, elektronskim snopom, ionskim sno- 
pom ali curkom plazme 

8458 10 000 - Z laserjem, drugim svetlobnim ali fotonskim snopom  kos 10 
8456 20 000 - 2 ultrazvokom  kos 10 
8456 30 - Z elektroerozijo: 

— numerično krmiljeni: 
8456 30 110  žični  kos 10 
8456 30 190 —; - drugi  kos 10 
8456 30 900 - - drugi  kos 10 
8456 90 - Drugi: 
8456 90 100 — stroji za odvzemanje, ki delujejo na osnovi ionskega snopa za 

proizvodnjo ali popravilo mask in mrežic za oblike na polpre- 
vodniških napravah  kos 10 

8456 90 300 — aparati za suho jedkanje, guljenje ali čiščenje polprevodnikov . kos 10 
8456 90 900  drugi  kos 10 

8457 Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani po principu 
standardnih enot (z eno postajo) in prenašalni stroji z 
več postajami, za obdelavo kovin 

8457 10 - Centri za strojno obdelavo: 
8457 10 100 — horizontalni    kos 15 
8457 10 900 - - drugi  kos 5 
8457 20 - Stroji, izdelani po principu standardnih enot (z eno postajo): 
8457 20 100  numerično krmiljeni  kos 10 
8457 20 900 - - drugi  kos 10 
6457 30 - Prenašalni stroji z več postajami: 
8457 30 100  numerično krmiljeni  kos 15 
8457 30 900 - - drugi  kos 15 

8458 Stružnice za obdelavo kovin 
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— Horizontalne stružnice: 
— numerično krmiljene: 
 stružni centri   
 avtomatske stružnice: 
 z enim vretenom  
 z Več vreteni  
 druge  
— druge: 
 stružni centri    
—. - avtomatske stružnice  
 druge  
— Druge stružnice: 
— numerično krmiljene: 
 stružni centri   
 druge .'  
— druge  

Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z odvzemanjem ma- 
teriala (vključno s stroji z delovnimi enotami na vodilih), 
z vrtanjem, povečevanjem odprtin (s struženjem ali rez- 
kanjem), z rezkanjem, vrezovanjem ali narezovanjem na- 
vojev, razen stružnic iz tar. št 8458 

— Stroji z delovnimi enotami na vodilih  
— Drugi stroji za vrtanje s svedrom: 
— numerično krmiljeni  
— drugi  
— Drugi kombinirani stroji za obdelavo odprtin z vrtanjem in 

rezkanjem: 
— numerično krmiljeni  
— drugi   
— Drugi stroji za povečevanje odprtin: 
— numerično krmiljeni .    
— drugi  
— Konzolni rezkalni stroji: 
— numerično krmiljeni .    
— drugi   
— Drugi rezkalni stroji: 
— numerično krmiljeni: 
 orodni rezkalni stroji  
 drugi: 
 ploskovno rezkalni stroji  
 drugi  
— drugi: 
 orodni rezkalni stroji   
 drugi: 
 ploskovno rezkalni stroji  
 drugi  
— Drugi stroji za vrezovanje ali narezovanje navojev  

Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje, brušenje, ho- 
nanje, lepanje, poliranje ali drugačno dodelavo kovin, 
sintranih kovinskih karbidov ali kermetov z brusi, abrazi- 
vi ali z izdelki za poliranje, razen strojev za izdelavo 
zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodelavo zobnikov 
iz tar. št. 8461 

— Stroji za ravno brušenje, pri katerih se pozicioniranje v kate- 
ri koli osi lahko nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm: 

— numerično krmiljeni  

kos 
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kos 
kos 

kos 
kos 
kos 
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Tarifna Poimenovanje Enota CarinsKa 
oznaka stopnja 

1 | 2 3 4 

8460 19 000 - - drugi  kos 5 (1) 
— Drugi brusilni stroji, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli 

osi lahko nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm: 
8460 21  numerično krmiljeni: 

 za cilindrične površine: 
8460 21 110  stroji za notranje brušenje  kos 5 
8460 21 150  brezkončni brusilni stroji (centreless)  kos 5 
8460 21 190  drugi  kos 5 
8460 21 900  drugi  kos 5(1) 
8460 29  drugi: 

 za cilindrične površine: 
8460 29 110  za notranje brušenje  kos 5 
8460 29 190  drugi  kos 5(1) 
8460 29 900  drugi    kos 5 (1) 

— Stroji za ostrenje orodij ali rezil: 
8460 31 000 —numerično krmiljeni  kos 10 
8460 39 000 - - drugi  kos 2 (1) 
8460 40 - Stroji za honanje ali lepanje: 
8460 40 100 —numerično krmiljeni   kos 10 
8460 40 900 - - drugi   kos 10 
8460 90 - Drugi: 
8460 90 100 — opremljeni z mikrometričnim sistemom za nastavitev, pri kate- 

rem se lega katere koli osi lahko nastavi do natančnosti naj- 
manj 0,01 mm   kos 10 

8460 90 900 - - drugi  kos 10 

8461 Obdelovalni stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih 
karbidov ali kermetov z odvzemanjem materiala: s sko- 
bljanjem, z izdelavo utorov, vlečenjem, rezanjem zobni- 
kov, brušenjem zobnikov ali dodelavo zobnikov, z 
žaganjem, z odrezovanjem in drugimi postopki, ki niso 
na drugem mestu navedeni in ne zajeti 

8461 10 000 - Dolgogibni skobeljniki  kos 10 
8461 20 000 - Kratkogibni skobeljniki  kos 10 
8461 30 - Stroji za viečenje: 
8461 30 100 —numerično krmiljeni  kos 10 
8461 30 900 - - drugi    kos 10 
8461 40 - Stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodela- 

vo zobnikov: 
— stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem (vključno z brušenjem): 
 za izdelavo cilindričnih zobnikov: 

8461 40 110  numerično krmiljeni  kos 10 
8461 40 190  drugi   kos 10 

 za rezanje drugih zobnikov: 
8461 40 310  numerično krmiljeni  kos 10 
8461 40 390  drugi  kos 10 

— stroji za dodelavo zobnikov: 
 opremljeni z mikrometričnim sistemom nastavitve, pri kate- 

rem se lahko lega katere koli osi nastavi z natančnostjo vsaj 
0,01 mm: 

8461 40 710  numerično krmiljeni  kos 10 
8461 40 790  drugi  kos 10 
8461 40 900  drugi  kos 10 
8461 50 - Strojne žage in drugi stroji za odrezovanje: 

— stroji za žaganje: 
8461 50 110  cirkulame žage  kos 10 
8461 50 190  drugi   kos 10 
8461 50 900 —stroji za odrezovanje    kos 10 
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-Drugi   kos 10 

Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo 
kovin s prostim kovanjem ali kovanjem v utopih; obdelo- 
valni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin 
z upogibanjem, prepogibanjem, ravnanjem, uravnavan- 
jem, prerezovanjem ali izrezovanjem, za rezanje s strižen- 
jem; stiskalnice za obdelavo kovin ali kovinskih 
karbidov, ki niso zgoraj navedene 

- Stroji za prosto kovanje ali kovanje v utopih (vključno s stis- 
kalnicami) in kladiva: 
- numerično krmiljeni  kos 15 
 drugi  kos 15 
- Stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavanje 

(vključno s stiskalnicami): 
 numerično krmiljeni: 
 za obdelovanje ploščatih izdelkov  kos 4 
 drugi  kos 4 
 drugi: 
 za obdelavo ploščatih izdelkov  kos 10 
 drugi: 
 hidravlični  kos 10 
 drugi   kos 10 
- Strojne škarje (vključno s stiskalnicami), razen kombiniranih 

strojev za prerezovanje in rezanje s striženjem: 
- numerično krmiljene     kos 10 
- druge: 
- — za obdelavo ploščatih izdelkov  kos 10 
 druge: 
 hidravlične  kos 10 
 druge   kos 10 
- Stroji za prerezovanje ali izrezovanje (vključno s stiskalnica- 

mi), tudi kombinirani stroji za prerezovanje in rezanje s 
striženjem: 
 numerično krmiljeni: 
 za obdelavo ploščatih izdelkov  kos 4 
 drugi  kos 4 
 drugi: 
 za obdelavo ploščatih izdelkov   kos 10 
 drugi  kos 10 
- Drugi: 
- hidravlične stiskalnice: 
 stiskalnice za livarske kovinske praške s sintranjem ali stiskal- 

nice za kompresijo odpadnih kovin v bale  kos 15 
 drugi: 
 numerično krmiljeni  kos 15 
 drugi: 
 za izdelavo kovic, sornikov in vijakov  kos 15 
 drugi •  kos 15 
 drugi: 
 stiskalnice za livarske kovinske praške s sintranjem ali stiskal- 

nice za kompresijo odpadnih kovin v bale  kos 15 
 drugi: 
 numerično krmiljeni   kos 15 
 drugi: 
 za izdelavo kovic, sornikov in vijakov  kos 15 
 drugi   kos 15 
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8463 Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbi- 
dov aii kermetov, brez odvzemanja materiala 

8463 10 - Stroji za vlečenje palic, cevi, profilov, žic ipd.: 
8463 10 100 — stroji za vlečenje žice  kos 5 
8463 1 0 900  drugi  kos S 
8463 20 000 - Stroji za valjanje navojev  kos 10 
8463 30 000 - Stroji za obdelavo in predelavo žice  kos 15 
8463 90 - Drugi: 
8463 90 100 -—za obdelavo ploščatih izdelkov  kos 10 
8463 90 900  drugi  kos 10 

8464 Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona, azbesta, ce- 
menta in podobnih mineralnih materialov ali za hladno 
obdelavo stekla 

8464 10 - Strojne žage: 
8464 10 100 —za rezanje rnonokristalnih polprevodnikov na rezine   kos 10 
8464 10 900  drugi  kos 10 
8464 20 - Stroji za brušenje in poliranje: 
8464 20 050 —za obdelavo polprevodnikov  — 10 

— za obdelavo stekla: 
8464 20 110  optično steklo  kos 15 
8464 20 190  drugi — 15 
8464 20 800 - - drugi  kos 15 
8464 90 - Drugi: 
8464 90 100 —za pisanje ali skiciranje polprevodniških vezij  — 15 
8464 90 900 - - drugi  — 15 

8465 Stroji (vključno s stroji za povezovanje z žeblji, žičnimi 
sponkami, lepljenjem ali drug način sestavljanja) za ob- 
delavo lesa,- plute, kosti, trde gume, trde plastike ali po- 
dobnih trdih materialov 

8465 10 - Stroji, s katerimi so mogoče različne vrste strojne obdelave 
brez zamenjave orodja med takimi obdelavami: 

8465 10 100 — z ročnim prenosom obdelovanca med operacijami ....... kos 15 
8465 10 900 —z avtomatskim prenosom obdelovanca med operacijami .... kos 15 

- Drugi: 
8465 91  stroine žage: 
8465 91 100  tračne žage  kos 15 
8465 91 200  krožne žage  kos 15 
8465 91 900  druge  kos 15 
8465 92 000 —stroji za skobljanje, rezkanje ali oblikovanje z rezanjem  kos 15 
8465 93 000 —stroji za brušenje, glajenje ali poliranie  kos 15 
8465 94 000 — stroji za upogibanje ali sestavljanje  kos 15 
8465 95 000 —stroji za vrtanje ali dolbenje  kos 15 
8465 96 000 — stroji za cepljenje ali lupljenje  kos 15 
8465 99  drugi: 
8465 99 100  stružnice  kos 10 
8465 99 900  drugi  kos 10 

8466 Deli in pribor, ki so izključno ali pretežno primerni za u- 
porabo s stroji iz tar. št. 8456 do 8465, vključno z 
držali za obdelovance in orodje, samoodpiralnimi glava- 
mi za rezanje navojev, razdelilnimi glavami in drugimi 
specialnimi dodatnimi napravami za obdelovalne stroje; 
držala za katero koli vrsto orodja, ki se pri delu držijo 
v roki 
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8466 10 - Držala za orodje in samoodpiralne glave za rezanje navojev: 

- držala za orodje: 
8466 10 1 00  nasadilna, elastična in cevasta držala  — 10 

 druga: 
8466 10 310  za stružnice  — 10 
8466 10 390  druga  — 10 
8466 10 900 —samoodpiralne glave za rezanje  — 10 
8466 20 - Držala za obdelovance: 
8466 20 100 — pomožna orodja za pritrjevanje posebnih naprav; kompleti 

.standardnih pomožnih orodij za pritrjevanje  — 10 
- druga: 

8466 20 910  za stružnice   — 10 
8466 20 990  druga  — 10 
8466 30 000 - Razdelilne glave in druge specialne dodatne naprave za ob- 

delovalne stroje  — 10 
- Drugo: 

8466 91 — za stroje iz tar. št. 8464: 
8466 91 200  iz litega železa ali litega jekla  — 10 
8466 91 800  drugo  — 10 
8466 92  za stroje iz tar. št. 8465: 
8466 92 200  iz litega železa ali litega jekla  — 10 
8466 92 800  drugo  — 10 
8466 93 — za stroje iz tar. št. 8456 do 8461: 
8466 93 200  iz litega železa ali litega jekla  — 10 
8466 93 800  drugo   — 10 
8466 94 000 — za stroje iz tar. št. 8462 in 8463   — 10 

8467 Orodja, ki se pri deiu držijo v roki, pnevmatska ali z 
vdelanim neelektričnim motorjem 

- Pnevmatska: 
8467 11 — rotacijska (vključno kombinirano rotacijsko - perkusijska): 
8467 11 100  za obdelavo kovin  — 10 
8467 11 900  drugo  — 10 
8467 19 000  drugo ,  — 10 

- Drugo orodje: 
8467 81 000 — verižne žage  kos 10 
8467 89 000  drugo  — 10 

- Deli: 
8467 91 000  verižnih žag  — 10 
8467 92 000 — pnevmatskega orodja   — 10 
8467 99 000  drugi      — 10 

8468 Stroji in aparati za spajkanje in varjenje, vključno s stro- 
ji, ki lahko režejo, razen strojev iz tar. št. 8515; stroji in 
aparati na plin za površinsko kaljenje 

8468 10 000 - Ročne plamenke, na plin  — 10 
8468 20 000 - Drtjgi stroji in aparati, na plin  — 10 
8468 80 000 - Drugi stroji in aparati    — 10 
8468 90 000 - Deli . •    — 10 

8469 Pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila 

8469 10 000 - Avtomatski pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila .... kos 10 
- Drugi pisalni stroji, električni: 

8469 21 000 — mase do vključno 12 kg brez kovčka    kos 10 
8469 29 000  drugi  kos 10 

- Drugi pisalni stroji, neelektrični 
8469 31 000 —mase do vključno 12 kg brez kovčka;   kos 10 
8469 39 000  drugi  kos 10 
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8470 Računski stroji; knjigovodski stroji, registrirne blagajne. 
frankimi stroji, stroji za izdajanje kart in podobni stroji z 
vdelanimi računskimi napravami 

8470 10 000 - Elektronski računski stroji, ki delujejo brez zunanjega vira en- 
ergije   kos 

- Drugi elektronski računski stroji: 
8470 21 000 —z vgrajeno napravo za tiskanje  kos 18 
8470 29 000 - - drugi  kos 11 

8470 30 000 - Drugi računski »troji  kos 
8470 40 000 - Knjigovodski stroji  kos 

8470 50 000 - Registrirne blagajne  kos 10 

8470 90 000 - Drugi  kos 10 

8471 Stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove eno- 
te; magnetni aii optični čitalniki, stroji za prepisovanje 
podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji 
za obdelavo takih podatkov, ki niso navedeni in ne zaje- 
ti na drugem mestu 

8471 10 - Analogni in hibridni stroji za avtomatsko obdelavo podatkov; 
8471 10 100 —za uporabo v civilnem ietalstvu  kos 8 

8471 10 900  drugi  • • • kos 8 

8471 20 - Digitalni stroji za avtomatsko obdelavo podatkov, ki imajo v 
istem okrovu najmanj eno centralno enoto ter eno vhodno 
enoto in eno izhodno enoto ali eno kombinirano vhodno-4- 
zhodno enoto: 

8471 20 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  kos 8 
- drugi: 

8471 20 200  z maso do vključno 10 kg  kos 8 

8471 20 800  z maso nad 10 kg  kos 9 

- Drugo: 
8471 91 — digitalne procesne enote, dobavljene posebej ali kot del siste- 

ma, ki imajo lahko v istem ohišju eno ali dve izmed naslednjih 
vrst enot: pomnilniške enote, vhodne enote, izhodne enote: 

8471 91 100  za uporabo v civilnem letalstvu  kos 8 
8471 91 800  drugo  kos 8 

8471 92 — vhodne ali izhodne enote, dobavljene posebej ali kot del siste- 
ma, vključno vhodne ali izhodne enote, ki imajo v istem ohišju 
tudi pomnilniške enote: 

8471 92 100  za uporabo v civilnem letalstvu  kos 8 
 druge 

8471 92 200  tiskalniki     k<>s 8 

8471 92 400  tastature    kos 

8471 92 800  drugo (npr. računalniški monitorji)  kos 8 
8471 93 - - pomnilne enote, dobavljene posebej ali kot del sistema: 
8471 93 100  za uporabo v civilnem letalstvu  k°s 8 

 drugo: 
8471 93 400  centralne pomnilne enote   kos 8 

 drugo: 
 disketne pomnilne enote: 

8471 93 510  optične, vključno z magnetno-optičnimi   kos 8 
8471 93 590  druge  kos 

8471 93 600  pomnilne enote z magnetnimi trakovi  kos 8 
8471 93 900  druge   kos 8 

8471 99 - - drugo: 
8471 99 100  periferne enote    kos 

8471 99 800  drugo  kos 8 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska^ 
oznaka   stopnja— 

8472 

8472 10 000 
8472 20 000 

8472 30 000 

8472 90 
8472 90 100 
8472 90 900 

8473 

8473 10 
8473 10 100 
8473 10 900 

8473 21 

8473 
8473 
8473 
8473 
8473 
8473 
8473 
8473 
8473 
8473 
8473 

21 100 
21 900 
29 
29 100 
29 900 
30 
30 100 
30 900 
40 
40 100 
40 900 

8474 

8474 10 000 
8474 20 000 

8474 31 000 
8474 32 000 
8474 39 000 
8474 80 000 
8474 90 
8474 90 100 
8474 90 900 

8475 

Drugi pisarniški stroji (npr. razmnoževalni stroji - hekto- 
grafski ali na matrice, stroji za naslavtjanje, avtomatski 
stroji za izplačilo bankovcev, stroji za sortiranje, štetje 
in zavijanje kovancev, stroji za Siljenje svinčnikov, stroji 
za perforiranje ali spajanje z žičnimi sponkami) 

- Razmnoževalni stroji  
- Stroji za naslavljanje in stroji za vtiskovanje besedila na nas- 

lovnih tablicah  
- Stroji za sortiranje, prepogibanje. dajanje v ovitke ali zavoje, 

odpiranje, zapiranje ali pečatenje poŠte in stroji za lepljenje 
ali žigosanje poštnih znamk  

- Drugi: 
- za sortiranje, štetje ali pakiranje kovancev  
- drugi  

Deli in pribor (razen pokrovov, kovčkov za stroje ipd.), 
ki so izključno ali v glavnem primerni za uporabo s stro- 
ji iz tar. št 8469 do 8472 

- Deli in pribor za stroje iz tar. št 8469: 
- elektronski deli   
- drugi   • 
- Deli in pribor za stroje iz tar. št 8470: 
- za elektronske računske stroje iz tar. pod št. 8470 10,8470 21 

ali 8470 29: 
 elektronski deli  
 drugi     
- drugi: 
 elektronski deli  
 drugi  
- Deli in pribor za stroje iz tar. št 8471: 
- elektronski deli   
 drugi  
- Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8472: 
- elektronski deli   
•— drugi  

Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo, pranje, dro- 
bljenje, mletje, mešanje ali gnetenje zemlje, kamna, rud- 
nin ali drugih trdnih mineralnih materialov (vključno s 
prahom ali pasto); stroji za aglomeriranje, modeliranje 
ali oblikovanje trdnih mineralnih goriv, keramične mase, 
cementa, sadre ali drugih mineralnih izdelkov v obliki 
prahu adi paste; stroji za izdelavo peščenih livarskih kalu- 
pov 

- Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo ali pranje  
- Stroji za drobljenje ali mletje  
- Stroji za mešanje ali gnetenje: 
- mešalniki za beton ali malto  
- stroji za mešanje mineralnih materialov z bitumnom  
 drugi  
- Drugi stroji  
- Deli: 
- iz litega železa ali litega jekla  
- drugi  

Stroji za montiranje električnih ali elektronskih žarnic, si- 
jalk ali elektronk ali bliskovnih žarnic v steklene plašče; 

kos 

kos 

kos 

kos 

10 

5 (1) 

10 

4 (1) 
4 (1) 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
7 

10 
10 
10 
8 

10 
10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

1 2 3 4 

stroji za proizvodnjo ali vročo obdelavo stekla in stekle- 
nih izdelkov 

8475 10 000 - Stroji za montiranje električnih ali elektronskih žarnic, sijaik 
ali elektronk ali bliskovnih žarnic v steklene plašče  — 10 

8475 20 000 - Stroji za izdelavo ali vročo obdelavo stekla ali steklenih izdel- 
kov     — 10 

8475 90 000 - Deli  — 10 

8476 Avtomatski stroji za prodajo blaga (npr. stroji za poštne 
znamke, cigarete, hrano afi napitke), vključno s stroji za 
menjanje denarja za drobiž 

- Stroji: 
8476 11 — z vgrajeno napravo za gretje ali hlajenje: 
8476 11 100  za hrano ali embalirane pijače  kos 10 
8476 11 900  drugi  kos 10 
8476 19 - - drugi: 
8476 19 100  za cigarete  kos 10 
8476 19 900  drugi  kos 10 
8476 90 000 - Deli  — 10 

8477 Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali za izdela- 
vo izdelkov iz teh materialov, ki niso navedeni in ne za- 
jeti na drugem mestu v tem poglavju 

8477 10 000 - Stroji za brizgaino vlivanje v kalupe  — 8 
8477 20 000 - Ekstruderji  — 8 
8477 30 000 - Stroji za oblikovanje s pihanjem  — 8 
8477 40 000 - Stroji za oblikovanje z vakuumom in drugi stroji za termično 

oblikovanje  — 8 
- Drugi stroji za oblikovanje: 

8477 51 000 — za oblikovanje ali protektiranje plaščev ali za oblikovanje 
zračnic    — 10 

8477 59 - - drugi: 
8477 59 100  stiskalnice  — 4 (1) 
8477 59 900  drugi  — 4 (1) 
8477 80 - Drugi stroji: 
8477 80 100  stroji za proizvodnjo penastih izdelkov  — 4 (1) 
8477 80 900  drugi  — 4 (1) 
8477 90 - Deli: 
8477 90 100 —iz litega železa ali litega jekla  — 10 
8477 90 900 - - drugi  — 10 

8478 Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju 

8478 10 000 - Stroji  — 10 
8478 90 000 - Deli   — 10 

8479 Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki 
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem po- 
glavju 

8479 10 000 - Stroji za graditev ulic, cest, visoko in nizko gradnjo ali po- 
dobna dela  — 15 

8479 20 000 - Stroji za ekstrakcijo ali pripravo živalskih ali rastlinskih masti 
ali olj   — 10 

8479 30 - Stiskalnice za proizvodnjo ivemih plošč ali vlaknenih plošč 
iz lesa ali drugega lesnatega materiala ter drugi stroji za ob- 
delovanje lesa ali plute: 

8479 30 100  stiskalnice ■  — 4 (1) 
8479 30 900 - - drugi  — 4 (1) 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka    - stOEOi§_ 

8479 40 000 - Stroji za izdelavo vrvi ali kablov  
- Drugi stroji in mehanske naprave: 

8479 81 000 — za obdelovanje kovin, vključno z napravami za navijanje elek- 
trične žice   

8479 82 000 — stroji za mešanje, gnetenje, drobljenje, mletje, sejanje, 
rešetanje, homogeniziranje ali emulgiranje  

8479 89  drugo: 
8479 89 100  naslednji izdelki, ki se uporabljajo v civilnem letalstvu: 

hidropnevmatske baterije; 
mehanski sprožilci za usmerjanje sile na turbini (za 
usmerjanje povratnega pritiska); 
posebno projektirane toaletne enote; 
vlažilci in sušilci zraka; 
servo mehanizmi, neelektrični; 
neelektrični starter motorji; 
pnevmatski starterji za turbo reaktivce, turbo propelerje in 
druge plinske turbine; 
neelektrični brisalci vetrobranskih stekel; 
neelektrični regulatorji propelerja  

 drugo: 
 samohodno hidravlično rudarsko stropno pod por je  
 večnamenski industrijski roboti   
 centralni mazalni sistemi    
 aparati za rast in izvlečenje monokristalov za polprevodnike 
 aparati za epitaksno depozicijo na polprevodnikih  
 aparati za mokro jedkanje, razvijanje, guljenje ali čiščenje 

polprevodniških rezin   
 drugo .      
- Deli: 
— za uporabo v civilnem letalstvu   
— drugi: 
 iz litega železa in litega jekla . . .    
 drugi  

Livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče; modeli 
za kalupe, kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), 
kovinske karbide, steklo, mineralne materiale, gumo in 
plastične mase 

- Livarski okvirji za livarne kovin  
- Modelne plošče: 
— titožeiezne  
- - druge   
- Modeli za kalupe: 
— leseni   
— drugi    
- Kalupi za kovino ali kovinske karbide: 
— za brizganje ali kompresijo  
— drugi   
- Kalupi za steklo  
- Kalupi za mineralne materiale  
- Kalupi za gumo ali plastične mase: 
— za brizganje ali kompresijo  
— drugi   

Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, re- 
zervoarje, velike posode in podobno, vključno z redukcij- 
skimi ventili in termostatsko krmiljenimi ventili 

8481 10 - Redukcijski ventili: 

kos 4 (1) 

10 

15 

8479 89 300 
8479 89 500 
8479 89 600 
8479 89 650 
8479 89 700 
8479 89 750 

8479 89 990 
8479 90 
8479 90 100 

8479 90 920 
8479 90 980 

8480 

8480 10 000 
8480 20 00 
8480 20 001 
8480 20 009 
8480 30 
8480 30 100 
8480 30 900 

8480 41 000 
8480 49 000 
8480 50 000 
8480 60 000 

8480 71 000 
8480 79 000 

8481 

P"- 

4 (1) 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

12 

12 
12 

15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 
15 
15 

15 
15 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1   2   3 4 

— iz litega železa ali jekla: 
8481 10 110  kombinirani s filtri ali mazalci  — 10 
8481 10 190  drugi  — 10 

 drugi: 
8481 10 910  kombinirani s filtri ali mazalci  — 10 
8481 10 990  drugi  — 10 
8481 20 - Ventili za oljnohidravlične ali pnevmatske prenose: 
8481 20 100 —ventili za upravljanje oijnohidravlično poganjanih prenosov ... — 10 
8481 20 900 —ventili za upravljanje pnevmatsko poganjanih prenosov  — 10 
8481 30 - Nepovratni ventili: 
8481 30 100 —za pnevmatske gume in zračnice  — 10 

— drugi: 
8481 30 910  iz litega železa ali jekla  — 10 
8481 30 990  drugi  — 10 
8481 40 - Varnostni ventili: 
8481 40 100  iz litega železa ali jekla  — 10 
8481 40 900 - - drugi :  — 10 
8481 80 - Druge naprave: 

— pipe. ventili in podobne naprave za odtoke, pomivalna korita, 
bideje, vodne kotličke, banje in podobne instalacije: 

8481 80 110  mešalni ventili  — 15 
8481 80 190  drugi  — 15 

— ventili za centralno ogrevanje: 
8481 80 310  termostatski ventili .   — 15 
8481 80 390  drugi    — 15 

 druge: 
 procesno upravljalni ventili: 

8481 80 510  temperaturni regulatorji  — 5 (1) 
8481 80 590  drugi   — 15 

 drugi: 
— — - prepustni ventili: 

8481 80 610  litoželezni  — 15 
8481 80 630  jekleni   — 15 
8481 80 690  drugi  — 15 
 zapirni ventili (sedežni): 

8481 80 710  litoželezni  — 15 
8481 80 730  jekleni   — 15 
8481 80 790  drugi  — 15 
8481 80 810  kroglaste pipe in pipe s čepom  — 15 
8481 80 850  lopute  — 15 
8481 80 870  membranski ventili  — 15 
8481 80 990  drugi  — 15 
8481 90 000 - Deli  — 5 

8482 Kotaini ležaji 

8482 10 - Kroglični ležaji: 
8482 10 100 — z največjim zunanjim premerom do vključno 30 mm  — 9 
8482 1 0 900 - - drugi  — 9 
8482 20 000 - Stožčasti ležaji, vključno sestavi iz notranjega obroča in 

kletke s stožčastimi valjčki  — 9 
8482 30 000 - Sodčkasti ležaji > . — 9 
8482 40 000 - Iglično-valjčni ležaji   — 9 
8482 50 000 - Drugi valjčni ležaji    — 9 
8482 80 000 - Drugi, vključno s kombiniranimi kroglično-valjčnimi ležaji ... — 10 

— Deli: 
8482 91  kroglice, iglice in valjčki: 
8482 91 100  stožčasti valjčki  — 10 
8482 91 900  drugi  — 10 
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99 000 

10 

10 100 

10 300 

10 410 
10 510 
10 530 
10 580 
10 900 
20 
20 100 
20 900 
30 
30 100 

30 310 

30 510 
30 590 
30 900 
40 

40 100 

40 910 
40 930 
40 990 
50 

50 100 

50 910 
50 990 
60 
60 100 

60 910 
60 990 
90 
90 100 

90 300 

Poimenovanie Enota Carinska 
 stopnja 

— drugi    — 10 

Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste 
gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji; zobniki, 
zobniški in frikcijski prenosniki; navojna vretena s krogli- 
cami; menjalniška ohišja in drugi menjalniki hitrosti, 
vključno pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrve- 
nice (vključno s tistimi za škripčevja); sklopke in gredne 
vezi (vključno križni in kardanski zglobi) 

- Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gre- 
di) in ročice: 

— za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
 druge: 
 odmične in kolenaste gredi in ročice: 
 večdelne kolenaste ročice (sestavljene kolenaste ročice) . — 10 
 druge: 
 iz litega železa ali litega jekla  — 10 
 odprto utopno kovane   — 10 
 iz zaprto utopno kovanega jekia  — 10 
 druge    — 10 
 druge  — 10 
- Ohišja za ležaje z vdelanimi kotalnimi ležaji: 
— ki se uporabljajo v zračnem in vesoljskem prometu  — 7 
 drugo    . — 10 
- Ohišja za ležaje brez vdelanih kotainih ležajev; drsni ležaji: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
— drugo: 
 ohišja ležajev: 
 za kotalne ležaje  — 10 
 druga: 
 iz litega železa ali litega jekla   — 10 
 drugo   — 10 
 drsni ležaji  — 10 
- Zobniški in frikcijski prenosniki, brez zobnikov, verižnic in 

drugih transmisijskih elementov, dobavljenih posebej; navoj- 
na vretena s kroglicami; menjalniška ohišja in drugi menjalni- 
ki hitrosti, vključno s pretvorniki navora: 

— za uporabo v civilnem letalstvu . . .    — 10 
 drugo: 
 zobniki in zobčasti sestavi  — 10 
 menjalniki in drugi prenosi hitrosti  — 10 
 drugo  — 10 
- Vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za 

škripčevja): 
— škripci za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
— drugi: 
 iz litega železa ali litega jekla   — 10 
 drugi  — 10 
- Sklopke in gredne vezi (vključno knžni in kardanski zglobi). 
 za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
 druge: 
 iz litega železa ali litega jekla  — 10 
 druge  — 10 
- Deli: 
 za uporabo v civilnem letalstvu    — 10 
 drugi: 
 ohišij ležajev  — 10 
 drugi: 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

 1 2 3 4 

8483 90 920  iz litega železa ali litega jekla  — 10 
8483 90 980   drugi  — 10 

8484 Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materia- 
lom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, 
različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali po- 
dobnih pakiranjih 

8484 10 - Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom 
ali iz dveh ali več plasti kovine: 

8484 10 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
8484 10 900 — druga  — 10 
8484 90 - Drugo: 
8484 90 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — 10, 
8484 90 900 — drugo  — 10 

8485 Deli strojev brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, 
kontaktov ali drugih električnih delov, ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju 

8485 10 - Propelerji in lopatice za ladje in čolne: 
8485 10 100 — bronasti   kos 10 
8485 10 900  drugi  kos 10 
8485 90 - Drugi: 
8485 90 100 —iz nekovnega litega železa  — 10 
8485 90 300 — iz kovnega litega železa    — 10 

— železni ali jekleni: 
8485 90 510  iz litega jekla   — 10 
8485 90 530  iz odprto utopno kovanega železa ali jekla  — 10 
8485 90 550  iz zaprto utopno kovanega železa ali jekSa  — 10 
8485 90 590  drugi  — 10 
8485 90 700 - - bakreni    — 10 
8485 90 800 - - drugi  — 10 
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85. poglavje 

ELEKTRIČNI STROJI IN OPREMA TER NJIHOVI DELI; 
APARATI ZA SNEMANJE ALI REPRODUKIJO SLIKE IN 
ZVOKA TER DELI IN PRIBOR ZA TE IZDELKE 

Opombe 

1. V to poglavje ne spadaio 

(a) električno ogrevane odeje, posteljne blazine, blazine za 
stopala ipd.; električno ogrevana obleka, obutev in blazinice 
za ušesa ter drugi električno ogrevani predmeti, ki jih ljudje 
nosijo ali se vanje zavijajo; 

(b) stekleni izdelki iz tar. it. 7011; 

(c) električno ogrevano pohištvo iz 94. poglavja. 

2. Tar. št. 8501 do 8504 ne obsegajo blaga, navedenega v tar. 
št. 8511, 8512, 8540, 8541 ali 8542., vendar se usmerniki 
z živosrebrovo paro v kovinskem rezervoarju uvrščaio v tar št. 
8504. 

3. Tar. št. 8509 obsega samo elektromehanske stroje, ki se 
navadno uporabljajo v gospodinjstvu; 

(a) sesalnike za prah. loščilce, stroje za mletje in mešanje 
hrane, sokovnike za sadje in vrtnine, ne glede na maso; 

(b) druge stroje, če njihova masa ne presega 20 kg. 

Ta tarifna številka ne obsega ventilatorjev in ventilacijskih ali 
recirkulacijskih kuhinjskih odstranjevalnikov vonja z vgraje- 
nim ventilatorjem, vključno s filtri (tar. št. 8414), centrifug za 
sušenje (ožemanje) perila (tar. št. 8421), pomivalnih strojev 
(tar. št. 8422), pralnih strojev za gospodinjstvo (tar. št. 8450), 
strojev za likanje z valji ali na drug način (tar. št. 8420 ali 
8451), šivalnih strojev (tar. št. 8452), električnih škarij (tar. št. 
8508) in elektrotermičnih aparatov (tar. št. 8516). 

4. Z izrazom »tiskana vezja* iz tar. št. 8534 so mišljena vezja, 
pri katerih so na izolirani podlagi po katerem koli postopku 
tiskanja (npr. z odvzemanjem, galvaniziranjem ali jedkanjem) 
ali po postopku »vezij s plastjo« oblikovani elementi prevod- 
nikov, kontaktov ali drugih tiskanih elementov (npr. indukcij- 
skih navitij, uporov ali kondenzatorjev), posamično ali medse- 
bojno povezanih po poprej določeni shemi, ne pa tudi ele- 
menti, ki lahko proizvedejo, pretvorijo, modulirajo ali ojačijo 
električni signal (npr. polprevodniški elementi). 

Z izrazom »tiskana vezja« niso mišljena vezja, kombinirana 
z elementi, ki se ne štejejo za elemente, dobljene s postopkom 

tiskanja Tiskana vezja so lahko opremljena z netiskanimi 
elementi za povezave. 

Tankoplastna ali debeloplastna vezja, ki vsebujejo pasivne in 
aktivne elemente, dobljene med istim tehnološkim postop- 
kom, se uvrščajo v tar. št. 8542. 

5. Za tar. št. 8541 in 8542 veljajo naslednje definicije: 
(A) z izrazom »diode, tranzistorji in podobni (>olprevodniški 
elementi« so mišljeni polprevodniški elementi, katerih delova- 
nje je odvisno od spremembe upornosti pod vplivom električ- 
nega polja; 

(B) z izrazom »elektronska integrirana vezja in mikrosestavi« 
so mišljeni; 
(a) monolitna integrirana vezja, pri kateih so elementi toko- 
kroga (diode, tranzistorji, upori, kondenzatorji, vmesne zveze 
itd.) praviloma oblikovani v temeljnem materialu ter na povr- 
šini polprevodniškega materiala (npr. dopiranega silicija) in 
so nedeljiva celota; 

(b) hibridna integrirana vezja, pri katerih so pasivni elementi 
(upori, kondenzatorji, vmesne zveze itd.) dobljeni s tanko- 
plastno ali debeloplastno tehniko, in aktivni elementi (diode, 
tranzistorji, monolitna integrirana vezja itd.), dobljeni s pol- 
prevodniško tehnologijo, nedeljivo povezani na eni izolirni 
podlagi (steklo, keramika itd ); ta vezja imajo lahko tudi dis- 
kretne komponente; 

(c) mikrosestavi v tehniki litega modula, mikromodula in 
podobnih vrst, ki so sestavljeni iz diskretnih aktivnih ali aktiv- 
nih in pasivnih komponent, kombiniranih in medsebojno po- 
vezanih. 

Pri uvrščanju izdelkov, definiranih v tej opombi, imata tar. št. 
8541 in 8542 prednost glede na vse druge tarifne številke te 
tarife, v katere bi se izdelki lahko uvrstili glede na njihovo 
funkcijo. 

6. Plošče, trakovi in drugi nosilci zapisa iz tar. št. 8523 in 8524 
se uvrščajo v ti tarifni številki tudi, če se dobavljajo skupaj 
z aparati, za katere so namenjeni. 

Dodatne opombe: 

1. Tar. podšt. 8519 10. 8519 21. 8519 29, 8519 31 in 8519 39 se 
ne nanašajo na naprave za reprodukcijo zvoka z laserskim 
sistemom optičnega odčitavanja, ki sodijo v tar. podšt. 8519 
99 10. 

2. Tar. podšt. 8524 10 se ne nanaša na »CD-plošče«, ki sodijo 
v tar. podšt. 8524 90 10. 

t 
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Tatifna Poimenovanie Enota Carinska 
oznaka stopnia 

8501 Elektromotorji in električni generatorji (razen gene- 
ratorskih agregatov) 

8501 10 - Motorji z močjo do 37.5 W: 
8501 10 100 —sinhroni motorji z močjo do vključno 18 W  kos 10 

— drugi: 
8501 10 910  univerzalni motorji na izmenični ali enosmerni tok  kos 10 
8501 10 930  motorji na izmenični tok    kos 10 
8501 10 990  motorji na enosmerni tok  kos 10 
8501 20 - Univerzalni motorji (na izmenični in enosmerni tok) z močjo 

nad 37,5 W: 
8501 20 100 — z močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za uporabo v civilnem 

letalstvu  i kos 15 
8501 20 900  drugi  kos 15 

- Drugi enosmerni motorji; generatorji enosmernega toka: 
8501 31  z močjo do vključno 750 W: 
8501 31 100  motorji z močjo nad 735 W, generatorji enosmernega toka, za 

uporabo v civiinem letalstvu   kos 15 
8501 31 900  drugi  kos 15 
8501 32 — z močjo nad 750 W do vključno 75 kW 
8501 32 100  za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 

 drugi: 
8501 32 910  z močjo nad 750 W do vključno 7,5 kW ' . . kos 15 
8501 32 990   z močjo nad 7,5 kW do vključno 75 kW  kos 15 
8501 33  z močjo nad 75 kW do vključno 375 kW: 
8501 33 100  motorji z močjo nad 75 kW do vključno 150 kW in generatorji 

za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 
8501 33 900  drugi  kos 5 (1) 
8501 34  z močjo nad 375 kW: 
8501 34 100  generatorji za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 

  drugi: 
8501 34 500  vlečni motorji  kos 15 
 drugi, z močjo: 

8501 34 910  nad 375 kW do vključno 750 kW  kos 15 
8501 34 990  nad 750 kW   kos 15 
8501 40 - Drugi izmenični motorji, enofazni: 
8501 40 100 — z močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za uporabo v civilnem 

letalstvu   kos 15 
— drugi: 

8501 40 910  z močjo do vključno 750 W  kos 15 
8501 40 990  z močjo nad 750 W  kos 15 

- Diugi izmenični motorji, večfazni: 
8501 51  z močjo do vključno 750 W: 
8501 51 100  z močjo nad 735 W do vključno 750 W, za uporabo v civil- 

nem letalstvu   kos 15 
8501 51 900  drugi  kos 15 
8501 52  z močjo nad 750 W do vključno 75 kW: 
8501 52 100  za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 

 drugi: 
8501 52 910  z močjo od 750 W do vključno 7,5kW  kos 15 
8501 52 930  z močjo nad 7,5 kW do vključno 37 kW •. . kos 15 
8501 52 990  z močjo nad 37 kW do vključno 75 kW   kos 15 
8501 53 — z močjo nad 75 kW: 
8501 53 100  z močjo nad 75 kW do vključno 150 kW, za uporabo v civii- 

nem letalstvu    kos 15 
 drugi: 

8501 53 500  vlečni motorji    kos 15 
 drugi, z močjo: 
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 2 3 4  

 nad 75 kW, do vključno 375 kW  kos 15 
 nad 375 kW, do vključno 750 kW  kos 15 
 nad 750 kW    kos 15 
— Generatorji izmeničnega toka (aitematorji): 
— z močjo do vključno 75 kVA: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 
 drugi: 
 z močjo do vključno 7,5 kVA  kos 15 
 z močjo nad 7,5 kVA do vključno 75 kVA  kos 5 (1) 
— z močjo nad 75 kVA do vključno 375 kVA: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 
 drugi  kos 5 (1) 
— z močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 
 drugi  kos 5 (1) 
— z močjo nad 750 kVA  kos 10 

Električni generatorski agregati in rotacijski konvertorji 
(pretvorniki) ^ 

— Generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevan- 
jem na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji): 

— z močjo do vključno 75 kVA: 
 za uporabo v civilnem letalstvu    kos 15 
 drugi: 
 z močjo do vključno 7.5 kVA  kos 15 
 z močjo nad 7,5 kVA, do vključno 75 kVA  kos 15 
— z močjo nad 75 kVA do vključno 375 kVA: 
 za uporabo v civilnem letalstvu : . . kos 15 
 drugi  kos 5 (1) 
 z močjo nad 375 kVA: 
 za uporabo v civilnem letalstvu .   kos 15 
 drugi: 
 z močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA  kos 15 
 z močjo nad 750 kVA  kos 15 
— Generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevan- 

jem na vžig s svečkami: 
— za uporabo v civilnem letalstvu   kos 15 
— drugi: 
 z močjo do vključno 7,5 kVA  kos 15 
 z močjo nad 7,5 kVA  kos 15 
— Drugi generatorski agregati: 
— za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 
 drugi: 
 turbogeneratorji    kos 5 (1) 
 drugi    kos 5 (1) 
— Električni rotacijski konvertorji (pretvorniki): 
— za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 
 drugi  kos 5 (1) 

Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo s 
stroji iz tar. št. 8501 ali 8502 

— Nemagnetni varnostni obroči n  15 
— Drugo: 
— iz litega železa ali litega jekla  — 15 
— drugo  — - 15 

Električni transformatorji, statični konvertorji (npr. usmerni- 
ki) in indukcijske tuljave 
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Tarifna i . Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka    ——  stopnja 

1  2  3 4 

8504 10 - Predstikaine naprave za žarnice na razelektrenje: 
8504 10 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 

 druge: 
8504 10 910  indukcijske tuljave, povezane ali nepovezane s kondenzator- 

jem   kos 15 
8504 10 990  druge  kos 15 

- Transformatorji s tekočim dielektrikom: 
8504 21 000  z močjo do vključno 650 kVA  kos 15 
8504 22  z močjo nad 650 kVA do vključno 10.000 kVA: 
8504 22 100  nad 650 kVA, do vključno 1.600 kVA  kos 15 
8504 22 900  nad 1.600 kVA. do vključno 10.000 kVA  kos 15 
8504 23 000 - - z močjo nad 10.000 kVA  kos 15 

- Drugi transformatorji: 
8504 31  z močjo do vključno 1 kVA: 
8504 31 100  za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 

 drugi: 
 merilni transformatorji: 

8504 31 310  za merjenje napetosti  kos 7 (1) 
8504 31 390  drugi  kos 7(1) 
8504 31 900  drugi  kos 15 
8504 32 — z močjo nad 1 kVA do vključno 16 kVA: 
8504 32 100  za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 

 drugi: 
8504 32 300  merilni transformatorji   kos 7 (1) 
8504 32 900  drugi .     kos 7 (1) 
8504 33  z močjo nad 16 kVA do vključno 500 kVA: 
8504 33 100  za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 
8504 33 900  drugi  kos 15 
8504 34 000 - - z močjo nad 500 kVA  kos 15 
8504 40 - Statični pretvorniki (konvertorji): 
8504 40 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu  kos 9 

— drugi- 
8504 40 500  polikristalni polprevodniki  kos 9 

 drugi: 
8504 40 910  pretvorniki, ki so posebej prirejeni za varjenje, brez varilne 

opreme  kos 9 
8504 40 930  polnilci akumulatorjev  kos 9 
 drugi: 

8504 40 940    usmerniki  — 9 
 razsmerniki (invertorji): 

8504 40 960  z zmogljivostjo do vključno 7,5 kVA  — 9 
8504 40 970  z zmogijivostjo nad 7,5 kVA  — 9 
8504 40 980  drugi  — 9 
8504 50 - Druge indukcijske tuljave: 
8504 50 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  kos 12 
8504 50 900 - - druge  — 12 
8504 90 - Deli: 

— transformatorjev in indukcijskih tuljav: 
8504 90 110  feritna jedra  — 8 
8504 90 190  drugo  — 8 
8504 90 900  statičnih pretvornikov    — 8 

8505 Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki so namenje- 
ni, da po magnetenju postanejo trajni magneti; vpe- 
njalne glave, vpenjalne naprave in podobna držala za 
obdelovance na osnovi elektromagnetov ali trajnih ma- 
gnetov; elektromagnetne sklopke in zavore; elektroma- 
gnetne dvigalne glave 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

 1  2 3  4 

- Trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da po magneten- 
ju postanejo trajni magneti: 

8505 11 000  kovinski . . . . '    — 10 
8505 19  drugi- 

8505 19 100  trajni magneti iz agiomeriranega ferita  — 10 
8505 19 900  drugi % — 10 
8505 20 000 - Elektromagnetne sklopke in zavore  — 4 (1) 
8505 30 000 - Elektromagnetne dvigalne glave  — 4 (1) 
8505 90 - Drugo, vključno z deli: 
8505 90 100 — elektromagneti  — 10 
8505 90 300 — elektromagnetna ali trajnomagnetna vpenjala, sponke in podob- 

na držala  — 10 
8505 90 900 - - deli  — 10 

8506 Primarne celice in primarne baterije 

- Z zunanjo prostornino do vključno 300 cm3: 
8506 11 — z manganovim dioksidom: 

 alkalne: 
8506 11 110  cilindrične celice %  kos 20 
8506 11 150  gumbaste celice  kos 20 
8506 11 190  druge  kos 20 

 druge: 
8506 11 910  cilindrične celice  kos 20 
8506 11 950  gumbaste celice  kos 20 
8506 11 990  druge  kos 20 
8506 12 — z živosrebrovim oksidom: 
8506 12 100  cilindrične celice  kos 15 
8506 12 300  gumbaste celice    kos 15 
8506 12 900  druge  kos 15 
8506 13 — s srebrovim oksidom: 
8506 13 100 — - cilindrične celice  kos 15 
8506 13 300  gumbaste celice   kos 15 
8506 13 900  druge  kos 15 
8506 19  druge: 

 litijeve: 
8506 19 110  cilindrične celice  kos 15 
8506 19 150  gumbaste celice  kos 15 
8506 19 190  druge  kos 15 

- -- - zrak-cinkove 
8506 19 310  cilindrične celice    kos 15 
8506 19 350  gumbaste celice    kos 15 
8506 19 390  druge     kos 15 
8506 19 500  suhe cink - ogljikove baterije napetosti 5,5 V do vključno 6.5 V kos 15 

 druge 
8506 19 910  cilindrične celice  kos 15 
8506 19 950  gumbaste celice  kos 15 
8506 19 980  druge  kos 15 
8506 20 - Z zunanjo prostornino nad 300 cm3: 

- z manganovim dioksidom: 
8506 20 110  alkalne  kos 15 
8506 20 190  druge    kos 15 
8506 20 200  z živosrebrnim oksidom  kos 15 
8506 20 300 — z srebrovim oksidom   kos 15 
8506 20 400  litijeve  kos 15 
8506 20 500  zrak-cinkove    kos 15 
8506 20 900  druge  kos 15 
8506 90 000 - Deli  — 15 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

1 2   3 4 

8507 Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje, pravo- 
kotni ali ne, vključno s kvadratnimi 

8507 10 - Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev: 
8507 10 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 

 drugi: 
 z maso do vključno 5 kg: 

8507 1 0 310  s tekočim elektrolitom   kos 15 
8507 10 390  drugi  kos 15 

 z rnaso nad 5 kg: 
8507 10 810  s tekočim elektrolitom  kos 15 
8507 10 890  drugi  kos 15 
8507 20 - Drugi svinčevi akumulatorji: 
8507 20 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 

 drugi: 
 vlečni akumulatorji: 

8507 20 310  s tekočim elektrolitom  ce/el 15 
8507 20 390  drugi  ce/el 15 

 drugi: 
8507 20 810  s tekočim elektrolitom  ce/el 15 
8507 20 890  drugi  ce/el 15 
8507 30 - Kadmij-nikljevi akumulatorji: 
8507 30 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 

— drugi: 
8507 30 910  hermetično zaprti  kos 15 

 drugi: 
8507 30 930  vlečni akumulatorji  ce/el 15 
8507 30 980  drugi  ce/el 15 
8507 40 - Železo-nikljevi akumulatorji: 
8507 40 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 
8507 40 900 - - drugo  kos 15 
8507 80 - Drugi akumulatorji: 
8507 80 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 

— drugi 
8507 80 910  nikelj-hidridm  kos 15 
8507 80 990  drugi  kos 15 
8507 90 - Deli: 
8507 90 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 

— drugi: 
8507 90 910  plošče za akumulatorje  — 15 
8507 90 930  separatorji  — 15 
8507 90 980  drugo  — 15 

8508 Elektromehansko ročno orodje z vdelanim elektromotor- 
jem 

8508 10 - Vrtalniki vseh vrst: 
8508 10 100 — ki delujejo brez zunanjega napajanja  kos 15 

— drugi: 
8508 10 910  elektropnevmatski  kos 15 
8508 10 990  drugi   kos 15 
8508 20 - Žage: 
8508 20 100 — verižne žage  kos 20 
8508 20 300 - - cirkularke   kos 20 
8508 20 900 - - druge  kos 20 
8508 80 - Drugo orooje: 
8508 80 100  ki se uporablja za obdelavo tekstilnih materialov  — 20 

 drugo: 
8508 80 300  za delovanje brez zunanjega vira energije  kos 20 
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  2 3 4  
 drugo: 
 grobi in fini brusilniki: 
 kotni brusilniki  kos 20 
 tračni brusilniki  kos 20 
 drugi  kos 20 
 ravnalni brusilniki  kos 20 
 rezalniki žive meje in kosilnice robov travnikov  kos 20 
 drugo   kos 20 
- Deli  — 20 

Elektromehanski gospodinjski aparati z vdelanim elek- 
tromotorjem 

- Sesalniki: 
- za napetost 110 V ali več  kos 20 
- za napetost do 110 V  kos 20 
- Loščilniki za tla  kos 20 
- Kuhinjski aparati za drobljenje odpadkov  kos 20 
- Aparati za mletje in mešanje hrane; sokovniki za sadje in ze- 

lenjavo   kos 20 
- Drugi aparati (teže do 20 kg)  — 20 
- Deli: 
- sesalnikov ali loščilnikov za tla  — 20 
 drugi  — 20 

Aparati za britje in striženje, z vdelanim elektromotorjem 

- Brivski aparati  kos 20 
- Aparati za striženje  — 20 
- Deli  — 5 

Električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z 
notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo s svečko ali kom- 
presijo (npr.: vžigalni magneti, dinamomagneti, vžigalne 
tuljave, vžigalne svečke, ogrevalne svečke, električni za- 
ganjalniki"); generatorji (npr. diname in alternatorji) in re- 
glerji zanje 

- Vžigalne svečke: 
— za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 
— druge  — 15 
— Vžigalni magneti; dinamomagneti; magnetni vztrajniki: 
— za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 
— drugi  — 15 
— Razdelilniki; vžigalne tuljave: 
— za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 
— drugi  — 15 
— Električni zaganjalniki in stroji z dvojnim namenom (električni 

zaganjalniki-generatorji): 
— za uporabo v civilnem letalstvu   — 15 
— drugi  — 15 
— Drugi generatorji: 
— za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 
 drugi  — 15 
— Druga oprema: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 
 druga  — 15 
— Deli  — 15 

Električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo (razen 
izdelkov iz tar. št. 8539), vetrobranski brisalci, naprave 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka ...   stopnja 

1  2 3 4 

za odmrznitev in naprave za razmeglitev, za kolesa in 
motoma vozila 

8512 10 000 - Oprema za razsvetljavo in vizualno signalizacijo za kolesa . . — 15 
8512 20 000 - Druga oprema za razsvetljavo in vizualno signalizacijo .... — 15 
8512 30 000 - Oprema za zvočno signalizacijo  — 15 
8512 40 000 - Vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in naprave za 

razmeglitev  — 15 
8512 90 000 - Deli  — 15 

8513 Prenosne električne svetilke z lastnim virom energije 
(npr. suhe baterije, akumulatorji ali elektromagneti), ra- 
zen opreme za razsvetljavo iz tar. št 8512 

8513 10 000 - Svetilke  — 8 
8513 90 000 - Deli  — 10 

8514 Industrijske ali laboratorijske električne peči (vključno in- 
dukcijske ali dielektrične peči); druga oprema za indus- 
trijsko ali laboratorijsko indukcijsko aR dielektrično 
segrevanje 

8514 10 - Električne uporovne peči: 
8514 10 100 —krušne in slaščičarske peči  — 10 
8514 10 900 - - druge    — 4 (1) 
8514 20 - Indukcijske ali dielektrične peči: 
8514 20 100 —indukcijske peči in pečice   — 15 
8514 20 900  dielektrične peči in pečice  — 15 
8514 30 - Druge peči in pečice: 

— infrardeče pečice: 
8514 30 110  za proizvodnjo polprevodniških elementov na polprevod- 

niških rezinah   — pr 
8514 30 190  druge  — 4 (1) 

— druge: 
8514 30 910  za proizvodnjo polprevodniških elementov na polprevod- 

niških rezinah  — pr 
8514 30 990  druge  — 4(1) 
8514 40 000 - Druga oprema za indukcijsko ali dielektrično segrevanje ... — 10 
8514 90 - Deli: 
8514 90 100 —iz litega železa ali litega jekla  — 4(1) 
8514 90 900 - - drugi  — 4 (1) 

8515 Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje ali varjenje, 
električni (vključno z električno segrevalnim plinom), la- 
serski ali na principu druge svetlobe ali fotonskega sno- 
pa, ultrazvoka, elektronskega snopa, magnetnih 
impulzov ali plazemskega obloka, vključno s tistimi, s ka- 
terimi se lahko reže; električni stroji in aparati za vroče 
brizganje kovin ali sintranih kovinskih karbidov 
- stroji in aparati za mehko ali trdo spajkanje: 

8515 11 000 —spajkalniki in pištole za mehko spajkanje  — 15 
8515 19 000 - - drugi  — 15 

- Stroji in aparati za električno uporovno varjenje kovin: 
8515 21 000 —avtomatski ali polavtomatski   — 15 
8515 29  drugi: 
8515 29 100  za čelno varjenje   — 15 
8515 29 900  drugi  — 15 

- Stroji in aparati za varjenje kovin z električnim oblokom 
(vključno plazemski oblok): 

8515 31 000  avtomatski in polavtomatski  — 15 
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Taritna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

1 2 3 4 

8515 39  drugi: 
 za ročno varjenje s prekritimi elektrodami, skupaj s priborom 

za rezanje ali varjenje in dobavljeno skupaj r 
8515 39 130  transformatorji   — 15 
8515 39 180  generatorji ali rotacijskimi pretvorniki ali statičnimi pretvorni- 

ki, usmerniki ali usmerjevalnimi napravami  — 15 
8515 39 900  drugi  — 15 
8515 80 - Drugi stroji in aparati: 

— za obdelavo kovin: 
8515 80 110  za varjenje  kos 15 
8515 80 190  drugi  kos 15 

 drugi: 
8515 80 910  za uporovno varjenje plastičnih mas  — 15 
8515 80 990  drugi  kos 15 
8515 90 000 - Deli  — 15 

8516 , Električni pretočni in akumulacijski grelniki vode in poto- 
pni grelniki; električni aparati za ogrevanje prostorov in 
električne naprave za ogrevanje tal; elektrotermični apara- 
ti za urejanje las (npr. aparati za sušenje las, aparati 
za kodranje las idr.) in aparati za sušenje rok; električni 
likalniki; druge gospodinjske elektrotermične naprave; 
električni grelni upori, razen tistih iz tar. št. 8545 

8516 10 - Električni pretočni in akumulacijski grelniki vode in potopni 
grelniki: 

— grelniki vode: 
8516 10 110   pretočni grelniki vode  kos 15 
8516 10 190  drugi  kos 15 
8516 10 900  potopni grelniki  kos 15 

- Električni aparati za ogrevanje prostorov in električne na- 
prave za ogrevanje tal: 

8516 21 000  akumulacijski  kos 15 
8516 29  drugi: 
8516 29 100  radiatorji, polnjeni s tekočino  kos 15 
8516 29 500  konvekcijski grelniki   kos 15 

 drugi: 
8516 29 910  z vgrajenimi ventilatorji  kos 15 
8516 29 990  drugi  kos 15 

- Elektrotermični aparati za urejanje las ali sušenje rok: 
8516 31 — aparati za sušenje las: 
8516 31 100  sušilne avbe  kos 15 
8516 31 900  drugi  kos 15 
8516 32 000 —drugi aparati za urejanje las  — 15 
8516 33 000  aparati za sušenje rok  kos 15 
8516 40 - Električni likalniki: 
8516 40 100 —likalniki na paro  kos 15 
8516 40 900  drugi  kos 15 
8516 50 000 - Mikrovalovne pečice  kos 15 
8516 60 - Druge pečice; štedilniki, kuhalniki, grelne plošče; opekači in 

ražnji: 
8516 60 100  štedilniki (ki imajo vgrajeno vsaj pečico in grelno ploščo) .... kos 15 

 kuhalne plošče, kuhalni prstani in spirale: 
8516 60 510  spirale za vgradnjo  kos 15 
8516 60 590  drugo  kos 15 
8516 60 700  opekači in ražnji  kos 15 
8516 60 800  vgradne pečice  kos 15 
8516 60 900  drugo   kos 15 

- Druge elektrotermične naprave: 
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8516 
8516 
8516 
8516 
8516 
8516 
8516 
8516 

71 000 
72 000 
79 
79 100 
79 200 
79 800 
80 
80 100 

8516 80 910 
8516 80 990 
8516 90 000 

8517 

8517 10 000 
8517 20 000 
8517 30 00 
8517 30 001 
8517 30 009 
8517 40 000 

8517 81 
8517 81 100 
8517 81 900 
8517 82 
8517 82 100 
8517 82 900 
8517 90 

8517 90 110 
8517 90 190 

8517 90 810 
8517 90 890 

8517 90 920 
8517 90 980 

8518 

8518 10 
8518 10 100 
8518 10 900 

8518 21 
8518 21 100 
8518 21 900 
8518 22 
8518 22 100 
8518 22 900 
8518 29 
8518 29 100 

— aparati za pripravljanje kave ali čaja  
— opekači   
— druge: 
 grelniki krožnikov  
 cvrtniki  
 drugo  
— Električni grelni upori: 
— montirani v preprosto izolirano ohišje z električnim priključkom, 

uporabljani za odmrzovanje ali odtajanje, za uporabo v civil- 
nem letalstvu   

 drugi: 
 vgrajeni v izoliranem ohišju  
 drugi  
— Deli  

Električni aparati za žično telefonijo in telegrafijo, 
vključno s takimi za žične sisteme z nosilnim tokom 

— Telefonski aparati (telefoni*)  
— Teleprinterji  
— Komutacijski aparati za telefonijo in telegrafijo: 
— jamski  
— drugi  
— Drugi aparati za žične sisteme z nosilnim tokom  
— Drugi aparati: 
— za telefonijo: 
 domofonski sistemi  
 drugi  
— za telegrafijo: 
 faksimilni aparati  
 drugi  
— Deli: 
— aparatov iz tar. podšt. 8517 40: 
 elektronski sklopi  
 drugi  
 drugi: 
 telefonskih aparatov: 
 elektronski sklopi   
 drugi  
 telegrafskih aparatov: 
 elektronski sklopi  
 - drugi   

Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z zvočniki 
v zvočnih omaricah; naglavne slušalke, slušalke za eno 
uho in kombinacije z mikrofonom; avdiofrekvenčni elek- 
trični ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka 

— Mikrofoni in njihova stojala: 
 za uporabo v civilnem letalstvu   
— drugi  
— Zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah: 
— zvočne omarice z enim zvočnikom: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  
 druge  
 zvočne omarice z več zvočniki: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  
 druge  
 drugi: 
 za uporabo v civilnem letalstvu  

kos 
kos 

kos 
kos 
kos 

kos 

kos 

kos 

kos 

15 
15 

15 
15 
15 

15 

5 
5 
15 

15 
10 

f* 
12 
10 

15 
15 

10 
6 (1) 

5 
5 

8 
8 

8 
8 

5 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
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8518 29 900  drugi  kos >10 
8518 30 - Naglavne slušalke, slušalke za eno uho in kombinacije z mi- 

krofonom: 
8518 30 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
8518 30 900  drugo      10 
8518 40 - Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki: 
8518 40 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 

- drugi: 
8518 40 300  telefonski in merilni ojačevalniki   — 15 

 drugi: 
8518 40 910  enokanalni  kos 15 
8518 40 990 - — drugi  kos 15 
8518 50 - Električni sestavi za ojačevanje zvoka: 
8518 50 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 
8518 50 900 — drugi   kos 15 
8518 90 000 - Deli  — 5 

8519 Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez njega, 
glazbeni avtomati na plošče, kasetni magnetofoni in dru- 
gi aparati za reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene na- 
prave za snemanje zvoka 

8519 10 000 - Gramofoni, ki se vklopijo s kovancem ali žetonom  kos 10 
- Drugi gramofoni z ojačevalnikom: 

8519 21 000 — brez zvočnika  kos 10 
8519 29 000  drugi  kos 10 

- Gramofoni brez ojačevalnika: 
8519 31 000 —z mehanizmom za avtomatsko menjanje plošč  kos 10 
8519 39 000 - - drugi   kos 10 
8519 40 000 - Aparati za reprodukcijo nareka (diktafoni)  kos 15 

- Drugi aparati za reprodukcijo zvoka: 
8519 91 — kasetni: 
8519 91 100  z vgrajenim ojačevalnikom, brez vgrajenega zvočnika, ki de- 

lujejo brez zunanjega napajanja in katerih dimenzije ne prese- 
gajo 170 mm x 100 mm x 45 mm  kos 15 

 drugi: 
 ki se uporabljajo v motornih vozilih: 

8519 91 310  za analogni in digitalni zapis  kos 15 
8519 91 390  drugi  kos 15 
 drugi: 

8519 91 810  za analogni in digitalni zapis  kos 15 
8519 91 890  drugi  kos 15 
8519 99  drugi: 

 za lasersko optični zapis: 
8519 99 110  za diske premera do vključno 6,5 cm  kos 15 
8519 99 190  drugi   kos 15 
8519 99 900  drugi  kos 15 

8520 Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, z vgra- 
jenimi enotami za reprodukcijo zvoka, ali brez njih 

8520 10 000 - Diktimi aparati, ki ne morejo delovati brez zunanjega vira en- 
ergije   kos 15 

8520 20 000 - Aparati za odgovarjanje na telefonske klice  kos 15 
- Drugi magnetofoni z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvo- 

ka: 
8520 31 — kasetni: 

 z vgrajenim ojačevalnikom in enim ali več vgrajenimi zvočniki: 
8520 31 110  ki delujejo brez zunanjega vira energije  kos 15 
8520 31 190  drugi  kos 15 
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8520 31 300  z vgrajenim ojačevalnikom, brez vgrajenega zvočnika, ki lah- 
ko delujejo brez zunanjega vira energije in katerega dimen- 
zije ne presegajo 170 mm x 100 mm x 45 mm  kos 15 

8520 31 900  drugi  kos 15 
8520 39  drugi: 
8520 39 100  s kolutnimi magnetnimi trakovi, z možnostjo snemanja ali 

predvajanja zvoka pri enojni hitrosti 19 cm na sekundo ali pri 
več hitrostih, če so le-te 19 cm na sekundo in nižje  kos 15 

8520 39 900  drugi  kos 15 
8520 90 - Drugi: 
8520 90 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 
8520 90 900  drugi  kos 15 

8521 Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki imajo vgra- 
jen videotuner (TV - sprejemno enoto) ali ne 

8521 10 - Z magnetnim trakom: 
8521 10 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  kos 15 

 drugi: 
 širine do vključno 1,3 cm, ki lahko snemajo ali predvajajo pri 

hitrosti do vključno 50 mm na sekundo: 
8521 10 310  v istem ohišju z vgrajeno televizijsko kamero  kos 15 
8521 10 380  drugi  kos 15 
8521 10 800  drugi  kos 15 
8521 90 000 - Drugi  kos 15 

8522 Deli in pribor aparatov iz tar. št. 8519 do 8521 

8522 10 000 - Odjemne glave ■  — 10 
8522 90 - Drugo: 
8522 90 100 — sklopi in podsklopi, ki vsebujejo dva ali več medsebojno pritrje- 

nih delov za aparate iz tar. podšt. 8520 90, za uporabo v civil- 
nem letalstvu   — 10 

 drugi: 
8522 90 300  gramofonske igle ipd.; diamanti, safirji in drugi dragi ali pol- 

dragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani) za gramo- 
fonske igle, montirani ali nemontirani   — 10 

   drugo: 
8522 90 910  elektronski sklopi  — 10 
8522 90 930  enojni kasetni sklopi z debelino do vključno 53 mm, vrste, 

ki se uporablja v proizvodnji naprav za reprodukcijo in sne- 
manje zvoka   — 10 

8522 90 980  druge  — 10 

8523 Pripravljeni prazni nosilci za zvočna snemanja ali podob- 
na snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov iz 37. 
poglavja 

- Magnetni trakovi: 
8523 11 000  široki do vključno 4 mm  — 10 
8523 12 000  široki nad 4 mm do vključno 6,5 mm  — 10 
8523 13 000 — široki nad 6,5 mm  — 10 
8523 20 - Magnetne plošče (diski): 

 trde: 
8523 20 110  s tankim kovinskim nanosom, koercitivnosti preko 600 Oerste- 

dov in premera do vključno 231 mm  — 10 
8523 20 190  drugi  — 10 
8523 20 900 - - druge  — 10 
8523 90 000 - Drugo  — 10 
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8524 Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci z zvočnimi in dru- 
gimi podobnimi fenomeni, vključno z matricami in gal- 
vanskimi odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz 
37. poglavja 

8524 10 000 - Gramofonske plošče  — 5 
- Magnetni trakovi: 

8524 21 — široki do vključno 4 mm: 
8524 21 100  ki vsebujejo podatke ali navodila (razen zvočnih ali video pos- 

" netkov), ki se uporabljalo v strojih za avtomatsko obdelavo 
podatkov   — pr 

8524 21 900  drugi   — 10 
8524 22  široki nad 4 mm do vključno 6,5 mm: 
8524 22 100  ki vsebujejo podatke ali navodila (razen zvočnih ali video pos- 

netkov), ki se uporabljajo v strojih za avtomatsko obdelavo 
podatkov   — pr 

8524 22 900  drugi  — 10 
8524 23  široki nad 6,5 mm: 
8524 23 100  ki vsebujejo podatke ali navodila (razen zvočnih ali video pos- 

netkov), ki se uporabljajo v strojih za avtomatsko obdelavo 
podatkov   — pr 

8524 23 900  drugi  — 10 
8524 90 - Drugo: 
8524 90 100  kompaktni diski - CD plošče   — 2 

— drugo: 
8524 90 910  ki vsebuje podatke ali navodila (razen zvočnih ali video pos- 

netkov), ki se uporabljajo v strojih za avtomatsko obdelavo 
podatkov  — pr 

8524 90 990  drugo  — 10 

8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo 
ali televizijo, vključno z oddajniki z vgrajenim sprejemni- 
kom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; 
televizijske kamere 

8525 10 - Oddajniki: 
8525 10 100 —radiotelegrafski ali radotelefonski aparati, za uporabo v civil- 

nem letalstvu   kos pr 
8525 10 900 - - drugi  kos 7 
8525 20 - Oddajniki z vdelanim sprejemnikom: 
8525 20 100 — radiotelegrafski ali radiotelefonski aparati, za uporabo v civil- 

nem letalstvu   kos 10 
8525 20 900 - - drugi  kos 10 
8525 30 - Televizijske kamere: 
8525 30 100 —s tremi ali več snemalnimi cevmi  kos 10 

— druge: 
8525 30 910  ki imajo v istem ohišju tudi video snemalno ali reprodukcijsko 

napravo  kos 10 
8525 30 990  druge  kos 10 

8526 10 Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijs- 
ko daljinsko krmiljenje 

8526 10 - Radarji: 
8526 10 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
8526 10 900 - - drugi  — 6 (1) 

- Drugo: 
8526 91 — naprave za radionavigacijo: 

 za uporabo v civilnem letalstvu: 
8526 91 110  radionavigacijski sprejemniki (JPS, LORA)  kos pr 
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8526 91 190  druge   — pr 
8526 91 900  druge  — 10 
8526 92 — naprave za radijsko daljinsko krmiljenje: 
8526 92 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
8526 92 900  druge  — 6 (1) 

8527 Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodifu- 
zijo, vključno s sprejemniki, kombiniranimi v istem 
ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka 
ali z uro 

- Radiodifuzni sprejemniki, ki lahko delujejo brez zunanjega 
vira energije, vključno s takimi aparati, ki tudi lahko spreje- 
majo radiotelefonijo ali radiotelegrafijo: 

8527 11 — kombinirani z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka: 
8527 11 100  za lasersko optični zapis  kos 15 

 drugi: 
8527 11 910  kasetne izvedbe za analogni in digitalni zapis   kos 15 
8527 11 990  drugi  kos 15 
8527 19 000 - - drugi  kos 12 (1) 

- Radiodifuzni sprejemniki, ki ne morejo delovati brez zunanje- 
ga vira energije, za motoma vozila, vključno s takimi apara- 
ti, ki tudi lahko sprejemajo radiotelefonijo ali radiotelegrafijo: 

8527 21 — kombinirani z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka: 
8527 21 100  za lasersko optični zapis  kos 15 

 drugi: 
8527 21 910  kasetne izvedbe za analogni in digitalni zapis   kos 15 
8527 21 990  drugi  kos 15 
8527 29 000 - - drugi  kos 15 

- Drugi radiofuzni sprejemniki, vključno s takimi aparati, ki 
tudi lahko sprejemajo radiotelefonijo ali radiotelegrafijo: 

8527 31 — kombinirani z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka: 
 v istem ohišju z enim ali več zvočniki 

8527 31 110  kasetne izvedbe za analogni in digitalni zapis   kos 14 
8527 31 190  drugi   kos 14 

 drugi: 
8527 31 910  za lasersko optični zapis  kos 15 
 drugi: * 

8527 31 930  kasetne izvedbe za analogni in digitalni zapis  kos 15 
8527 31 980  drugi  kos 15 
8527 32 — nekombinirani z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka, 

toda kombinirani z uro: 
8527 32 100  radijske budilke  kos 15 
8527 32 900  drugi     kos 15 
8527 39  drugi: 
8527 39 100  z enim ali več zvočniki v istem ohišju  kos 15 

 drugi: 
8527 39 910  brez vgrajenega ojačevalnika  kos 15 
8527 39 990  z vgrHjerurr. ojačevalnikom  kos 15 
8527 90 - Drugi aparati: 
8527 90 100 — za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo. za uporabo v civilnem le- 

talstvu   kos 15 
- drugi: 

8527 90 910  prenosni sprejemniki klicev ali obvestil (pozivniki)  kos 15 
8527 90 990  drugi  kos 15 

8528 Televizijski sprejemniki (vključno z videomonitorji in video- 
projektorji), kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju 
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0€ i ! i z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali repro- 
dukcijo zvoka ali slike 

8528 1 0 - Barvni: 
— televizijska projekcijska oprema: 

8528 10 140  z vrstičnim zapisom do vključno 625 vrstic  kos 15 
 z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic: 

8528 1 0 160  z navpično ločljivostjo do 700 vrstic  kos 15 
8528 1 0 1 80  Z navpično ločljivostjo 700 vrstic ali več  kos 15 

— aparati, ki vsebujejo video snemalne ali reprodukcijske enote: 
8528 10 220  z razmerjem med širino in višino zaslona pod 1,5  kos 15 
8528 10 280  drugi  kos 15 

— video monitorji: 
 s katodno cevjo: 

8528 10 310  z razmerjem med širino in višino zaslona pod 1.5  kos 15 
 drugi: 

8528 10 410  z vrstičnim zapisom do vključno 625 vrstic  kos 15 
8528 10 430  z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic  kos 15 
8528 10 490  drugi  kos 15 

— z integralno cevjo: 
 drugi: 
 z razmerjem med širino in višino zaslona pod 1,5, z diago- 

nalno izmero zaslona: 
8528 10 520  do vključno 42 cm  kos 15 
8528 10 540  od 42 cm do vključno 52 cm  kos 15 
8528 10 560  od 52 cm do vključno 72 cm  kos 15 
8528 10 580  nad 72 cm    kos 15 
 drugi: 
 z vrstičnim zapisom do vključno 625 vrstic, z diagonal- 

no izmero zaslona: 
8528 10 620  do vključno 75 cm  kos 15 
8528 10 660  nad 75 cm  kos 15 
 z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic: 

8528 10 720  z navpično ločljivostjo do 700 vrstic   kos 15 
8528 10 760  z navpično ločljivostjo 700 vrstic ali več  kos 15 

 drugi: 
 z zaslonom: 

8528 10810  z razmerjem med širino in višino zaslona pod 1,5  kos 15 
8528 10 890  drugi  kos 15 
 brez zaslona: 

8528 10 910  video tunerji (TV - sprejemne enote)  kos 15 
8528 10 980  drugo  kos 15 
8528 20 - črno-beli in drugI enobarvni: 
8528 20 200  video monitorji  kos 15 

 drugi: 
 z integralno cevjo, z diagonalno izmero zaslona: 

8528 20 710 v do vključno 42 cm  kos 15 
8528 20 730  od 42 cm do vključno 52 cm  kos 15 
8528 20 790  nad52cm    kos 15 

 drugi: 
8528 20 910  z zaslonom  kos 15 
8528 20 990  brez zaslona  kos 15 

8529 Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo 
z aparati iz tar. št 8525 do 8528 

8529 10 - Antene in antenski reflektorji vseh vrst; deli, namenjeni za 
uporabo z njimi: 

8529 10 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 15 
 drugi: 
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 antene: 
8529 10 200  teleskopske in paličaste antene za prenosne aparate ali za 

aparate, montirane v motorna vozila  — 15 
 zunanje antene za radijske ali televizijske difuzne sprejem- 

nike: 
8529 10 310  za satelitski sprejem     — 15 
8529 10 390  druge  — 15 
8529 10 400  notranje (sobne) antene za radijske ali televizijske omrežne 

sprejemnike, vključno z izvedbami za vgradnjo v sprejem- 
nike   — 15 

8529 10 500  druge  — 15 
8529 10 700  antenski filtri in kretnice  — 15 
8529 10 900  drugo   — 15 
8529 90 - Drugo: 
8529 90 100 — sklopi in podsklopi, ki so sestavljeni iz dveh ali več medsebojno 

pritrjenih delov, za aparate iz tar. podšt. 8526 10 10, 8526 91 
11, 8526 91 19 in 8526 92 10, za uporabo v civilnem letalstvu . — 6 

— drugo: 
 omarice in ohišja: 

8529 90 510  lesene    — 6 
8529 90 590  iz drugih materialov   — 6 
8529 90 700  elektronski sklopi  — 6 
8529 90 810  za televizijske kamere iz tar. podštevilke 8525 30 in apa- 

rate iz tar. številk 8527 in 8528 . .    — 6 
8529 90 890  drugi   — 6 

8530 . Električna oprema za signalizacijo, varnost, nadzor ali 
upravljanje prometa po železniških ali tramvajskih pro- 
gah, cestah, notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah 
ali letališčih (razen opreme iz tar. št. 8608) 

8530 10 000 - Oprema za železniške ali tramvajske proge  — 10 
8530 80 000 - Druga oprema   — 10 
8530 90 000 - Deli  — 4 (1) 

8531 Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo 
(npr.: zvonci, sirene, indikatorske table, alarmni aparati 
proti tatvini ali požaru), razen tistih iz tar. št. 8512 in 
8530 

8531 10 - Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in podobni aparati: 
8531 10 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 

 drugi: 
8531 10 200  namenjeni za motorna vozila . . .    kos 10 
8531 10 300  namenjeni za zgradbe  kos 10 
8531 10 800  drugi   kos 10 
8531 20 - Indikatorske table z vdelanimi napravami s tekočimi kristali 

ali svetlečimi diodami: 
8531 20 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 

— druge: 
8531 20 300  s svetlečimi diodami (LED) .'  — 10 

 s sklopi s tekočimi kristali (LCD): 
 z aktivnimi matričnimi sklopi s tekočimi kristali: 

8531 20 510  barvne  — 10 
8531 20 590  črno-bele ali druge enobarvne  — 10 
8531 20 800  •. druge  — 10 
8531 80 - Drugi aparati: 
8531 80 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
8531 80 900  drugi  — 10 
8531 90 - Deli: 
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rifna 
iaka 

J  

90 100 
90 900 

10 000 

21 000 
22 000 
23 000 
24 
24 100 
24 900 
25 000 
29 000 
30 
30 100 
30 900 
90 000 

| 

10 000 

21 000 
29 000 

31 000 
39 000 
40 
40 100 
40 900 
90 000 

i 00 

00 110 
00 190 
00 900 

10 000 

21 000 
29 000 
30 
30 100 
30 900 
40 000 

90 000 

Poimenovanje Enota Carinska 
  stopnja 

 2 3 4 

— aparatov iz tar. podštevilke 8531 20   — 10 
— drugi   • • • • — 10 

Električni kondenzatorji, konstantni, spremenljivi ali nas- 
tavljivi (vnaprej nastavljeni) 

— Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo v tokokrogih 
s frekvenco 50/60 Hz, s kompenzacijo jalove moči najmanj 
0,5 kVAr (močnostni kondenzatorji)  

— Drugi konstantni kondenzatorji: 
— tantalski  
— aluminijski elektrolitski  
— keramični, enoplastni  
— keramični, večplastni: 
 s priključnimi vodniki  
 drugi  
— papirnim ali plastičnim dielektrikom   
— drugi  
— Spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej nastavljeni kondenzatorji): 
— spremenljivi kondenzatorji   
— drugi   
— Deli  

Električni upori (vključno z reostati in potenciometri), ra- 
zen grelnih uporov 

— Stalni ogljeni upori, kompozitni ali naparjeni  — 5 (1) 
— Drugi stalni upori: 
— za moč do vključno 20 W  — 5 (1) 
— drugi i  — 10 
— Spremenljivi žični upori, vključno z reostati in potenciometri: 
— za moč do vključno 20 W  — 10 
— drugi   — 10 
— Drugi spremenljivi upori, vključno z reostati in potenciometri: 
— za moč do vključno 20 W  — 10 
— drugi    — 10 
— Deli  — 10 

Tiskana vezja 

— Ki vsebujejo le vezi in priključki: 
— večslojna tiskana vezja  — 10 
— druga  — 10 
— Z drugimi pasivnimi elementi  — 10 

Električni aparati za vkiapljanje, izklapljanje ali zaščito 
električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi toko- 
krogi ali znotraj njih (npr.: stikala, varovalke, prenapetos- 
tni odvodniki, omejevalniki napetosti, dušilni elementi 
motečih valov, priključne razdelilne priprave in stikalne 
omare), za napetost nad 1.000 V 

- Varovalke  — 15 
- Avtomatski odklopniki tokokrogov: 
- za napetost, manjšo od 72,5 kV   . . — 15 
- drugi  — 15 
- Ločilniki in odklopniki: 
- za napetosti manjšo od 72,5 kV  — 15 
- drugi  — 15 
- Prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti in dušilni ele- 

menti motečih valov  — 15 
- Drugo  — 15 

10 

10 
7 (1) 

10 

10 
10 

5 (1) 
5 (1) 

7 (1) 
10 
10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka    stopnja 

8536 

8536 
8536 
8536 
8536 
8536 
8536 
8536 
8536 
8536 
8536 
8536 

10 
10 100 
10 500 
10 900 
20 
20 100 
20 900 
30 
30 100 
30 300 
30 900 

8536 41 
8536 41 100 
8536 41 900 
8536 49 000 
8536 50 

8536 50 110 
8536 50 150 
8536 50 190 
8536 50 900 

8536 
8536 
8536 
8536 
8536 
8536 
8536 
8536 
8536 
8536 
8536 
8536 

8537 

61 
61 100 
61 900 
69 
69 100 
69 300 
69 900 
90 
90 010 
90 100 
90 200 
90 850 

8537 10 
8537 10 100 

8537 10 910 
8537 10 990 
8537 20 

0 
Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali za 
zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z elek- 
tričnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, releji, varo- 
valke, dušilni elementi motečih valov, vtiči in vtičnice, 
okovi žarnic in razdelilne omarice), za napetosti do 
vključno 1.000 V 

— Varovalke: 
— za tokove do vključno 10 A  
— za tokove od 10 A do vključno 63 A  
 za tokove nad 63 A  
— Avtomatski odklopnild tokokrogov: 
— za tokove do vključno 63 A  
— za tokove nad 63 A  
— Drugi aparati za zaščito električnih tokokrogov: 
 za tokove do vključno 16.A  
— za tokove od 16 A do vključno 125 A  
— za tokove nad 125 A   
— Releji: 
— za napetost do vključno 60 V: 
 za tokove do vključno 2 A  
 za tokove nad 2 A  
 drugi .     
— Druga stikala: 
— za napetosti nad 60 V: 
 pritisna stikala  
 vrtljiva stikala  
 druga  
— druga   
— Okovi žarnic, vtiči in vtičnice: 
— okovi žarnic: 
 z Edisonovim navojem  
 drugi  
 drugi: 
 za koaksialne kable  
 za tiskana vezja  
 drugi  
— Drugi aparati: 
 predpripravljeni elementi za električna vezja  
— vezni in kontaktni elementi za žice in kable  
— kontaktno polje za rezine  
— drugi  

Table, plošče (vključno plošče za numerično krmiljenje), 
pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dve- 
ma ali več izdelki iz tar. št 8535 in 85.36, za elek- 
trično krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, 
vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz 
90. poglavja, razen komutacijskih aparatov iz tar. št 
8517 

— Za napetost do vključno 1.000 V: 
 numerične upravljalne plošče z vgrajenimi avtomatskimi napra- 

vami za obdelavo podatkov .    
— drugo: 
 krmilniki s pomnilnikom, ki se lahko programirajo  
 drugo    
— Za napetost nad 1.000 V: 

15 
15 
15 

15 
5 (1) 

10 
5 (1) 
5 (1) 

10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

10 
10 

10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

10 

4 (1) 
10 
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rifna 
naka 

J  

20 910 
20 990 

t 

10 000 

90 
90 100 
90 900 

I 

10 

10 100 
10 900 

21 
21 100 
21 300 

21 910 
21 990 
22 
22 100 
22 900 
29 
29 100 

29 310 
29 390 

29 910 
29 990 

31 
31 100 
31 90 
31 901 
31 909 
39 
39 100 

39 300 

39 510 
39 590 
39 900 
40 
40 100 
40 300 
40 900 
90 
90 100 
90 900 

Poimenovanie Enota Carinska 
stopnia 

 2 3  

— za napetosti od 1.000 V do vključno 72,5 kV  — 
— za napetosti nad 72,5 kV  — 

Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo 
z aparati iz tar. št 8535, 8536 in 8537 

— Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove za iz- 
delke iz tar. št 8537, Id niso opremljene s svojimi aparati. . — 

— Drugi: 
— elektronski sklopi  — 
— drugi  — 

Električne žarnice z nitko in električne žarnice na raze- 
lektrenje, vključno zaprte reflektorske žarnice z napade- 
nim zrcalom, ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice 

— Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom (sealed 
beam lamp units): 

— za uporabo v civilnem letalstvu    kos 
— druge    kos 
— Druge žarnice z nitko, brez ultravijoličnih in infrardečih žarnic: 
— volframove halogenske: 
 ki se uporabljajo za projektorje  kos 
 ki se uporabljajo za motana kolesa ali druga motorna vozila . kos 
 druge, za napetosti: 
 nad 100 V  kos 
 do vključno 100 V  kos 
— druge, z močjo do vključno 200 W in za napetosti nad 100 V: 
 reflektorske svetilke  kos 
 druge  kos 
— druge: 
 ki se uporabljajo za projektorje  kos 
 ki se uporabljajo za motorna kolesa ali druga motorna vozila: 
 za žaromete   kos 
 druge  kos 
 druge, za napetosti: 
 nad 100 V  kos 
 do vključno 100 V  kos 
— Žarnice na razelektrenje, razen ultravijoličnih žarnic: 
— fluorescenčne, s termokatodo: 
 z dvojnim podnožjem  kos 
 druge: 
 sijaike s predstikalnim vezjem - varčne žarnice  kos 
 druge   kos 
— druge: 
 dvojne (dualne) žarnice  kos 
 druge: 
 žarnice na živosrebme pare    kos 
 natrijeve žarnice: 
 2 u-oblikovano cevjo  kos 
 druge  kos 
 druge   kos 
— Ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice: 
— ultravijolične žarnice    kos 
— infrardeče žarnice .    kos 
— obločnice  kos 
— Deli: 
— podnožja žarnice  — 
— drugo  — 

10 
10 

10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

13 
13 

15 
15 

14 

14 
14 

14 
14 

15 

P r 
15 

15 

15 

15 
15 
15 

10 
10 
10 

10 
10 
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Tarifna Poimenovale Enota Carinska 
oznaka :  stopnja 

8540 Žarilnokatodne, hladnokatodne in fotokatodne elektronke 
(npr.: vakuumske elektronke ali elektronke, napolnjene s 
paro ali plinom, živosrebrove usmerjevalke, Braunove 
elektronke - katodne cevi, elektronke za televizijske ka- 
mere) 

- Katodne cevi za televizijske sprejemnike, vključno katodne 
cevi za video monitorje: 

8540 11  barvne: 
 z razmerjem med širino in višino zaslona manj od 1,5, z dia- 

gonalno izmero zaslona: 
8540 11 110  do vključno 42 cm  kos 15 (1) 
8540 11 130  od 42 cm do vključno 52 cm  kos 15(1) 
8540 11 150  od 52 cm do vključno 72 cm  kos 15 (1) 
8540 11 190  nad 72 cm  kos 15 (1) 

 druge, z diagonalno izmero zaslona: 
8540 11 910  do vključno 75 cm  kos '15 (1) 
8540 11 990  nad 75 cm  kos 15 (1) 
8540 12 000  črno-bele ali druge enobarvne:  kos 14 (1) 
8540 20 - Elektronke za televizijske kamere; pretvorniki in ojačevalniki 

slike; druge fotokatodne elektronke: 
8540 20 1 00  elektronke za TV kamere  kos 5 (1) 
8540 20 300 — pretvorniki ali ojačevalniki slike    kos 5 
8540 20 900 —druge fotokatodne cevi   kos 10 
8540 30 - Druge katodne cevi: 
8540 30 100  barvne  kos 5 (1) 
8540 30 900 — črno-bele ali druge enobarvne kos 5 (1) 

- Mikrovalovne elektronke (npr.: magnetroni, klistroni, elek- 
tronke s potujočimi valovi in karcinotroni), razen elektronk s 
krmilno mrežico: 

8540 41 0D0 — magnetroni   kos 10 
8540 42 000  klistroni   kos 10 
8540 49 000  druge  kos 5 (1) 

- Druge elektronke: 
8540 81 000  sprejemne ali ojačevalne elektronke  kos 10 
8540 89  druge: 

 prikazovalne reprodukcijske (display) elektronke: 
8540 89 110  vakuumske   kos 10 
8540 89 190  druge  kos 10 
8540 89 900  druge  kos 10 

- Deli: 
8540 91 000  katodnih cevi .*  — 10 
8540 99 000  drugi  — 10 

8541 Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi; 
fotoobčutljivi polprevodniški elementi, vključno fotonape- 
tostne celice, sestavljene v module ali plošče ali ne; 
diode za sevanje svetlobe; montirani piezoelektrični kris- 
tali 

8541 10 - Diode, razen fotoobčutljivih diod in diod za sevanje svetlobe: 
8541 10 100  rezine, nerazrezane v čipe  — 15 

— druge: 
8541 10 910  močnostne usmerniške diode   — 15 
8541 10 990  druge  — 15 

- Tranzistorji, razen fotoobčutljivih: 
8541 21  z disipacijo (izgubljeno močjo), manjšo od 1 W: 
8541 21 100  rezine, še nerazrezane v čipe   — 10 
8541 21 900   drugi  — 14 
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Tarifna Poimenovanie Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

1 

8541 29  drugi: 
8541 29 100  rezine, še nerazrezane v čipe   — 10 
8541 29 200  močnostni tranzistorji MOS  — 14 
8541 29 300  bipolni tranzistorji z izoliranimi vhodi (IGBT)  — 14 
8541 29 800  drugi  — 14 
8541 30 - Tiristorji, diac in triac elementi, razen fotoobčutijivih elemen- 

tov: 
8541 30 100 —rezine, še nerazrezane v čipe  — 10 
8541 30 900  drugi  — 14 
8541 40 - Fotoobčutljivi polprevodniški elementi, vključno fotonape- 

tostne celice, sestavljene v module ali plošče ali ne; diode 
za sevanje svetlobe: 

— diode za sevanje svetlobe: 
8541 40 110  laserske diode   — 12 
8541 40 190  druge  — 12 

— druge: 
8541 40 910  sončne celice, sestavljene ali nesestavljene v module ali 

plošče  — 5 (1) 
8541 40 930  fotodiode, fototranzistorji, fototiristorji ali fotosklopniki  — 12 
8541 40 990  drugo  — 12 
8541 50 - Drugi polprevodniški elementi: 
8541 50 100 —rezine, še nerazrezane v čipe  — 10 
8541 50 900 - - drugi  — 14 
8541 60 000 - Montirani piezoelektrični kristali  — 10 
8541 90 000 - Deli    — 10 

8542 Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi 

— Monolitna integrirana vezja: 
8542 11 — digitalna: 

 MOS tipa: 
8542 11 010  rezine, še nerazrezane v čipe  — 9 (1) 
8542 11 050  Čipi  — 14 (1) 
 drugo: 
 pomnilniki: 
 dinamični RAM (random access memories) pomnilniki 

(D-RAM): 
8542 11 120  s shranjevalno zmogljivostjo nad 256 Kbitov  kos 14 (1) 
8542 11 140  s shranjevalno zmogljivostjo od vključno 256 Kbitov 

do 1 Mbita    kos 14 (1) 
8542 11 160  s shranjevalno zmogljivostjo od 1 Mbita do vključno 

4 Mbitov  kos 14 (1) 
8542 11 180  s shranjevalno zmogljivostjo nad 4 Mbite  kos 14 (1) 
 statični RAM pomnilniki (S-RAM): 

8542 11 210  s shranjevalno zmogljivostjo do vključno 64 Kbitov . kos 14 (1) 
8542 11 230  -s shranjevalno zmogljivostjo od 64 Kbitov do 

vključno 256 Kbitov  kos 14(1) 
8542 11 250  s shranjevalno zmogljivostjo od 256 Kbitov do 

vključno 1 Mbita   kos 14 (1) 
8542 11 270  s shranjevalno zmogljivostjo nad 1 Mbitom  kos 14 (1) 
8542 11 310  samo z bralnimi pomnilniki (ROM) - neprogramabilni . kos 14 (1) 
 UV izbrisljivi, programabilni, bralni pomnilniki (E- 

PROM): 
8542 11 330 . s shranjevalno zmogljivostjo do vključno 256 Kbitov kos 13 (1) 
8542 11 340  s shranjevalno zmogljivostjo od 256 do vključno 

1 Mbita  kos 13(1) 
8542 11 350  s shranjevalno zmogljivostjo od 1 do vključno 4 Mbi- 

tov   
8542 11 360  s shranjevalno zmogljivostjo nad 4 Mbitov  kos 13 (1) 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

8542 11 380  električno izbrisljivi, programabilni bralni pomnilniki 
(f) (E2PROM), vštevši FLASH E2PROM   kos 14 (1) 

8542 11 400  pomnilniki z naslovljeno vsebino (angl. content adres- 
sable memory - CAM); FIFO in LIFO pomnilniki; feroe- 
lektrični pomnilniki   kos 12 (1) 

8542 11410  drugi pomnilniki  — 13 (1) 
 mikroprocesorji: 

8542 11 430  z zmogljivostjo do vključno 8 bitov  kos 12 (1) 
8542 11 450  z zmogljivostjo od 8 do vključno 16 bitov  kos 12 (1) 
8542 11 470  z zmogljivostjo od 16 do vključno 32 bitov  kos 12 (1) 
8542 11 490  z zmogljivostjo nad 32 bitov  kos 12 (1) 
 mikrokrmilniki in mikroračunalniki: 

8542 11 510  z zmogljivostjo do vključno 4 bite  kos 12 (1) 
8542 11 520  z zmogljivostjo od 4 do vključno 8 bitov  kos 14 (1) 
8542 11 530  z zmogljivostjo od 8 do vključno 16 bitov  kos 14(1) 
8542 11 540  z zmogljivostjo od 16 do vključno 32 bitov  kos 14 (1) 
8542 11 550  z zmogljivostjo nad 32 bitov.    kos 14 (1) 
 drugo: 

8542 11 560  mikroperiferije  — 12 (1) 
 drugo: 

8542 11 570  povsem namembna logična vezja (angl. full custom 
logic circuits)  — 14 (1) 

8542 11 580  logične mreže  — 14 (1) 
8542 11 600  standardne celice     — 14 (1) 
8542 11 610  programabilna logična vezja  — 12 (1) 
8542 11 630  standardna logična vezja   — 12 (1) 

   drugo: 
8542 11 650  krmilna vezja  — 13 (1) 
8542 11 660  vmesniška (interface) vezja; vmesniška (in- 

terface) vezja s sposobnostjo krmilnih funk- 
cij   — 13 (1) 

8542 11 690  druga  — 13 (1) 
 druga: 

8542 11 700  rezine, še nerazrezane v čipe  — 9 (1) 
8542 11 710  Čipi    — 13 (1) 
 drugo: 
 pomnilniki: 

8542 11 720  dinamični pomnilniki (D-RAM)  * — 14 (1) 
8542 11 730  statični pomnilniki (S-RAM), vštevši cache-RAM; pom- 

nilniki za odčitavanje, neprogramabilni pomnilniki 
(ROM); pomnilniki z naslovljeno vsebino (CAM), pom- 
nilniki FIFO , LIFO in feroelektrični pomnilniki  — 12(1) 

8542 11 750  električno izbrisljivi, programabilni bralni pomnilniki 
(E2PROM), vštevši FLASH E2PROM   — 14 (1) 

8542 11 760  .— drugi pomnilniki  — 13 (1) 
8542 11 770  mikroprocesorji  — 12 (1) 
 mikrokrmilniki in mikroračunalniki: 

8542 11 780  z zmogljivostjo do vključno 4 bitov  — 12 (1) 
8542 11 810  z zmogljivostjo nad 4 bitov  — 14 (1) 
 drugo: 

8542 11 830  mikroperiferije  — 12 (1)- 
 drugo: 

8542 11 850  povsem namembna logična vezja (angl. fuH custom 
logic circuits)  — 14 (1) 

8542 11 870  logične mreže   — 14 (1) 
8542 11 920  standardne celice   — 14 (1) 
8542 11 930  programabilna logična vezja  — 12 (1) 
8542 11 940  standardna logična vezja  — 12 (1) 
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1  

11 960 
11 970 

11 990 
19 
19 100 
19 200 

19 300 
19 500 

19 610 

19 650 
19 690 
19 700 

19 910 

19 950 
19 990 
20 
20 100 
20 300 
20 500 
20 800 
80 000 
90 000 

10 
10 100 
10 900 
20 000 
30 
30 100 

30 900 
80 
80 100 
80 200 

80 510 
80 550 
80 590 
80 700 

80 950 
90 

Poimenovanje Enota Carinska 
  stopnja 

 2 3 4 

 drugo: 
 kontrolna vezja   . — 13 (1) 
 vmesniška (interface) vezja; vmesniška (irv 

terface) vezja s sposobnostjo krmilnih funk- 
cij   — 13 (1) 

 drugo  — 13 (1) 
— druga: 
 rezine, še nerazrezane v čipe   — 9 (1) 
 čipi   — 13 (1) 
 drugo: 
 ojačevalniki  — 13 (1) 
 regulatorji napetosti in toka   — 13 (1) 
 krmilna vezja: 
 inteligentna (smartpovver) vezja  — 14(1) 
 druga: 
 kombinirana analogno - digitalna vezja  — 14(1) 
 druga  — 14 (1) 
 mesniška (intertaoe) vezja; vmesniška (interface) vezja s 

sposobnostjo krmilnih funkcij   — 13 
 druga: 
 inteligentna (smartpovver) vezja  — 14 
 druga: 
 kombinirana analogno - digitalna vezja  — 14 
 druga  — 14 
— Hibridna integrirana vezja: 
 mikroprocesorji, mikrokrmilniki in mikroračunalniki  — 14 
— pretvorniki  — 14 
— ojačevalniki  — 14 
— drugo   — 14 
— Druga  — 14 
— Deli  — 10 

Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki 
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem po- 
glavju 

— Pospeševalniki delcev: 
— ionski pospeševalniki za dopiranje polprevodniških rezin .... — 7 
— drugi  — 7 
— Signalni generatorji  — 10 
— Stroji in aparati za galvanotehniko, elektrolizo in elektroforezo: 
— aparati za jedkanje, razvijanje, guljenje ali čiščenje polprevod- 

niških rezin   — 10 
— drugi    — 10 
— Drugi stroji in aparati: 
— zapisovalci poletov, za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
— antenski ojačevalniki   — 7 
— solarne postelje, luči za sončenje in podobna oprema za 

sončenje: 
 za fluorescenčne cevi z ultravioličnimi A žarki: 
 z dolžino cevi največ 100 cm  kos 7 
 drugo  kos 7 
 drugo  kos 7 
— aparati za fizikalno depozicijo s pomočjo brizganja na polpre- 

vodniško rezino  — 7 
 drugi  — 7 
— Deli: 

65 poročevalec, it. 38/IV 



Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

8543 90 100 - 

8543 90 900 - 

8544 

8544 11 
8544 11 100 
8544 11 900 
8544 19 
8544 19 100 
8544 19 900 
8544 20 000 
8544 30 

8544 30 100 
8544 30 900 

8544 41 
8544 41 100 
8544 41 900 
8544 49 
8544 49 200 
8544 49 800 

8544 51 000 
8544 59 
8544 59 100 

8544 59 200 
8544 59 800 
8544 60 
8544 60 100 
8544 60 900 
8544 70 000 

8545 

8545 11 000 
8545 19 
8545 19 100 
8545 19 900 
8545 20 000 
8545 90 
8545 90 100 
8545 90 900 

8546 

- sklopi in podsklopi iz dveh ali več delov ali kosov, ki so medse- 
bojno pritrjeni, za zapisovalnike poletov, za uporabo v civilnem 
letalstvu    

- drugo  

Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko ok- 
sidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in dru- 
gi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez 
njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično 
oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali 
ne, s konektorjem ali brez njega 

— Žica za navijanje: 
— bakrena: 
 lakirana ali emajlirana  
 druga  
— druga: 
 lakirana ali emajlirana  
 druga  
— Koaksialni kabli in drugi koaksialni električni vodniki  
— Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vo- 

zila, letala ali ladje: 
— za uporabo v civilnem letalstvu  
— drugi  
— Drugi električni vodniki, za napetost do vključno 80 V: 
— s konektorji: 
 ki se uporabljajo za telekomunikacije  
 drugi   
— drugi: 
 ki se uporabljajo za telekomunikacije  
 drugi  
— Drugi električni vodniki, za napetosti nad 80 do vključno 

1000 V: 
— s konektorji   
 drugi: 
 žica in kabli, s posamičnimi žičnimi vodniki premera nad 0,51 

mm   
 drugi: 
 za napetost 1.000 V  
 za napetost nad 80 V, vendar manj kot 1.000 V  
— Drugi električni vodniki, za napetost nad 1.000 V: 
— z bakrenimi vodniki    
— z drugimi vodniki   
— Kabli iz optičnih vtaken    

Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, 
oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega o- 
glja, s kovino ali brez nje, za električne namene 

— Elektrode: 
— za peči  
— druge: 
 elektrode za elektrolize  
 druge  
— Ščetke  
— Drugo: 
 grelni upori     
— drugo   

Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala 

5 
10 

(1) 
(1) 

6 (1) 
6 (1) 

7 

10 
10 

10 
10 

(1) 
(1) 

7 
7 

6 
8 
8 

5 (1) 

6 (1) 
(1) 
(1) 

(1) 
(1) 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Enota Carinska 
 stopnja 

1 2 3 4 

8546 10 000 - Iz stekla i  — 6 

8546 20 - Iz keramičnih materialov: 
8546 20 100  brez kovinskih delov   — 10 

— s kovinskimi deli: 
8546 20 910  za prenos toka nad zemljo ali vlečne linije (npr. železnice) . . — 10 
8546 20 990  drugi  — 10 
8546 90 - Drugi: 
8546 90 100  plastični  — 10 
8546 90 900 - - drugi  — 10 

8547 Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izde- 
lani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi 
kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelani- 
mi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izola- 
torjev iz tar. št. 8546; cevi za električne vodnike in 
spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim ma- 
terialom 

8547 10 - Izolimi deli iz keramičnih materialov: 
8547 10 100 — ki po masi vsebujejo 80% ali več kovinskih oksidov  — 10 
8547 10 900 - - drugi    — 10 
8547 20 000 - Izolimi deli iz plastičnih mas  — 8 
8547 90 000 - Drugo   — 7 

8548 00 000 Električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju  — 4 (1) 

9 
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XVII. ODDELEK 

VOZILA, LETALA. PLOVILA IN SPREMLJAJOČA 
TRANSPORTNA OPREMA 

Opombe 
1. Ta oddelek ne obsega izdelkov iz tar. št. 9501,9503 ali 9508, 
bobov, sani ipd. iz tar. št. 9506. 

2. Z izrazom »deli« in »deli in pribor« v tem oddelku niso 
mišljeni naslednji izdelki, čeprav jih je mogoče šteti za izdelke 
iz tega oddelka: 

(a) tesnila in podobno (ki se uvrščajo po materialu, iz katerega 
so izdelani, ali v tar. št. 8484) in drugi izdelki iz vulkanizirane 
gume (tar. št. 4016), razen iz trde gume; 

(b) deli za splošno rabo, iz 2. opombe k XV. oddelku, iz 
navadnih kovin (XV. oddelek) ali podobni izdelki iz plastičnih 
mas (39. poglavje); 

(c) izdelki iz 82. poglavja (orodja); 

(d) izdelki iz tar. št. 8306; 

(e) stroji in aparati iz tar. št. 8401 do 8479 ali njihovi deli; 
izdelki iz tar. št. 8481 ali 8482; izdelki iz tar. št. 8483, če so 
integralni deli motorjev; 

(f) električni stroji in oprema (85. poglavje); 

(g) izdelki iz 90. poglavja; 

(h) izdelki iz 91. poglavja; 

(ij) orožje iz 93. poglavja; 

(k) svetilke ali svetila iz tar. št. 9405; 

(I) ščetke, ki se uporabljajo kot deli vozil (tar. št. 9603). 

3. Z izrazom »deli ali pribor« v 86., 87. in 88. poglavju so 
mišljeni samo tisti deli ali pribor, ki so primerni za uporabo 
izključno ali pretežno s izdelki iz omenjenih poglavij. Če 
ustrezajo deli ali pribor poimenovanju iz dveh ali več tarifnih 
številk omenjenih poglavij, se uvrstijo v tarifno številko, glede 
na njihov glavni namen. 

4. Letala, ki so konstruirana tako, da se lahko uporabljajo tudi 
kot cestna vozila, se uvrščajo kot letala. 

Amfibijska motorna vozila se uvrščajo kot motorna vozila. 

5. Zračnoblazinska vozila se uvrščajo v ta oddelek skupaj 
z vozili, katerim so najbolj podobna, in sicer: 

a) v 86. poglavje - če so konstruirana tako, da se premikajo 
na vodilni tirnici (hover-trains); 

(b) v 87. poglavje - če so konstruirana tako, da se premikajo 
nad zemljo ali nad zemljo in nad vodo; 

(c) v 89. poglavje - če so konstruirana tako, da se premikajo 
nad vodo, ne glede na to, ali lahko pristanejo na plažah ali 
v dokih ali ne, ali če se lahko premikajo tudi nad ledom. 

Deli in pribor zračnoblazinskih vozil se uvrščajo v tisto tarifno 
številko, v katero se uvrščajo dana vozila. 

Tirni pribor za zračnoblazinske vlake se uvršča kot železniški 
tirni pribor, oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in uprav- 
Ijenje prometa za sistem prevoza z zračnoblazinskimi vlaki pa 
kot oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje 
v železniškem prometu. 

Dodatni opombi 

1. V skladu z določili dodatne opombe 3 k poglavju 89. se 
orodja in izdelki, potrebni za vzdrževanje ali popravilo vozil, 
zrakoplovov in plovil, uvrstijo k danim vozilom, zrakoplovom 
ali plovilom, če se dobavljajo z njimi. Drug pribor, za vozila, 
zrakoplove ali plovila, je treba prav tako uvrstiti skupaj 
z le-temi, če je del normalne opreme vozil, zrakoplovov ali 
plovil in se prodaja skupaj z njimi. 

2. Kadar želi deklarant uporabiti določila splošnega pravila 
2 (a) pri uvozu blaga iz tar. številk 8608, 8805, 8905 in 8907, 
v ločenih pošiljkah, morajo biti izpolnjeni pogoji, ki jih določi 
pristojni organ. 

86. POGLAVJE 

TIRNA VOZILA IN NJIHOVI DELI, ŽELEZNIŠKI IN 
TRAMVAJSKI TIRNI SKLOPI IN PRIBOR TER NJIHOVI DELI; 
MEHANIČNA IN ELEKTROMEHANSKA SIGNALNA OPREMA 
ZA PROMET VSEH VRST 

Opombe 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) leseni ali betonski železniški ali tramvajski pragovi ali 
betonska vodila tirnic za zračnoblazinske vlake (tar. št. 4406 
in 6810) 

(b) deli za železniške ali tramvajske tire iz železa ali jekla iz tar. 
št. 7302; 

(c) električna oprema iz tar. št. 8530 za signalizacijo, varnost, 
nadzor in upravljanje prometa. 

2. Tar. št. 8607 obsega med drugim: 

(a) osi, kolesa, kolesne dvojice, monoblok kolesa, kolesne 
obroče in druge dele koles; 

(b) okvir, podstavni voziček; 

(c) osne mazalke, zavorne naprave; 

(d) odbojnike za tirna vozila, vlečne naprave (s kavljem in 
druge) in naprave za predhod (»mehovi«); 

(e) vagonske karoserije. 

3. Smiselno opombi 1 k temu poglavju obsega tar. št. 8608 
med drugim: 

(a) sestavjene tire, okretnice, odbojnike na koncu tira in 
merilo nakladalnega profila; 

(b) semaforje (signale), mehanske signalne plošče, naprave 
za dviganje in spuščenje zapornic, signalne in kretnične 
upravljalne naprave in drugo mehansko in elektromehansko 
opremo za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje v pro- 
metu, z električno razsvetljavo ali brez nje, za železnice, 
tramvaje, ceste, notranje vodne poti, parkirišča, luke in leta- 
lišča. 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 i i 

8601 Tirne lokomotive, napajane iz zunanjega vira električne 
energije ali iz električnega akumulatorja 

8601 10 000 - Napajane iz zunanjega vira električne energije  kos 5 (1) 
8601 20 000 - Napajane iz električnih akumultorjev  kos 5 

8602 Druge time lokomotive; lokomotive z zalogovnikom 

8602 10 000 - Električne dieselske lokomotive  — 4 (1) 
8602 90 000 - Druge  — 4 (1) 

8603 Samovozni železniški in tramvajski potniški in tovorni va- 
goni, razen tistih iz tar. št 8604 

8603 10 000 - Napajani iz zunanjega vira električne energije  kos 5 (1) 
8603 90 000 - Drugi  kos 14 

8604 00 000 Železniška in tramvajska vozila za vzdrževanje ali ser- 
visiranje, vključno samovozna (na primer vagoni-delav- 
nice, vagoni-dvigala, vagoni-podbijaJniki tolčenca, 
vagoni-ravnalniki tirov, poskusno-preskusni vagoni in pro- 
govna inšpekcijska vozila)  kos 14 

8605 00 000 Železniški in tramvajski potniški vagoni, nesamovozni; 
prtljažni vagoni, poštni vagoni in drugi železniški in tram- 
vajski vagoni za specialne namene, nesamovozni (razen 
tistih iz tar. št 8604)  kos 14 

8606 Železniški in tramvajski tovorni vagoni, nesamovozni 

8606 10 000 -Vagoni cisterne in podobno  kos 14 
8606 20 000 - Vagoni z izolacijo ali hlajenjem, razen tistih iz tar. podšt 

8606 10    kos 14 
8606 30 000 - Samopraznilni vagoni, razen tistih iz tar. podit 8606 10 in 

8606 20  kos 14 
- Drugi: 

8606 91 — s streho in zaprti: 
8606 91 100  posebej prirejeni za transport visokoradioaktivnih snovi . . . kos 14 
8606 91 900  drugi  kos 14 
8606 92 000 —odprti, s fiksnimi stranicami, visokimi več kot 60 cm  kos 14 
8606 99 000 — drugi  kos 14 

8607 Deli tirnih vozil 

- Podstavni vozički, osi, kolesne dvojice in njihovi deli: 
8607 11 000 —pogonski podstavni vozički  — • 11 
8607 12 000 —drugi podstavni vozički  — 4 (1) 
8607 19 — drugo, vključno z deli: 

 osi, sestavljene ali nesestavljene; kolesa in n^tovi deli: 
8607 19 010  iz litega železa ali litega jekla   — 11 
8607 19 110  iz zaprto utopno kovanega jekla   — 11 
8607 19 180  drugo  — 11 

 deli tovornih tirnih vozil, tovornih podstavkov itd.: 
8607 19 910  iz litega železa ali litega jekla  — 11 
8607 19 990  drugi  — 4 (1) 

- Zavore in njihovi deli: 
8607 21 - - zračne zavore in njihovi deli: 
8607 21 100  iz litega železa ali litega jekla   — 4 (1) 
8607 21 900  drugo     — 4(1) 
8607 29 - - drugo: 
8607 29 100  iz litega železa ali litega jekla  — 11 
8607 29 900  drugo  — 11 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka     — stopnja 

8607 30 
8607 30 010 
8607 30 990 

8607 91 
8607 91 100 

8607 91 910 
8607 91 990 
8607 99 
8607 99 100 
8607 99 300 
8607 99 500 
8607 99 900 

8608 00 

8608 00 100 
8608 00 300 

8608 00 910 
8608 00 990 

8609 00 

8609 00 100 

8609 00 900 

- Vlečne naprave (s kavljem in drugo), odbojniki in njihovi deli: 
- iz litega železa ali litega jekla  
- druge   
- Drugi: 
- za lokomotive: 
 ohišja osi in njihovi deli  
 drugi: 
 iz litega železa ali litega jekla   
 drugi  
- drugi: 
 ohišja osi in njihovi deli  
 karoserije in njihovi deli  
 šasije in njihovi deli  
 drugi  

Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor, mehanska 
(vključno elektromehanska) oprema za signalizacijo, var- 
nost, nadzor in upravljanje prometa v železniškem, tram- 
vajskem in cestnem prometu, prometu na notranjih 
vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deli 

- Oprema za železnice in tramvajske proge  
- Druga oprema  
- Deli: 
- iz litega železa ali litega jekla  
- drugi      

Zabojniki (vključno z zabojniki za transport tekočin), 
specialno konstruirani in opremljeni za enega ali več 
načinov prevoza 

- Za prevoz radioaktivnih snovi, zaščiteni s protiradiacijsko 
prevleko  

- Drugi  

4 (1) 
4 (1) 

11 

4 (1) 
4 (1) 

11 
11 
11 
11 

14 
14 

14 
14 

kos 
kos 

11 
11 
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87. POGLAVJE 

VOZILA, RAZEN ŽELEZNIŠKIH ALI TRAMVAJSKIH TIRNIH 
VOZIL, TER NJIHOVI DELI IN PRIBOR 

Opombe 
1. To poglavje ne obsega železniških in tramvajskih tirnih 
vozil, ki so konstruirana izključno za vožnjo po tirnicah. 

2. Za traktorje se štejejo po tem poglavju vozila, izdelana za 
vleko ali potiskanje drugega vozila, priprav ali tovora, bodisi 

da so ali da niso opremljena s pomožno napravo, ki v zvezi 
z glavnim namenom traktorja omogoča tudi prevoz priprav, 
orodja, semena, gnojila in drugega blaga. 

3. Šasi|e za cestna motorna vozila, ki imajo kabine za voznika, 
se uvrščajo v tar. št. 8702 do 8704, ne pa v tar. št. 8706 

4. Tar. št. 8712 obsega vsa otroška kolesa. Otroške igrače 
s kolesi (tricikli, skiroji, avtomobili na pedale ipd.) se uvrščajo 
v tar. št. 9501. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

8701 Traktorji, cestni vlačilci za polpriklopnike in druga vlečna 
vozila (razen tistih iz tar. št. 8709) 

8701 10 - Traktorji in druga vlečna vozila, enoosni: 
8701 10 100 —z močjo do vključno 4 kW  kos 16 
8701 10 900 — z močjo nad 4 kW  kos 16 
8701 20 - Cestni vlačilci za polpriklopnike: 
8701 20 100  novi    kos 20 
8701 20 900 — rabljeni    kos 25 
8701 30 000 - Traktorji goseničarji .    kos 9 (1) 
8701 90 - Drugi: 

— kmetijski vlačilci (vključno s takimi brez sedeža, za katerimi se 
hodi) in gozdarski traktorji, na kolesih: 
 novi, z močjo motorja: 

8701 90 110  do vključno 18 kW  kos 20 
8701 90 150  več kot 18 kW, do vključno 25 kW  kos 15 
8701 90 210  nad 25 kW, do vključno 37 kW  kos 15 
8701 90 250   — nad 37 kW, do vključno 59 kW  kos 15 
8701 90 310  nad 59 kW, do vključno 75 kW  kos 15 
8701 90 350  nad 75 kW, do vključno 90 kW  kos 15 
8701 90 390  nad 90 kW  kos 7(1) 
8701 90 500  rabljeni   kos 20 
8701 90 900  drugi  kos 11 (1) 

8702 Motorna vozila za javni prevoz potnikov 

8702 10 - Z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kom- 
presijo (dieselskim ali poldieselskim): 
 s prostornino cilindrov nad 2.500 cm3: 

8702 10 11  nova: 
• 8702 10 111  izdelana za prevoz samo na letališčih  < kos 22 
• 8702 10 119  druga  kos 22 

8702 10 190  rabljena  kos 25 
— s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3. 

8702 10 910  nova  kos 15 
8702 10 990  rabljena  kos 20 
8702 90 - Druga: 

 z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in vžigom s 
svečko: 
 s prostornino cilindrov nad 2.800 cm3: 

8702 90 11  nova: 
• 8702 90 111  izdelana za prevoz samo na letališčih  kos 22 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

8702 90 119 
8702 90 190 

8702 90 310 
8702 90 390 
8702 90 900 

8703 

8703 10 

8703 10 100 

8703 10 900 

8703 21 
8703 21 100 
8703 21 900 
8703 22 

8703 22 110 
8703 22 190 
8703 22 900 
8703 23 

8703 
8703 

* 8703 
* 8703 

8703 
8703 
8703 
8703 

23 110 
23 19 
23 191 
23 199 
23 900 
24 
24 100 
24 900 

8703 31 
8703 31 100 
8703 31 900 
8703 32 

8703 32 110 
8703 32 190 
8703 32 900 
8703 33 

8703 33 110 
8703 33 190 
8703 33 900 
8703 90 
8703 90 100 
8703 90 900 

8704 

 druga  kos 22 
 rabljena  kos 25 
 s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3: 
 nova   kos 15 
 rabljena  kos 20 
— z drugimi motorji  kos 12 (1) 

Osebni avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana 
predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar. št 8702), 
vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi 
in blaga (tipa "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi avto- 
mobili 

— Vozila, konstruirana za vožnjo po snegu; specialna vozila za 
prevoz ljudi na terenih za golf in podobna vozila: 

— z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem in vžigom s kom- 
presijo (dieselskim in poldieselskim) ali z batnim motorjem z no- 
tranjim izgorevanjem in z vžigom s svečko   kos 18 

— z drugimi motorji  kos 18 
— Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s svečko, razen 

z rotacijskimi batnimi motorji: 
— s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3: 
 nova  kos 27 
 rabljena   kos 27 
— s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do vključno 1500 cm3: 
 nova: 
   avtodomi    kos 27 
 druga   kos 27 
 rabljena  kos 27 
— s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 3000 cm3: 
 nova: 
 avtodomi  kos 27 
 druga: 
 terenska vozila  kos 22 
 druga  kos 27 
 rabljena  kos 27 
— s prostornino cilindrov nad 3000 cm3: 
 nova   kos 25 
 rabljena  kos 27 
— Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na 

vžig s kompresijo (dieselskim ali poldieselskim): 
— s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3: 
 nova  kos 27 
 rabljena    kos 27 
— s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 2500 cm3: 
 nova: 
 avtodomi  kos 27 
 druga .    kos 27 
 rabljena  kos 27 
— s prostornino cilindrov nad 2500 cm3: 
 nova: 
 avtodomi  kos 27 
  druga  kos 27 
 rabljena  kos 27 
— Druga: 
— z električnimi motorji  kos 27 
— druga  kos 27 

Motoma vozila za prevoz blaga 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnia 

8704 10 

8704 10 11 

• 8704 10 111 
• 8704 10 112 
• 8704 10 119 

8704 10 190 
8704 10 900 

8704 21 
8704 21 100 

8704 21 31 
8704 21 311 
8704 21 319 
8704 21 39 
8704 21 391 
8704 21 399 

— Samorazkladalna (dumperji • prekucniki), konstruirana za 
delo izven cestnega omrežja: 

— z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim 
vžigom (dieselskim ali poldieselskim) ali z vžigom s svečko: 
 z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim 

vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino cilindrov 
nad 2.500 cm3, ali z batnim motorjem z notranjim zgorevan- 
jem z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov nad 2.800 cm3 

 z nosilnostjo nad 70 ton  
—. — z nosilnostjo nad 30 do vključno 70 ton  
 druga  
 druga  
— druga  
— Druga z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig 

s kompresijo (dieselskim ali poldieselskim): 
— bruto mase do vključno 51: 
 posebej prirejena za transport visokoradioaktivnih snovi . . 
 druga: 
 z motorji s prostornino cilindrov nad 2.500 cmJ 

 nova: 
 cisterne   
 druga  
 rabljena: 
 cisterne  
 druga  

en 

„3. 

8704 21 
8704 21 
8704 21 
8704 21 
8704 21 
8704 21 
8704 22 
8704 22 100 

91 
911 
919 
99 
991 
999 

8704 
8704 
8704 
8704 
8704 
8704 
8704 
8704 

22 91 
22 911 
22 919 
22 99 
22 991 
22 999 
23 
23 100 

8704 23 91 
8704 23 911 
8704 23 919 
8704 23 99 
8704 23 991 
8704 23 999 

8704 31 
8704 31 

8704 31 
8704 31 

100 

310 
390 

 z motorji s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm : 
 nova: 
  cisterne  
 druga  
 rabljena: 
 cisterne    
 druga  
— bruto mase nad 5 do vključno 201: 
 posebej prirejena za transport visokoradioaktivnih snovi . . 
 druga: 
 nova: 
 cisterne  
 druga  
 rabljena: 
 cisterne  
 druga   • 
— bruto mase nad 201: 
 posebej prirejena za transport visokoradioaktivnih snovi . . 
 druga: 
 nova: 
 cisterne  
 druga  
 rabljena: 
 cisterne   
 druga   
— Druga z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig 

s svečko: 
 bruto mase do vključno 51: 
 posebej prirejena za transport visoko radioaktivnih snovi 
 druga: 
 z motorji s prostornino cilindrov nad 2.800 cm : 
  nova   
 rabljena  

kos 
kos 
kos 
kos 
kos 

kos 

kos 
kos 

kos 
kos 

kos 
kos 

kos 
kos 

kos 

kos 
kos 

kos 
kos 

kos 

kos 
kos 

kos 
kos 

kos 

kos 
kos 

pr 
pr 
22 
pr 
15 

15 

20 
22 

20 
25 

20 
22 

20 
25 

15 

20 
22 

20 
25 

15 

20 
22 

20 
25 

22 

22 
25 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

.1 t. 2  3 4 

 z motorji s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3: 
8704 31 910  nova  kos 22 
8704 31 990  rabljena  kos • 25 
8704 32  bruto mase nad 51: 
8704 32 100  posebej prirejena za transport visokoradioaktivnih snovi . . . kos 22 

 druga 
8704 32 910  nova   kos 22 
8704 32 990  rabljena  kos 25 
8704 90 000 - Druga  kos 18 

8705 Motoma vozila za posebne namene (npr.: samonakladai- 
na vozila za prevoz vozil z okvarami, vozila z dvigali, 
gasilska vozila, vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki, 
vozila za čiščenje cest, vozila za škropljenje ali posipa- 
vanje, mobilne delavnice, mobilne radiološke enote), ra- 
zen motornih vozil, ki so konstruirana predvsem za 
prevoz potnikov ali blaga 

8705 10 000 - Vozila z dvigali  kos 25 
8705 20 000 - Mobilni vrtalni stolpi  kos 15 
8705 30 000 - Gasilska vozila  kos 20 
8705 40 000 - Vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki  kos 25 
8705 90 - Druga: 
8705 90 100 — samonakladalna vozila za prevoz poškodovanih vozil  kos 20 
8705 90 300 — vozila z betonskimi črpalkami  kos 25 
8705 90 900 - - druga  kos 15 

8706 00 Šasije z vdelanimi motorji, za motoma vozila iz tar. št 
8701 do 8705 

- Šasije za traktorje iz tar. št 8701; šasije za motoma vozila 
iz tar. št 8702, 8703 ali 8704, z motorjem z notranjim zgo- 
revanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldiesel- 
skim), s prostornino cilindrov nad 2.500 cm3 ali z vžigom s 
svečko, s prostornino cilindrov nad 2.800 cm3: 

8706 00 110  za vozila iz tar. št. 8702 ali 8704   kos 20 (1) 
8706 00 190 - - druge  kos 9 (1) 

- druge: 
8706 00 910 —za vozila iz tar. št. 8703   kos 7 (1) 
8706 00 990 --druge   kos 11 (1) 

8707 Karoserije (vključno kabine) za motoma vozila iz tar. št. 
8701 do 8705 

8707 10 - Za vozila iz tar. št 8703: 
8707 10 100 — za industrijsko sestavljanje  kos 7 (1) 
8707 10 900 - - druge  kos 8 (1) 
8707 90 - Druge: 
8707 90 100 — za industrijsko sestavljanje: 

traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža) iz tar. podšt. 
8701 10; 
vozil iz tar. št. 8704, z batnim motorjem z notranjim zgorevan 
jem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s 
prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s 
svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm ; 
motornih vozil za posebne namene iz tar. št. 8705   kos 7 (1) 

8707 90 900 - - druge  kos 8 (1) 

8708 Deli in pribor za motoma vozila iz tar. št 8701 do 8705 

8708 10 - Odbijači in njihovi deli: 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 

8708 10 100 — za industrijsko sestavljanje: 
vozil iz tar. št. 8703; > ■ 
vozil iz tar. št. 8704, z batnim motorjem z notranjim zgorevan- 
jem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s 
prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s 
svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm ; 
vozil iz tar. št. 8705   — 5 (1) 

8708 10 900 - - drugi  — 7 (1) 
- Drugi deli in pribor karoserij (tudi za kabine): 

8708 21 —. varnostni pasovi: 
8708 21 100  za industrijsko sestavljanje: 

vozil iz tar. št 8703; 
vozil iz tar. št. 8704, z motorji z notranjim zgorevanjem s kom- 
presijskim vžigom (dieselskimi ali poidieselskimi), s prostorni- 
no cilindrov do vključno 2.500 cm3 afi z vžigom s svečko, s 
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; 
vozil iz tar. št. 8705   kos 5 (1) 

8708 21 900  drugi  kos 15 
8708 29 — drugo: 
8708 29 100  za industrijsko sestavljanje: 

traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža) iz tar. podšt. 
8701 10; 
vozil iz tar. št. 8703; 
vozil iz tar. št. 8704, z motorji z notranjim zgorevanjem s kom- 
presijskim vžigom (dieselskimi ali poidieselskimi), s prostorni- 
no cilindrov do vključno 2.500 cm . ali z vžigom s svečko, s 
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; 
vozil iz tar. št. 8705   — 5 (1) 

8708 29 900  drugo  — 7 (1) 
- Zavore in servozavora in njihovi deli: 

8708 31 — montirane zavorne obloge na nosilcu: 
8708 31 100  za industrijsko sestavljanje: 

traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža), iz tar. podšt. 
8701 10; 
vozil iz tar. št. 8703; 
vozil iz tar. št. 8704, z motorji z notranjim zgorevanjem s kom- 
presijskim vžigom (dieselskimi ali poidieselskimi). s prostorni- 
no cilindrov do vključno 2.500 cm , ali z vžigom s svečko, s 
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; 
vozil iz tar. št. 8705   — 5 (1) 

 druge: 
8708 31 910  za diskaste zavore  — 15 
8708 31 990  druge  — 15 
8708 39 — drugo: 
8708 39 100  za industrijsko sestavljanje: 

traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža), iz tar. podšt. 
8701 10; 
vozil iz tar. št. 8703; 
vozil iz tar. št. 8704 z motorji z notranjim zgorevanjem s kom- 
presijskim vžigom (dieselskimi ali poidieselskimi) s prostorni- 
no cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s 
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm, 
vozil iz tar. št. 8705   — 5 (1) 

8708 39 900  drugo  — 15 
8708 40 - Menjalniki: 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

8708 40 100 — za industrijsko sestavljanje: 
traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža), iz tar. podšt. 
8701 10; 
vozil iz tar. št. 8703; 
vozil iz tar. št. 8704, z motorji z notranjim zgorevanjem s kom- 
presijskim vžigom (dieselskimi ali poldieselskimi), s prostornino 
cilindrov do 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino ci- 
lindrov do 2.800 cm3; 
vozil iz tar. št. 8705   — 5 (1) 

8708 40 900  drugi  — 15 
8708 50 - Pogonske gredi z diferencialom, tudi tiste, ki imajo druge 

transmisijske komponente: 
8708 50 100 — za industrijsko sestavljanje: 

vozil iz tar. št. 8703; 
vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s kom- 
presijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino 
cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s pros- 
tornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; 
vozil iz tar. št. 8705   — 5 (1) 

8708 50 900  druge    — 15 
8708 60 - Gredi (razen pogonskih) in njihovi deli: 
8708 60 100 — za industrijsko sestavljanje: 

vozil iz tar. št. 8703; 
vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s kom- 
presijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino 
cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s pros- 
tornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; 
vozil iz tar. št. 8705    — 5 (1) 

— druge: 
8708 60 910  iz kovanega jekla v zaprtem utopu, (angl. closed-die forged 

steel)   — 15 
8708 60 990  druge  — 15 
8708 70 - Kolesa, njihovi deli in pribor. 
8708 70 100 — za industrijsko sestavljanje: 

traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža), iz tar. podšt. 
8701 10; 
vozil iz tar. št. 8703; 
vozil iz tar. št. 8704. z motorjem z notranjim zgorevanjem s kom- 
presijskim vžigom (dieselskim aii poldieselskim), s prostornino 
cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s pros- 
tornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; 
vozil iz tar. št. 8705     — 5 (1) 

 drugo: 
8708 70 500  aluminijasta kolesa; deli in pribor za kolesa, iz aluminija .... — 15 
8708 70 910  pesto kolesa v obliki zvezde, vlivana v celem, jeklena ali že- 

lezna     — 15 
8708 70 990  drugo  — 15 
8708 80 - Obesni blažilniki: 
8708 80 100 — za industrijsko sestavljanje: 

vozil iz tar. št. 8703; 
vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s kom- 
presijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim) s prostornino 
cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s pros- 
tornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; 
vozil iz tar. št. 8705   — 5 (1) 

8708 80 900 - - drugi    — 15 
- Drugi deli in pribor 

8708 91 - - hladilniki: 
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rifna 
laka 

J  

91 100 

91 900 
92 
92 100 

92 900 
93 
93 100 

93 900 
94 
94 100 

94 900 
99 
99 100 

99 300 
99 500 

99 920 

99 980 

Poimenovanje Enota CarinsKa 
 stopnja - 

2 

- za industrijsko sestavljanje: ; c i o 
traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža), iz tar. podšt. 
8701 10; 
vozil iz tar. št. 8703; 
vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s 
kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s pros- 
tornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s 
svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; 
vozil iz tar. št. 8705   — 5 (1) 

.-drugi  — 15 
izpušni lonci in izpušne cevh 
- za industrijsko sestavljanje: 

traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža), iz tar. podšt. 
8701 10; 
vozil iz tar. št. 8703; 
vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s 
kompresijskim vžigom (dieselskim ali poidieselskim), s pros- 
tornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s 
svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; 
vozil iz tar. št. 8705   — 5 (1) 

-drugo  — 15 
vklopno-izklopne sklopke in njihovi deli: 
- za industrijsko sestavljanje: 

traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža), iz tar. podšt. 
8701 10; 
vozil iz tar. št. 8703; 
vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s 
kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim). s pros- 
tornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s 
svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; 
vozil iz tar. št. 8705   — 5 (1) 

- drugo  — 7 (1) 
volani, krmilni drogovi in krmilni mehanizmi: 
- za industrijsko sestavljanje: 

vozil iz tar. št. 8703; 
vozil is tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s 
kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s pros- 
tornino cilindrov do vključno 2.500 cm , ali z vžigom s 
svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; 
vozil iz tar. št. 8705    . — 15 

- drugi  — 7 (1) 
drugo: 
- za industrijsko sestavljanje: 

traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža), iz tar. podšt. 
8701 10; 
vozil iz tar. št. 8703; 
vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s 
kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s pros- 
tornino cilindrov do vključno 2.500 cm , ali z vžigom s 
svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; 
vozil iz tar. št. 8705   — 5 (1) 

• - drugo: 
 ■ varnostni okvirji  — 15 
 ■ drugi torzijski okvirji   — 15 
 ■ drugo: 
  iz kovanega jekla v zaprtem utopu (kalupu), (angl. clo- 

sed-die forged steel)  — 15 
  drugo  — 15 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznakai i '■   stopnja 

)f 

0709 jf Samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali 
manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lu- 
kah ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razda- 
ljah; vlečna vozila (razen tistih iz tar. št. 8701), ki se 
upoprabljajo na peronih železniških postaj; deli navede- 
nih vozil 

- Vozila: 
8709 11 — električna: 
8709 11 100  posebej prirejena za transport visokoradioaktivnih snovi . . . 
8709 11 900  druga  
8709 19  druga: 
8709 19 100  posebej prirejena za prevoz visokoradioaktivnih snovi . . . . 
8709 19 900  druga  
8709 90 - Deli: 
8709 90 100 — iz litega železa ali litega jekla  
8709 90 900 - - drugi  

8710 00 000 Tanki in druga oklepna bojna motoma vozila, vključno 
tista, ki so opremljena z oborožitvenimi sredstvi, in njiho- 
vi deli  

8711 

8711 10 000 

8711 20 

8711 20 100 

8711 20 910 
8711 20 930 
8711 20 980 
8711 30 

8711 30 100 
8711 30 900 
8711 40 000 

8711 50 000 
8711 90 000 

8712 00 

8712 00 100 

8712 00 300 
8712 00 800 

8713 

8713 10 000 
8713 90 000 

8714 

kos 
kos 

kos 
kos 

Motoma kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila 
s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; 
bočne prikolice 

- Z batnim motorjem in' prostornino cilindrov do vključno 50 
cm3   kos 

- Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad 50 cm3 do 
vključno 250 cm3: 
- skuterji  kos 
 drugo, s prostornino cilindrov: 
 nad 50 cm3, do vključno 80 cm3  kos 
 nad 80 cm3, do vključno 125 cm3  kos 
 nad 125 cm3, do vključno 250 cm3  kos 
- Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad 250 cm3 do 

vključno 500 cm3: 
- s prostornino cilindrov nad 250 cm3 do vključno 380 cm3 .... kos 
- s prostornino cilindrov nad 380 cm3 do vključno 500 cm3 .... kos 
- Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad 50 cm3 do 

vključno 800 cm3  kos 
- Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad 800 cm3. . . kos 
- Drugo  kos 

Kolesa in druga podobna vozila (tudi dostavni tricikli), 
brez motornega pogona 

- Brez krogličnih ležajev  kos 
- Drugo: 
- kolesa  kos 
- drugo   kos 

Invalidski vozički, vključno z vozički z motornim ali dru- 
gačnim mehanskim pogonom 

- Brez motornega ali drugega mehanskega pogona  — 
- Drugi   — 

Deli in pribor vozil iz tar. št. 8711 do 8713 

- Za motoma kolesa (tudi mopede): 

15 
15 

5 
15 

15 
15 

4 (1) 

18 

18 

18 
18 
18 

18 
18 

18 
18 
18 

17 

18 
18 

10 
10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka    stopma 

1 2 3 4 
8714 11 000 — sedeži  kos 18 
8714 19 000 --drugi  — 18 
8714 20 000 - Za invalidske vozičke  — 18 

- Drugi: 
8714 91  okvirji in vilice ter njihovi deli: 
8714 91 100  okvirji  kos 18 
8714 91 300  sprednje vilice  kos 18 
8714 91 900  deli   — 18 
8714 92 — platišča in napere koles: 
8714 92 100 —>-platišča  kos 18 
8714 92 900  napere  — 18 
8714 93 — pesta, razen pest z zavoro in zavor za pesta, in prosta verižna 

kolesa: 
8714 93 100  pesta brez zaviralnih naprav ali prostih verižnih koles  kos 18 
8714 93 900  prosta verižna kolesa  — 18 
8714 94 — zavore, vključno pesta z zavoro in zavore za pesta, in njihovi 

deli: 
8714 94 100  pesta z zavoro in zavore za pesta  kos 18 
8714 94 300  druge zavore  — 18 
8714 94 900  deli     — 18 
8714 95 000 - - sedeži  — 18 
8714 96 — pedala in prestave v pestu ter njihovi deli: 
8714 96 100  pedala  pa 18 
8714 96 300  prestave v pestu   — 18 
8714 96 900  deli    — 18 
8714 99  drugo: 
8714 99 100  ročice  kos 18 
8714 99 300 - — prtljažniki  kos 18 
8714 99 500  prednje in zadnje verižne prestave fderailleur* menjalniki) . . — 18 
8714 99 900  drugo; deli  — 18 

8715 00 Otroški vozički in njihovi deli 

8715 00 100 - Otroški vozički  kos 12 
8715 00 900 - Deli  — 12 

8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila, nesamovozna; 
njihovi deli 

8716 10 - Priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kampiranje: 
8716 10 100  zložljivi  kos 17 

- drugi, z maso: 
8716 10 910  do vključno 750 kg  kos 17 
8716 10 940  od 750 kg do vključno 1600 kg  kos 17 
8716 10 960  od 1600 kg do vključno 3500 kg  kos 17 
8716 10 990  nad 3.500 kg  kos 17 
8716 20 - Samonakladalni ali samorazkladaini priklopniki in polpriklopni- 

ki za kmetijske namene: 
8716 20 100  trosilniki   kos 15 
8716 20 900 - - drugi  kos 17 

- Drugi priklopniki in polpriklopniki za prevoz blaga: 
8716 31 000 —priklopniki-cisterne in polpriklopniki-cisterne:    kos 17 
8716 39  drugi: 
8716 39 100  posebej prirejeni za prevoz visokoradioaktivnih snovi  kos 15 

 drugi: 
 novi: 

8716 39 300  polprikolice   kos 17 
 drugi: 

8716 39 510  enoosni  kos 17 
8716 39 590  drugi  kos 17 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnia 

1    2 3 4 

8716 39 800  rabljeni  kos 17 
8716 40 000 - Drugi priklopniki in polpriklopniki   — 17 
8716 80 000 - Druga vozila  — 17 
8716 90 -Deli: 
8716 90 100 — šasije   — 15 
8716 90 300 — karoserije  — 15 
8716 90 500 - - osi  — 15 
8716 90 900 --drugi deli   — 15 
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U. POGLAVJE 

LETALA, VESOLJSKA VOZILA IN NJIHOVI DELI 

Dodatna opomba 

1. Pri tar. 4t. 8802 izraz »prazne neoperativne mase« pomeni 
maso stroja normalno pripravljenega za polet, brez teže 
posadke, goriva in opreme, razen stalno pritrjene opreme. 

Tarifna Poimenovani« Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4  

8801 Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letaia, pilotirani zma- 
ji in druga letala brez pogona 

8801 10 - Jadralna letala in pilotirani zmaji: 
8801 10 100 — za civilno rabo  kos 10 
8801 10 900 - - drugi   kos 7 (1) 
8801 90 - Drugo: 
8801 90 100  za civilno rabo  — 5 

— drugo: 
8801 90 910  baloni in vodljivi zrakoplovi  — 8 (1) 
8801 90 990  drugo   kos 5 (1) 

8802 Druga letala (npr. helikopterji, letala); vesoljska vozila 
(vključno s sateliti) in sredstva za lansiranje vesoljskih 
vozil 

- Helikopterji: 
8802 11 — prazne neoperativne mase do vključno 2000 kg: 
8802 11 100  civilni helikopterji   kos pr 
8802 11 900  drugi  kos 14 (1) 
8802 12 — prazne neoperativne mase nad 2000 kg: 
8802 12 100  civilni helikopterji  kos pr 
8802 12 900  drugi  kos 5 (1) 
8802 20 - Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase do 

vključno 2000 kg: 
8802 20 100 — civilna letala   kos pr 
8802 20 900  drugo  kos 12 (1) 
8802 30 - Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 

2000 do vključno 15000 kg: 
8802 30 100 — civilna letala  kos pr 
8802 30 900 - - drugo  kos 5 (1) 
8802 40 - Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 

15000 kg: 
8802 40 100 — civilna letala  kos pr 
8802 40 900 - - drugo  kos 5 (1) 
8802 50 000 - Vesoljska vozila (vključno s sateliti) in sredstva za lansiranje 

vesoljskih vozil  — 6 (1) 

8803 Deli blaga iz tar. št. 8801 do 8802 

8803 10 - Propelerji in rotorji ter njihovi deli: 
8803 10 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
8803 10 900 - - drugi  — 10 
8803 20 - Podvozja in njihovi deli: 
8803 20 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
8803 20 900  drugi  — 10 
8803 30 - Drugi deli letal ali helikopterjev: 
8803 30 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — pr 
8803 30 900  drugi < • •    — " 5 
8803 90 — Drugi: 
8803 90 100  zmajev  — 5 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnia 

— drugi: 
8803 90 910  za uporabo v civilnem letalstvu in jadralstvu  . . — 5 (1) 
8803 90 990  drugi  — 5 

8804 00 000 Padala (vključno krmiljena padala) in rotošuti; njihovi 
deli in pribor   — 6 

8805 Oprema za lansiranje ietal; krovna prestrezala letal in po- 
dobne naprave; naprave za treniranje letenja na tleh; 
deli navedenih izdelkov 

8805 10 - Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in po- 
dobne naprave ter njihovi deli: 

8805 10 100 — lansirne naprave za zrakoplove in njihovi deli   — 6 
8805 10 900  drugo  — 6 
8805 20 - Naprave za treniranje letenja na tleh in njihovi deli: 
8805 20 100  za civilno rabo  — ' pr 
8805 20 900 - - drugo  — 4 (1) 
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89. POGLAVJE 

LADJE, ČOLNI IN PLAVAJOČE KONSTRUKCIJE 

Opomba 

1. Trup plovila, nedokončano ali nekompletno plovilo, sestav- 
ljeno, nesestavljeno ali razstavljeno, ali kompletno plovilo, 
nesestavljeno ali razstavljeno, se uvršča v tar. št. 8906, če 
nima bistvenih značilnosti določene vrste plovila. 

Dodatne opombe 

1. Tar. podšt. 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 
8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 89039210, 8904 00 91 in 
8906 00 91 se nanašajo zgolj na plovila, ki so konstruirana za 
morsko plovbo, s trupom dolžine (brez morebitnih štrlečih 

delov) manj kot 12 m. Kljub temu se bodo ribiški čolni in 
reševalni čolni, ki so projektirani za morsko plovbo, obravna- 
vali kot plovila za morsko plovbo ne glede na njihovo dolžino. 

2. Tar. podšt. 8905 10 10 in 8905 90 10 se nanašajo zgolj na 
plovila in plavajoče doke, ki so namenjeni morski plovbi. 

3. Za potrebe tar. št. 8908 izraz »plovila in druge plavajoče 
konstrukcije za rezanje« vključuje tudi naslednje izdelke, 
kadar so le-ti namenjeni rezanju - uničenju, pod pogojem, 
da so del normalne opreme: 

- rezervni deli (kot npr. propelerji), novi ali rabljeni; 

- premični izdelki (pohištvo, kuhinjska oprema, namizni pri- 
bor itd.), ki kažejo jasne znake, da so bili že rabljeni. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka ■ stopnja 

8901 Potniške ladje, izletniške ladje, trajekti, tovorne ladje, 
barže in podobna plovila za prevoz ljudi in blaga 

8901 10 - Potniške ladje, izletniške ladje in podobne ladje, konstrui- 
rane predvsem za prevoz potnikov; trajekti vseh vrst: 

8901 10 100  za morsko plovbo  BRT pr 
8901 10 900 — drugo  kos 10 
8901 20 - Tankerji: 
8901 20 100 —za morsko plovbo  BRT pr 
8901 20 900 - - drugi  Ct/1 5 
8901 30 - Ladje-hiadilnice, razen tistih iz tar. podšt. 8901 20: 
8901 30 100 —za morsko plovbo   BRT pr 
8901 30 900  druge  Ct/I 5 
8901 90 - Druge ladje za prevoz blaga in druga plovila za prevoz pot- 

nikov in blaga: 
8901 90 100  za morsko plovbo  BTR pr 

 drugo: 
8901 90 910  brez mehanskega pogona    Ct/I 5 
8901 90 990  z mehanskim pogonom  Ct/1 5 

8902 00 Ribiške ladje; ladje-tovarne in druge ladje za predelavo 
in konserviranje ribjih izdelkov 

- Za morsko plovbo: 
8902 00 110  z bruto tonažo nad 250 ton (BRT)  BRT 5 
8902 00 190  z bruto tonažo do vključno 250 ton (BRT)   kos 5 
8902 00 900 - Druge  kos 5 

8903 Jahte in druga plovila za šport ali razvedrilo; čolni na 
vesla in kanuji 

8903 10 - Napihljivi: 
— z maso do vključno 100 kg na kos: 

8903 10 110  z maso do vključno 20 kg na kos ali dolžine do vključno 2,5 m kos 10 
8903 10 190  drugi   kos 10 
8903 10 900  drugi  kos 10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

1  2   3 4 

- Drugo: 
8903 91 — jadrnice, s pomožnim motorjem ali brez njega: 
8903 91 100  za morsko plovbo    kos 10 

 druge: 
8903 91910  z maso do vključno 100 kg na kos  kos 10 
 druge: 

8903 91 930  dolžine do vključno 7,5 m .  kos 10 
8903 91 990  dolžine nad 7,5 m  kos 10 
8903 92 — motorni čolni, razen čolnov z izvenkrmnimi motorji: 
8903 92 100  za morsko plovbo  kos 10 

 drugi: 
8903 92 910  dolžine do vključno 7,5m  kos 10 
8903 92 990  dolžine nad 7,5 m  kos 10 
8903 99  drugo: 
8903 99 100  z maso do vključno 100 kg na kos  kos 10 

 drugo: 
8903 99 910  dolžine do vključno 7.5 m  kos 10 
8903 99 990  dolžine nad 7,5 m  kos 10 

8904 00 Vlačilci in potiskači 

8904 00 100 - Vlačilci  — pr 
- Potiskači: 

8904 00 910 — za morsko plovbo    — 10 
8904 00 990  drugi   — 10 

8905 Ladje-svetilniki, gasilska plovila, plavajoči bagri, plava- 
joče dvigalne naprave in druga plovila, pri katerih je 
plovba podrejena njihovi glavni funkciji; plavajoči doki; 
plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proizvodne 
ploščadi 

8905 10 - Plavajoči bagri: 
8905 10 100 — za morsko plovbo   ? kos 5 
8905 10 900 — drugi  kos 5 
8905 20 000 - Plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proizvodne ploščadi . kos 5 
8905 90 - Drugo: 
8905 90 100 —za morsko plovbo  kos 5 
8905 90 900  drugo    kos 5 

8906 00 Druga plovila, vključno z vojnimi ladjami in reševalnimi 
čolni, razen čolnov na vesla 

8906 00 100 - Vojne ladje    — pr 
- Drugo: 

8906 00 910 — za morsko plovbo  kos pr 
- drugo: 

8906 00 930  z maso do vključno 100 kg na kos  kos 10 
8906 00 990  drugo  kos 10 

8907 Druge plavajoče konstrukcije (npr.: splavi, rezervoarji, ke- 
soni, boje in svetilniki) j 

8907 10 000 - Napihljivi splavi      — 10 
8907 90 000 - Drugo  — 10 

8908 00 000 Ladje in druga plovila ter plavajoče konstrukcije za re- # 
zanje    — pr 

•+ ♦ 
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XVIII. ODDELEK 
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, 
KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI 
INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI 
IN PRIBOR 

90. POGLAVJE 
OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, 
KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI 
INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOR 

Opombe 
1. V to poglavie ne spadajo: 

(a) izdelki, ki se uporabljajo v strojih, aparatih ali za drugo 
tehnično uporabo, iz gume (razen iz trde gume), iz tar. št. 
4016, iz usnja ali umetnega usnja iz tar. št. 4204 ali tekstilnega 
materiala (tar. št. 5911); 

(b) podporni pasovi ali drugi podporni izdelki iz tekstila, 
katerih osnovna funkcija za podpiranje ali držanje organov 
izhaja iz njihove elastičnosti (na primer: nosečniški pasovi, 
prsni povoji, trebušni povoji, trakovi za sklepe in mišice) (XI. 
oddelek); 
(c) ognjevarni izdelki iz tar. št. 6903; keramični izdelki za 
laboratorije, kemično in drugo tehnično uporabo iz tar. št. 
6909; 
(d) steklena ogledala, ki niso optično obdelana, iz tar. št 7009, 
in ogledala iz kovine ali iz oplemenitene kovine, ki niso 
optični elementi, iz tar št 8306 ali 71. poglavja; 

(e) izdelki, ki sc uvrščajo v tar. št. 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 
ali 7017; 
(f) deli za splošno rabo, ki so definirani v opombi 2 k XV. 
oddelku, iz navadnih kovin (XV. oddelek), ali podobni izdelki 
iz plastičnih mas (39. poglavje); 
(g) črpalke iz tar. št. 8413, ki imajo merilne naprave; aparati za 
kontrolo in štetje, ki delujejo na podlagi tehtanja, in posebej 
dobavljene uteži za tehtnice iz tar. št. 84.23; stroji za dviganje 
in manipulacijo (tar. št. 8425 do 8428); stroji vseh vrst za 
rezanje papirja in kartona (tar. št. 8441); naprave iz tar. št. 
8466 za nastavitev obdelovanca ali orodja na obdelovalnih 
strojih, vključno naprave z optičnimi napravami za odčitava- 
nje skale (npr. »optične- razdelilne glave), vendar ne tudi 
tiste, ki so v bistvu optični instrumenti (npr. teleskopi za 
centriranje); računski stroji (tar. št. 8470); ventili in druge 
naprave (tar. št. 8481); 

(h) reflektorji (žarometi) iz tar. št. 8512 za kolesa in motorna 
vozila, prenosne električne svetilke iz tar. št. 8513; kinemato- 
grafski aparati za snemanje zvoka, reprodukcijo zvoka in 
presnemanje zvoka (tar. št 8519 ali 8520); vložki odjemne 
glave (tar. št. 8522); radarji radionavigacijski pomožni aparati 
in radijski aparati za daljinsko krmiljenje (tar. št. 8526); zaprte 
reflektorske žarnice z napadenim zrcalom iz tar. št. 8539; 
kabli iz optičnih vlaken iz tar. št. 8544; 

(ij) reflektorji iz tar. št. 9405; 

(k) izdelki iz 95 poglavja te tarife; 

(I) merilniki prostornine, ki se uvrščajo po materialu, iz kate- 
rega so izdelani; 

(m) tuljave, koluti ali podobne podlage, ki se uvrščajo po 
materialu, iz katerega so izdelani (npr. tar. št. 3923 ali XV. 
oddelek). 

2. Deli in pribor za stroje, naprave, instrumente ali aparate, 
razen izdelkov iz opombe 1 k temu poglavju, se uvrščajo 
takole: 

(a) deli in pribor, zajeti v kateri koli tarifni številki tega 
poglavja ali 84.. 85 ali 91 poglavju (razen tar. št. 8485. 8548 in 
9033), se v vseh primerih uvrščajo v svojo ustrezno tarifno 
številko: 

(b) drugi deii in pribor, ki so primerni za uporabo izključno 
s posebno vrsto Vroia instrumenta ali aparata ali z več stroji, 

instrumenti ali aparati iz iste tarifne številke (vključno s stroji, 
instrumente ali aparati iz tar. št. 9010. 9013 in 9031), se 
uvrščajo skupaj s stroji, instrumenti ali aparati te vrste; 

(c) vsi drugi deli in pribor se uvrščajo v tar. št 9033. 

3. Določbe opombe 4 k XVI. oddelku se uporabljajo tudi za to 
poglavje. 
4. Tar. št. 9005 ne obsega teleskopskih namerilnih naprav za 
strelno orožje, periskopskih teleskopov za podmornice ali 
tanke in teleskopov za stroie, naprave, instrumente ali aparate 
iz tega poglavja ali XVI. oddelka. Take teleskopske namerilne 
naprave se uvrščajo v tar. št. 9013. 

5. Optični instrumenti, naprave in stroji za merjenje in kon- 
trolo, ki bi se lahko uvrstili v tar. št. 9013 in v tar št. 9031. se 
uvrščajo v tar. št. 9031. 

6. Tar. št. 9032 obsega samo: 
(a) instrumente in aparate za avtomatsko regulacijo pretoka, 
nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali 
plinih, ali za avtomatsko regulacijo temperature, ne glede na 
to, ali je njihovo delovanje odvisno ali ne od električnega 
fenomena, ki se spreminja v odvisnosti od avtomatsko reguli- 
rane veličine; 

(b) avtomatske regulatorje električnih veličin in instrumente 
ali aparate za avtomatsko regulacijo neelektričnih veličin, 
katerih deiovanje je odvisno od električnega fenomena, ki se 
spreminja v odvisnosti od regulirane veličine 

Dodatna opomba 

1. Pri tar. podšt 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 
10, 9015 80 11. 9015 80 19, 90241010, 9024 80 10, 9025 19 91, 
9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 
9027 1010, 9027 80 11, 9027 80 15, 9027 80 18, 9030 39 30, 
9030 89 20. 9030 89 81. 9030 89 83. 9030 89 85, 9030 89 89. 
9031 80 31, 9031 80 39 in 9032 10 30 izraz »elektronski« 
pomeni instrumente in aparate, ki vsebujejo enega alt več 
izdelkov iz tar. št. 8540, 8541 ali 8542, vendar se ne upoštevajo 
izdelki iz tar. št. 8540, 8541 ali 8542, ki se uporabljajo zgolj za 
usmerjanje toka ali ki so vključeni v pogonski del inštrumenta 
ali aparata. 

2. Pri tar podšt. 9030 81 20 in 9030 89 20 pomeni izraz 
»naprave za testiranje polprevodnikov na robnih priključkih« 
elektronske naprave za funkcionalno testiranje integriranih 
vezij (v fazi proizvodnje), ki so pritrjena na testno ploščo 
z robnimi priključki; te so sestavljene iz vmesne testne glave 
za priključitev testiranega vezja na napravo, generatorja sig- 
nalov. enote za krmiljenje signalov, merilnih in primerjalnih 
enot ter pripadajočih napajalnikov. 

3. Pri tar. podšt. 9030 81 81 in 9030 89 81 pomeni izraz 
»naprave za testiranje polprevodnikov« elektronske naprave 
za funkcionalno testiranje digitalnih integriranih vezij (v fazi 
proizvodnje), ki zagotovijo programirljiv časovni potek, 
podatkovno obliko signalov in testno razmerje brez prekinitve 
testiranja; te so sestavljene iz vmesne testne glave za priklju- 
čitev testiranega vezja, enote za krmiljenje signalov, digital- 
nega generatorja signalov, digitalnih merilnih in primerjalnih 
enot ter pripadajočih napajalnikov. 

4. Pri tar podšt. 9030 81 83 in 9030 89 83 pomeni izraz 
»naprave za testiranje polprevodnikov« elektronske naprave 
za funkcionalno testiranje (v fazi proizvodnje) integriranih 
vezij za mešane signale (analogne in digitalne); te so sestav- 
ljene iz vmesne testne glave za priključitev testiranega vezja, 
enote za krmiljenje signalov, analognega in digitalnega gene- 
ratorja signalov, analognih in digitalnih merilnih in primerjal- 
nih enot ter pripadajočih napajalnikov. 

3. Pri tar. podšt. 9030 81 85 in 9030 89 85 pomeni izraz 
»naprave za testiranje polprevodnikov« elektronske naprave 
za funkcionalno testiranje analognih integriranih vezij (v fazi 
proizvodnje); te so sestavljene iz vmesne testne glave za 
priključitev testiranega vezja, enote za krmiljenje signalov, 
analognega generatorja signalov, analognih merilnih in pri- 
merjalnih enot ter pripadajočih napajalnikov. 

85 



Tarifna Poimenovanje Enota Ca/inska 
oznaka stopnja 

9001 Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz 
optičnih vlaken (nevgrajeni in neoplaščeni), razen tistih 
iz tar. št 8544; listi in plošče iz polarizirajočega materia- 
la; leče (vključno kontaktne leče), prizme, zrcala in dru- 
gi optični elementi iz kakršnega koli materiala, 
nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih e- 
lementov 

9001 10 - Optična vlakna, snopi optičnih vlaken in kabli iz optičnih vla- 
ken: 

9001 10 100 —kabli za prenos slike (neoplaščeni)  — 7 
9001 10 900 - - drugi  — 7 
9001 20 000 - Listi in plošče iz polarizirajočega materiala  — 10 
9001 30 000 - Kontaktne leče  kos 10 
9001 40 - Steklene leče za očala: 
9001 40 200 —ki niso nameniene izboljšanju vida  kos 10 

— za izboljšanje vida: 
 dokončane z obeh strani: 

9001 40 410  z enojnim žariščem  kos 10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka ___ stopnja 

1 2 3 4  

9001 40 490  druge  kos 10 
9001 40 800  druge .  kos 10 
9001 50 - Leče iz drugih materialov za očaia: 
9001 50 200 —ki niso namenjene izboljšanju vida  kos 10 

— za izboljšanje vida: 
 dokončane z obeh strani: 

9001 50 410  z enojnim žariščem  kos 10 
9001 50 490  druge  kos 10 
9001 50 800  druge  kos 10 
9001 90 - Drugo: 
9001 90 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
9001 90 900 - - drugo  — 10 

9002 Leče, prizme, zrcala in drugi optični elmenti, iz 
kakršnega koli materiala, montirani, ki so deli ali pribor » 
instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih neobdela- 
nih steklenih elementov 

— Objektivi: 
9002 11 000 — za fotoaparate, projektorje ali aparate za fotografsko 

povečevanje ali pomanjševanje  kos 10 
9002 19 000 - - drugi  kos 10 
9002 20 000 - Filtri  kos 10 
9002 90 - Drugo: 
9002 90 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 

— drugo: 
9002 90 910  za fotoaparate, projektorje ali aparate za fotografsko 

povečevanje ali pomanjševanje  — 10 
9002 90 990  drugo  — 10 

9003 Okviri za očala ali podobni izdelki in njihovi deli 

— Okviri: 
9003 11 000  iz plastičnih mas  kos 15 
9003 19 — iz drugih materialov: 
9003 19 100  iz plemenitih kovin ali iz valjanih plemenitih kovin  kos 15 
9003 19 300  iz navadnih kovin  kos 15 
9003 19 900  iz drugih snovi   kos 15 
9003 90 000 - Deli  — 15 

9004 Očala in podobni izdelki, korektivni, zaščitni in drugi 

9004 10 - Sončna očala: 
9004 10 100 —z optično obdelanimi 'stekli*   kos 15 

— druga: 
9004 10 910  s plastičnimi lečami  kos 15 
9004 10 990  druga  kos 15 
9004 90 - Drugo: 
9004 90 100 — s plastičnimi lečami  — 10 
9004 90 990 - - drugo  — 10 

9005 Daljnogledi (z enim ali dvema.objektivoma), optični teles- 
kopi in njihova stojala; drugi astronomski instrumenti in 
njihova stojala, razen instrumentov za radio astronomijo 

9005 10 000 - Daljnogledi z dvema objektivoma  kos 10 
9005 80 000 - Drugi instrumenti  — 10 
9005 90 000 - Deli in pribor (tudi stojala)  — 10 

9006 Fotografski aparati, razen kinematografskih kamen foto- £ 
grafski bliskovni aparati in bliskovne žarnice, razen žar- 
nic na razelektrenje iz tar. št. 8539 
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9006 10 - Aparati za pripravljanje tiskarskih plošč ali valjev: 
9006 10 100  aparati, ki izdelajo obliko, potrebno za izdelavo mask ali drugih 

izdelkov iz podlag, prevlečenih s fotoobstcjnimi snovmi  
9006 10 900  drugi  
9006 20 000 - Aparati za snemanje dokumentov na mikrofilm, mikrofiš ali 

druge mikro oblike  
9006 30 000 - Aparati, specialno konstruirani za fotografiranje pod vodo, za 

geodetsko snemanje iz zraka ali za medicinsko ali kirurško 
preiskavo notranjih organov; primerjalni aparati za sodno me- 
dicinske ali kriminalistične namene  

9006 40 000 - Fotografski aparati za trenutno - hitro fotografijo  
- Drugi aparati: 

9006 51 000  z iskalom skozi objektiv (refleksni z enim objektivom - SLR), za 
film v zvitku, širine do vključno 35 mm  

9006 52 000 — drugi, za film v zvitku, širine manj kot 35 mm  
9006 53  drugi, za film v zvitku, širine 35 mm: 
9006 53 100  kamere za enkratno uporabo  
9006 53 900  drugi  
9006 59 000  drugi  

- Fotografski bliskovni aparati in bliskovne žarnice: 
9006 61 000 — bliskovni aparati z žarnicami na razelektrenje ('elektronski") . . . 
9006 62 000 — bliskovne žarnice, bliskovne kocke in podobno  
9006 69 000  drugo  

- Deli in pribor: 
9006 91 000 —za fotografske aparate   
9006 99 000  drugo   

9007 Kinematografske kamere in projektorji, vključno s tistimi 
z vdelanimi aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka 

- Kamere: 
9007 11 000  za film, širok manj kot 16 mm, ali za film širok 2x8 mm  
9007 19 000  druge   

- Projektorji: 
9007 21 000  za film. širok manj kot 16 mm  
9007 29 000 - - drugi  .   

- Deli in pribor: 
9007 91 000  za kamere  
9007 92 000  za projektorje ,  

9008 Projektorji slik, razen kinomatografskih; fotografski apara- 
ti (razen kinematografskih) za povečevanje in po- 
manjševanje 

9008 10 000 - Projektorji diapozitivov  
9008 20 000 - Čitalniki za mikrofilm, mikrofiš ali drugo mikroobliko, ki lah- 

ko izdelajo kopijo ali ne  
9008 30 000 - Drugi projektorji slik  
9008 40 000 - Fotografski aparati (razen kinematografskih) za povečevanje 

in pomanjševanje  
9008 90 000 - Deli in pribor   

9009 Aparati za fotokopiranje z vdelanim optičnim sistemom, 
aparati za kontaktno kopiranje in aparati za termično ko- 
piranje 

- Elektrostatski aparati za fotokopiranje: 
9009 11 000  za reprodukcijo izvirnika direktno na kopijo (direktni postopek) 
9009 12 000  za reprodukcijo izvirnika prek posredne podlage (indirektni 

postopek)   
- Drugi aparati za fotokopiranje: 
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- z vdelanim optičnim si.stem®m    kos 7 (1) 
- kontaktni: 
 ozalitni in diazotipijpki  kos 5 (1) 
 drugi  kos 5 (1) 
-Aparati za termično kopiranje  kos 5 (1) 
- Deli in pribor 
- elektrostatskih fotokopirnih aparatov ali drugih fotokopirnih apa- 

ratov, ki vsebujejo optični sistem   . — 7 (1) 
- drugi   . — 5 (1) 

Aparati in oprema za fotografske (tudi kinematografske) 
laboratorije (vključno z aparati za projeciranje slike vezij 
na občutljive polprevodnike materiale), ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; negatos- 
kopi; zasloni za projekcije 

- Aparati in oprema za avtomatsko razvijanje fotografskega 
(tudi kinematografskega) filma ali papirja v zvitku ali za avto- 
matsko prenašanje posnetka z razvitega filma na zvitke foto- 
grafskega papirja '  — 5 (1) 

- Drugi aparati in oprema za fotografske (tudi kinemato- 
grafske) laboratorije; negatoskopi 
- aparati za projekcijo ali risanje slike vezja na občutljivi polpre- 

vodniki materijah 
 aparati za neposredno pisanje z elektronskim žarkom  — pr 
 črtalniki za koračne ali ponavljajoče vpise . — pr 
 drugi aparati  — pr 
- drugi  - — 5 (1) 
- Zasloni za projekcije  — 10 
- Deli in pribor  — 5 

Optični mikroskopi, tudi tisti za mikrofotografijo, mikroki- 
nematografijo in mikroprojekcijo 

- Stereoskopski mikroskopi  kos 10 
- Drugi mikroskopi za mikrofotografijo, mikrokinematografijo in 

mikroprojekcijo   kos 10 (1) 
-Drugi mikroskopi  kos 10 
- Deli in pribor ;  — 10 

Mikroskopi, razen optičnih mikroskopov; difrakcijski apara- 
ti ( o 

- Mikroskopi, razen optičnih mikroskopov in difrakcijski aparati. — M 6 

- Deli in pribor  — w . 10 

Sklopi s tekočimi kristali, ki ne pomenijo izdelkov, po- Tj 
drobneje opisanih v drugih tarifnih številkah; laserji, ra- • "v 
zen laserskih diod; druge optične naprave in 
instrumenti, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem » £ 
mestu v tem poglavju t 

- Teleskopske namerilne naprave za orožje; periskopi; telesko- 
pi za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz tega poglav- 
ja ali XVI. oddelka  tt 1ž 

- Laserji, razen laserskih diod  — 15 
- Druge naprave, aparati in instrumenti: 
- sklopi s tekočimi kristali: . o 

 sklopi s tekočimi kristali z aktivno matriko: ^ 
 barvne  — 7 (1) . 
 črno-bele in druge enobarvne  — 7 (1) 
 druge  — 7 (1) 

j,    
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9013 80 900  druge   — 7 (1) 
9013 90 - Deli in pribor: 
9013 90 100 — za naprave s tekočimi kristali (LCD) . . .   — 7 (1) 
9013 90 900  drugi  — 7 (1) 

9014 Kompasi; drugi navigacijski instrumenti in aparati 

9014 10 - Kompasi, vključno navigacijski: 
9014 10 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — 5 
9014 10 900 - - drugi  — 5 
9014 20 - Instrumenti in aparati za aeronavtično ali vesoljsko navigaci- 

jo (razen kompasov): 
— za uporabo v civilnem letalstvu: 

9014 20 130  inercijski navigacijski sistemi  kos pr 
9014 20 18  drugi: 

* 9014 20 181  kalkulatorji za opozarjanje pred zastojem motorjev  kos pr 
* 9014 20 189  drugi  kos pr 

9014 20 900 - - drugi  — 7 (1) 
9014 80 000 - Drugi instrumenti in naprave  — 10 
9014 90 - Deli in pribor: 
9014 90 100 — instrumentov iz tar. podšt. 9014 10 in 9014 20, za uporabo v ci- 

vilnem letalstvu  — 10 
9014 90 900  drugi  — 10 

9015 Geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski. oceanograf- 
ski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in 
aparati, razen kompasov; daljinomeri 

9015 10 - Daljinomeri: 
9015 10 100 — elektronski  — 7 
9015 10 900 - - drugi   — 5 
9015 20 - Teodoliti in tahimetri: 
9015 20 100 - - elektronski    — 7 (1) 
9015 20 900 - - drugi  — 5 (1) 
9015 30 - Nivelirji: 
9015 30 100 - - elektronski  — 7 (1) 
9015 30 900 - - drugi  — 5 (1) 
9015 40 - Instrumenti in aparati za fotogrametrijo: 
9015 40 100 — elektronski  — 10 
9015 40 900  drugi  — 10 
9015 80 - Drugi instrumenti in aparati: 

— elektronski: 
9015 80 110  meteorološki, hidrološki in geofizikalni instrumenti in aparati . — 8 
9015 80 190  drugi    — 8 

— drugi: 
9015 80 910  instrumenti in aparati, ki se uporabljajo v geodeziji, topografi- 

ji, terenskem merjenju ali niveliranju; hidrografski instrumenti . — 10 
9015 80 930  meteorološki, hidrološki in geofizikalni instrumenti in aparati . — 10 
9015 80 990  drugi  — 10 
9015 90 000 - Deli in pribor  — 10 

9016 00 Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigramov 
(0,05 g), z utežmi ali brez njih 

9016 00 100 -Tehtnice  kos 15 
9016 00 900 - Deli in pribor  — 15 

9017 Instrumenti in aparati za risanje, označevanje ali matema- 
tično računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, 
risalni pribori v kompletu, logaritemska računala, računa- 
la v obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za mer- 
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jenje dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrome- 
trska merila, merila z nonijem), ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mejstu v tem poglavju 

— Risalne mize in aparati, vključno z avtomatskimi: 
— risalni aparati paralelogramskega in tračniškega tipa  kos 5 (1) 
— drugi   — 5 (1) 
— Drugi instrumenti za risanje, označevanje ali matematično 

računanje: 
— risalni instrumenti: 
 risalni kompleti   kos 10 
 drugi   — 10 
— instrumenti za označevanje: 
 aparati, ki izdelajo obliko, potrebno za izdelavo mask ali dru- 

gih izdelkov iz podlag, prevlečenih s fotoobstojnimi snovmi. . kos 10 
 drugi  kos 10 
— matematični računski instrumenti (vključno z logaritemskim 

računalom, diskaslim računalom itd.). .    kos 10 
— Mikrometrska merita, kljunasta merila z nonijem in kalibrska 

merila: 
— mikrometri in kljunasta merila  kos 10 
— druga, razen kalibrskih meril brez nastavljivih delov iz tar. 

podšt. 9031 80 St)  kos 10 
— Drugi instrumenti: 
— merilne palice in trakovi in merila s skalo  — 10 
— drugi  — 10 
— Deli in pribor    — 10 

Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instru- 
menti in aparati, vključno z scintigrafskimi, elektromedicin- 
skimi aparati in aparati za preiskavo vida 

— Elektrodiagnostični aparati (tudi aparat za funkcionalne razis- 
kovalne preiskave ali za preverjanje fizioloških parametrov): 

— elektrokardiografi  — 5 (1) 
— drugi   — 5 (1) 
— Aparati z ultravijoličnimi ali infrardečimi žarki    — 5 (1) 
— Injekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile in podobno: 
— injekcijske brizgalke, z iglami ali brez njii: 
 plastične  — 5 
 druge  — 5 
— cevaste kovinske igle in kirurške igle za šivanje: 
 cevaste kovinske igle  — 5 
 igle za šivanje    — 5 
— drugo   — 5 
— Drugi zobozdravniški instrumenti in aparati: 
— zobozdravniški vrtalni stroji, tudi kombinirani z drugo zoboz- 

dravniško opremo na skupnem stojalu  — 5 (1) 
— drugo: 
 brusi, koluti, svedri in ščetke, ki se uporabljajo v zobodrav- 

niških vrtalnikih   — 5 
 drugo  — 5 
— Drugi instrumenti in aparati za oči - oftalmologijo: 
— neoptični  — 5 
 optični    — 5 
— Drugi instrumenti in aparati: 
— instrumenti in naprave za merjenje krvnega pritiska  — 5 
— endoskopi  — 5 
— oprema za renalno dializo (umetne ledvice, stroji, ki na- 

domeščajo ledvice in aparati za dializo)   — 5 (1) 
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- diatermični aparati: 
9018 90 410  ultrazvočni  — 5 
9018 90 490  drugi  — 5 
9018 90 500 —aparati za transfuzijo   — 5 
9018 90 600 —aparati in instrumenti za anestezijo  — S 
9018 90 700 — instrumenti za ultrazvočno litotripsijo  — 5 
9018 90 750 —aparati za stimulacijo živcev  — 5 
9018 90 850 - - drugi  — 5 

9019 Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati 
za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisiko- 
terapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi tera- 
pevtski dihalni aparati 

9019 10 - Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati za psi- 
hološka testiranja: 

9019 10 100 —električne naprave za vibro-masažo    — 15 
9019 10 900 - - drugi  — 15 
9019 20 000 - Aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, u- 

metno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparati  — 4 (1) 

9020 00 Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varovalnih 
mask brez mehanskih delov in zamenljivih filtrov 

9020 00 100 - Dihalne naprave in plinske maske {razen njihovih delov), za 
uporabo v civilnem letalstvu   — 5 

9020 00 900 - Drugi   — 4 (1) 

9021 Ortopedske priprave, tudi bergle, kirurški pasovi in kiini 
pasovi; opornice in druge priprave za frakture; umetni 
deli telesa; aparati za izboljšanje sluha in drugi aparati, 
ki se nosijo na telesu ali vdelajo v telo, da bi odpravili 
hibo aii invalidnost 

- Umetni sklepi in druge ortopedske priprave za prelome: 
9021 11 000 —umetni sklepi   — 10 
9021 19  drugo: 
9021 19 100  ortopedski pripomočki  — 10 
9021 19 900  opornice in drugi pripomočki za ziome  — 10 

- Umetno zobovje in zobne proteze: 
9021 21 — umetno zobovje. 
9021 21 100  plastično    100 kos 10 
9021 21 900  iz drugih materialov  100 kos 10 
9021 29  drugo: 
9021 29 100  iz plemenitih kovin ali valjanih plemenitih kovin  — 10 
9021 29 900  drugo  — 10 
9021 30 - Drugi umetni deli telesa: 
9021 30 100 — očesne proteze  — 4 C) 
9021 30 900 - - drugo   — 5 (1) 
9021 40 000 - Aparati za izboljšanje sluha, razen delov in pribora  kos 3 (1) 
9021 50 000 - Aparati za spodbujanje dela srčnih mišic, razen delov in pri- 

bora  kos 5 (1) 
9021 90 - Drugo: 
9021 90 100 —deli in pribor za slušne aparate  — 3 (1) 
9021 90 900 - - drugo  — 5 (1) 

9022 Rentgenski aparati in aparati z alfa, beta aii gama žarki 
za medicinsko, kirurško, zobozdravniško. veterinarsko ali 
drugo uporabo, vključno z aparati za radiografijo ali ra- 
dioterapijo; rentgenske cevi in drugi generatorji rentgen- 
skih žarkov, visokonapetostni generatorji, komandne 
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plošče in komandne mize, zasloni, mize, stoli in podob- 
no za preiskovanje in zdravljenje 

- Rentgenski aparati za medicinsko, kirurško, zobozdravniško, 
veterinarsko ali drugo uporabo, vključno z aparati za radio- 
grafijo ali radioterapijo: 

9022 11 000 — za medicinsko, kirurško, zobozdravniško ali veterinarsko upora- 
bo    kos 5 

9022 19 000 — za drugo uporabo  kos 4 (1) 
- Aparati z alfa, beta ali gama žarki za medicinsko, kirurško, 

zobozdravniško, veterinarsko ali drugo uporabo, vključno z a- 
parati za radiografijo ali radioterapijo: 

9022 21 000 — za medicinsko, kirurško, zobozdravniško ali veterinarsko upora- 
bo      kes 15 (1) 

9022 29 000 - - za drugo uporabo  kos 5 (1) 
9022 30 000 - Rentgenske cevi     kos 5 (1) 
9022 90 - Drugo, vključno z deli in priborom: 
9022 90 100 — rentgenski fluorescenčni zasloni in zasloni za ojačanje rentgen- 

skih žarkov; predmeti in mreže za zaščito pred sevanjem .... — 5 
9022 90 900 --drugo    — 15(1} 

9023 00 Instrumenti, aparati in modeli, namenjeni za demonstri- 
ranje (npr. pri pouku ali na razstavah), ki niso primerni 
za kaj drugega 

9023 00 100 - Ki se uporabljajo za poučevanje fizike, kemije ali tehničnih 
predmetov   — 4 

9023 00 800 - Drugo  — * 

9024 Stroji in aparati za preskušanje trdote, natezne tlačne 
trdnosti, elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti mate- 
riala (npr. kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plas- 
tične mase) 

9024 10 - Stroji in aparati za preskušanje kovin: 
9024 10 100  elektronski  — 8 

— drugi: 
9024 10 910  univerzalni ali za preizkušanje trdnosti  — 4(1) 
9024 10 930  za preizkušanje trdote   — 4 (1) 
9024 10 990  drugi  — 4 t1) 
9024 80 - Drugi stroji in aparati: 
9024 80 100 — elektronski .    — 10 

— drugi: 
9024 80 910  za preizkušanje tekstila, paoirja ali kartona   — 10 
9024 80 990  drugi  — 
9024 90 000 - Deli in pribor  — 10 

9025 Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, ba- 
rometri, higrometri (vlagomeri) in psihrometri, tudi kombi- 
nacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali 
brez nje 

- Termometri in pirometri, ki niso kombinirani z drugimi instru- 
menti: 

9025 11 — tekočinski, za direktno odčitavanje: 
9025 11 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 

 drugi: 
9025 11 910  klinični ali veterinarski termometri  kos 10 (1) 
9025 11 990  drugi  kos 10 

9025 19  drugi: 
9025 19 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
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 drugi: 
9025 19 910  elektronski  kos 10 
9025 19 990  drugi  kos ' 10 
9025 20 - Barometri, ki niso kombinirani z drugimi instrumenti: 
9025 20 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  kos 1 o 
9025 20 900 - - drugi  kos 10 
9025 80 - Drugi instrumenti: 
9025 80 100 —za uporabo v civilnem letalstvu   — 10 

— drugi: 
9025 80 910  elektronski  — 10 
9025 80 990  drugi  — 10 
9025 90 - Deli in pribor: 
9025 90 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
9025 90 900  drugi  — 10 

9026 Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, ni- 
voja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah 
ali plinih (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja, mano- 
metri, merilniki količine toplote), razen instrumentov in a- 
paratov iz tar. št. 9014, 9015, 9028 ali 9032 

9026 10 - Za merjenje ali kontrolo pretoka ali nivoja tekočine: 
9026 10 100 — za uporabo v civilnem letalstvu   — 8 

 drugi: 
 elektronski: 

9026 10 510  merilniki pretoka  kos 7 (1) 
9026 10 590  drugi  kos 7 (1) 

 drugi: 
9026 10 910  merilniki pretoka i  kos 8 
9026 10 990  drugi  kos 8 
9026 20 - Za merjenje ali kontrolo tlaka: 
9026 20 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 

 drugi: 
9026 20 300  elektronski  kos 10 

 drugi: 
 spiralni ali kovinski tlačni merilniki z membrano: 

9026 20 510  pripomočki za merjenje in neavtomatsko uravnavanje pri- 
tiska v zračnicah  kos 10 

9026 20 590  drugi   kos 10 
9026 20 900  drugi  kos 10 
9026 80 - Drugi instrumenti in aparati: 
9026 80 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 

 drugi: 
9026 80 910  elektronski  — 10 
9026 80 990  drugi  — 6 (1) 
9026 90 - Deli in pribor: 
9026 90 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — 6 
9026 90 900  drugi  — 6 

S027 Instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize 
(npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za a- 
nalizo plina ali dima); instrumenti in aparati za merjenje 
in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske 
napetosti in podobno; instrumenti in aparati za kalorime- 
trijska, akustična in fotometrijska merjenja ali kontrolo 
(vključno z ekspozimetri); mikrotomi 

9027 10 - Aparati za analizo plina ali dima: 
9027 10 100  elektronski    kos 7 (1) 
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Tarifna Potmenovanie Enota Carinska 
oznaka     »- 

1 

9027 10 900 - - drugi  kos 

9027 20 - Kromatografi in instrumenti z elektroforezo: 
9027 20 100 — kromatografski  
9027 20 900 — instrumenti z elektroforezo  
9027 30 000 - Spektrometri, spektrofotometri in spektografi na podlagi 

optičnega sevanja (ultravijoličnega, vidnega, infrardečega). . . 
9027 40 000 - Ekspozimetri    
9027 50 000 - Drugi instrumenti in aparati na podlagi optičnega sevanja (ul- 

travijoličnega, vidnega, infrardečega)  
9027 80 - Drugi instrumenti in aparati: 

— elektronski: 
9027 80 110  merilci pH, rH in drugi aparati za merjenje prevodnosti • • • • 
9027 80 150  aparati za prikaz meritev fizikalnih lastnosti polprevodniških 

materialov ali vsebovanih zapornih in prevodnih slojev med 
proizvodnjo polprevodniških rezin  

9027 80 180  drugi  
— drugi: 

9027 80 910  za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti in raztezanja . 
9027 80 950  aparati za prikaz meritev fizikalnih lastnosti polprevodniških 

materialov ali vsebovanih zapornih in prevodnih slojev med 
proizvodnjo polprevodniških rezin  

9027 80 980  drugi   
9027 90 - Mikrotomi; deli in pribor. 
9027 90 100 --mikrotomi (drobnorezni noži)  kos 

9027 90 900 - - deli in pribor  

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali elek- 
trične energije, vključno z merilniki za njihovo umerjanje 

9028 10 000 - Ptinomeri  kos 

9028 20 000 - Merilniki tekočin  kos 

9028 30 - Električni števci: 
— za izmenični tok: 

9028 30 110  za enofazni tok  kos 

9028 30 190  za večfazni tok   kos 

9028 30 900 - - drugi  kos 

9028 90 - Deli in pribor: 
9028 90 100 — za električne števce  
9028 90 900 - - drugi  

9029 Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksir.-Hii., kilometrski 
števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in ta- 
hometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št 9014 in 
9015; stroboskopi 

9029 10 - Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski štev- 
ci, števci korakov in podobno: 

9029 10 100 — električni ali elektronski števci obratov, za uporabo v civilnem le- 
talstvu   

9029 10 900 - - drugi     
9029 20 - Kazalniki hitrosti in tahometri; stroboskopi: 

— kazalniki hitrosti in tahometri: 
9029 20 100  za uporabo v civilnem letalstvu  

 drugi: 
9029 20 310  kazalniki hitrosti za vozila   
9029 20 390  drugi  
9029 20 900  stroboskopi  
9029 90 - Deli in pribor. 
9029 90 100 — za števce vrtljajev, kazalnike hitrosti in tanometre. za uporabo v 

civilnem letalstvu   

6 (1) 

10 
7 (1) 

10 
7 (1) 

8 

10 (1) 

10 (1) 
10 (1) 

10 (1) 

10 (1) 
10 (1) 

10 
8 

5 (1) 
5 (1) 

15 
15 
15 

10 
10 

10 
10 

10 

10 
10 
10 

10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

9029 90 900 — — drugi  

9030 Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in 
aparati za merjenje in kontrolo električnih veličin, razen 
merilnikov iz tar. št. 9028; instrumenti in aparati za mer- 
jenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, koz- 
mičnih ali drugih ionizirajočih sevanj 

9030 10 - Instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih 
sevanj: 

9030 10 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  
9030 10 900 - - drugi  
9030 20 - Osciloskopi in oscilografi s katodno cevjo: 
9030 20 100  za uporabo v civilnem letalstvu  
9030 20 900  drugi   

- Drugi instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo napetos- 
ti, jakosti toka, upornosti ali moči, brez naprav za registri- 
ranje: 

9030 31 — multimetri: 
9030 31 100  za uporabo v civilnem letalstvu  
9030 31 900  drugi   . .  
9030 39  drugi: 
9030 39 100  za uporabo v civilnem letalstvu  

 drugi: 
9030 39 300  elektronski  
 drugi: 

9030 39 910  voltmetri   
9030 39 990  drugi  
9030 40 - Drugi instrumenti in aparati, posebej namenjeni za telekomu- 

nikacije (npr instrumenti za merjenje presluha, instrumenti 
za merjenje ojačenja, instrumenti za merjenje popačenja. pso- 
fometri): 

9030 40 100 — za uporabo v civilnem letalstvu   
9030 40 900  drugi  

- Drugi instrumenti in aparati: 
9030 81 — z napravo za registriranje: 
9030 81 100  za uporabo v civilnem letalstvu  

 drugi: 
9030 81 200  naprave za testiranje polprevodnikov na robnih priključkih, 

ki so primerne za testiranje vstavljenih funkcij integriranih 
vezij  

 drugi: 
9030 81 810  naprave za testiranje polprevodnikov, ki so primerne za 

testiranje vstavljenih funkcij digitalnih integriranih vezij . . 
9030 81 830  naprave za testiranje polprevodnikov, ki so primerne za 

testiranje vstavljenih funkcij analogno - digitalnih integri- 
ranih vezij   

9030 81 850  naprave za testiranje polprevodnikov, ki so primerne za 
testiranje vstavljenih funkcij analognih integriranih vezij . 

9030 81 890    drugi  
9030 89 - - drugi: 
9030 89 100  za uporabo v civilnem letalstvu    

 drugi: 
 elektronski: 

9030 89 200  naprave za testiranje polprevodnikov na robnih pri- 
ključkih, ki so primerne za testiranje vstavljenih funkcij in- 
tegriranih vezij  

 drugi: 

10 

10 
11 

10 
11 

15 
15 

15 

15 

15 
15 

Pr 
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10 
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11 
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11 
11 

Pf 

11 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 

9030 89 810  naprave za testiranje polprevodnikov, ki so primerne 
za testiranje vstavljenih funkcij digitalnih integriranih 
vezij  — 11 

9030 89 830  naprave za testiranje polprevodnikov, ki so primerne 
za testiranje vstavljenih funkcij analogno - digitalnih in- 
tegriranih vezij    — 11 

9030 89 850    naprave za testiranje polprevodnikov, ki so primerne 
za testiranje vstavljenih funkcij analognih integriranih 
vezij  — 11 

9030 89 890 —: drugi  — 11 
9030 89 990  drugi    — 11 
9030 90 - Deli in pribor 
9030 90 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
9030 90 900 --drugi   — 10 

9031 Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki 
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem po- 
glavju; projektorji profilov 

9031 10 000 - Stroji za uravnoteženje mehanskih delov  — 10 
9031 20 000 - Merilne mize  — 7 (1) 
9031 30 000 - Projektorji profilov ,  kos 10 
9031 40 - Drugi optični instrumenti in aparati: 
9031 40 100 — za avtomatski nadzor slik na maskah in povezav na polprevod- 

niški elementih    — 10 
9031 40 200 —za nadzor fotomask za polprevodniške elemente  — 10 
9031 40 300 — za merjenje površinske kontaminiranosti na polprevodniških re- 

zinah    — 10 
9031 40 900 - - drugi    — 10 
9031 80 - Drugi instrumenti, aparati in stroji: 
9031 80 100 —za uporabo v civilnem letalstvu   — 10 

— drugi: 
 elektronski: 

9031 80 310  za merjenje ali preverjanje geometrijskih veličin  — 10 
9031 80 390  drugi  — 10 

 drugi: 
 za merjenje ali preverjanje geometriskih veličin: 

9031 80 510  brez nastavljivih pripomočkov  — 10 
9031 80 590  drugi  — 10 
9031 80 990  drugi  — 10 
9031 90 - Deli in pribor. 
9031 90 100 — instrumentov, naprav in strojev iz tar. podšt. 9031 80, za upora- 

bo v civilnem letalstvu   — 10 
9031 90 900 - - drugi    — 10 

9032 Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmil- 
jenje 

9032 10 -Termostati: 
9032 10 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 

 drugi: 
9032 10 300  elektronski   kos 10 

 drugi: 
9032 10 910  z električno sprožilno napravo  kos 10 
9032 10 990  drugi  kos 10 
9032 20 - Manostati (regulatorji pritiska): 
9032 20 100 — za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
9032 20 900  drugi   . kos 10 

- Drugi instrumenti in aparati: 
9032 81 — hidravlični ali pnevmatski: 
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Tarifna Poimenovanja Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

1 i , ' 2 3 4 

9032 81 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
9032 81 900  drugi    — 10 
9032 89  drugi: 
9032 89 100  za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
9032 89 900  drugi  — 10 
9032 90 - Deli in pribor: 
9032 90 100 —za uporabo v civilnem letalstvu  — 10 
9032 90 900 - - drugi  — 10 

9033 00 000 Deli in pribor (ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju) za stroje, naprave, instrumente 
ali aparate iz 90. poglavja  — 10 
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91. POGLAVJE 
URE IN NJIHOVI DELI 

Opombe 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) stekla in uteži za ure (uvrščajo se glede na material); 

(b) verižice za ure (tar št 7113 in 7117); 

(c) deli za splošno uporabo, definirani v opombi 2 k XV 
oddelku, iz navadnih kovin (XV. oddelek), ali podobni izdelki 
iz plastičnih mas (39. poglavje) ali iz plemenitih kovin ali iz 
kovine, platirane s plemenito kovino (v glavnem tar št 7115); 
vzmeti za ure pa se uvrščajo kot deli ur (tar. št. 9114); 

(d) kroglice za ležaje (tar. št. 7326 ali 8482); 

(e) izdelki iz tar. št. 8412, izdelani tako, da delujejo brez 
zapornega mehanizma; 

(f) kroglični ležaji (tar št. 8482); 

(g) izdelki iz 85. poglavja, ki še niso sestavljeni med seboj ali 

z drugimi komponentami v urne mehanizme ali druge izdelke, 
ki so izključno ali v glavnem primerni za dele takih mehaniz- 
mov (85. poglavje). 

2. Tar. št. 91.01 obsega samo osebne ure z ohišjem, ki je 
v celoti iz plemenite kovine ali iz kovine, platirane s plemenito 
kovino, ali iz teh materialov, kombiniranih z naravnimi ali 
kultiviranimi biseri ali dragimi ali poldragimi kamni (narav- 
nimi, sintetičnimi ali rekonstruiranimi), iz tar. št. 7101 do 7104. 
Osebne ure v škatli iz navadne kovine z vdelano plemenito 
kovino se uvrščajo v tar. št 9102. 

3. V tem poglavju so z izrazom »mehanizmi za osebne ure« 
mišljene naprave, ki se regulirajo z nihajočim koleščkom in 
spiralno vzmetjo, kremenovim kristalom ali kakršnim koli dru- 
gim sistemom, ki lahko določa časovne intervale, s kazalni- 
kom ali mehaničnim sistemom, v katerega se lahko vgradi 
mehanični kazalnik. Taki mehanizmi ne smejo biti debelejši 
od 12 mm, njihova širina, dolžina ali premer pa ne smejo biti 
večji od 50 mm. 

4. Mehanizmi in drugi deli, primerni za uporabo v urah in 
drugih proizvodih (npr. preciznih instrumentih), se uvrščajo 
v to poglavje, razen proizvodov, izključenih z opombo 
1 k temu poglavju 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

9101 Ročne, žepne in druge osebne ure, vključno štoparice, 
z okrovom iz plemenite kovine ali kovine, platirane s 
plemenito kovino 

- Ročne are, ki se napajajo iz baterije ali akumulatorja, s što- 
parico ali brez nje: 

9101 11 000 --samo z mehaničnim kazalnikom  kos 15 
9101 12 000  samo z optično-elektronskim kazalnikom  kos 15 
9101 19 000  druge   kos 15 

- Druge ročne ure, s štoparico ali brez nje: 
9101 21 000  z avtomatskim navijanjem  kos 15 
9101 29 000  druge   kos 15 

- Druge: 
9101 91 000  z napajanjem iz baterije ali akumulatorja  kos 10 
9101 99 000  druge   kos 10 

9102 Ročne, žepne in druge osebne ure, vključno štoparice, 
razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9101 

- Ročne ure, ki se napajo iz batenje ali akumulatorja, s štopa- 
rico aii brez nje: 

9102 11 000  samo z mehaničnim kazalnikom   kos 10 
9102 12 000  samo z optično-elektronskim kazalnikom  kos 10 
9102 19 000  druge   kos 10 

- Druge ročne ure, s štoparico ali brez nje: 
9102 21 000  z avtomatskim navijanjem  kos 10 
9102 29 000  druge   kos 10 

- Druge: 

99 poročevalec, it. 38/IV 



kos 
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kos 
kos 

kos 
kos 

Tarifna Poimenovanje Enota 
I oznaka  

' 1 ''  ' 2  3 

9102 91 000 —z napajanjem iz baterije ali akumulatorja  
9102 99 000  druge . . .    

9103 Hišne, pisarniške in podobne ure z mehanizmom za 
osebne ure, razen ur iz tar. št. 9104 

9103 10 000 - Z napajanjem iz baterije ali akumulatorja  
9103 90 000 - Druge  

9104 00 Ure za instrumentne plošče in ure podobnega tipa za 
vozila, letala, vesoljska vozila ali plovila 

9104 00 100 - Za uporabo v civilnem letalstvu   
9104 00 900 - Druge -  

9105 Druge ure 

- Budilke: 
9105 11 — z napajanjem iz baterije, akumulatorja ali električnega omrežja: 
9105 11 100  samo z napajanjem iz baterije ali akumulatorja ......... 
9105 11 900  druge  
9105 19 000  druge  

- Stenske ure: 
9105 21 000 —na baterije, akumulator ali elektriko iz omrežja  
9105 29 — druge: 
9105 29 100  ure s kukavico  
9105 29 900  druge  

- Druge: 
9105 91 — z napajanjem iz baterije, akumulatorja ali električnega omrežja: 
9105 91 100  za sisteme električnih ur  
9105 91 900  druge  
9105 99  druge: 
9105 99 100  namizne ure  
9105 99 900  druge   

9106 Aparati za kontrolo in merjenje časa, z urnim mehaniz- 
mom ali sinhronskim motorjem (ki npr. registrirajo samo 
čas ali čas in datum) 

9106 10 000 - Aparati, ki registrirajo samo čas; aparati, ki registrirajo čas 
in datum  

9106 20 000 - Parkirne ure  
9106 90 - Drugi: 
9106 90 100 —procesne časovne naprave, štoparice in podobno   
9106 90 900  drugi '.  

9107 00 000 Časovna prekinjala z urnim mehanizmom ali sinhron- 
skim motorjem  

9108 Mehanizmi za osebne ure, kompletni in sestavljeni 

- Z napajanjem iz baterije ali akumulatorja: 
9108 11 000 — samo z mehaničnim kazalnikom ali z napravo, v katero se lahko 

vgradi mehanični kazalnik     kos 
9108 12 000  samo z optično-elektronskim kazalnikom   kos 
9108 19 000  drugi  kos 
9108 20 000 - Z avtomatičnim navijanjem  kos 

- Drugi: 
9108 91 000 — širine, dolžine ali premera do 33,8 mm  kos 
9108 99 000  drugi     kos 

9109 Drjgi urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni 

Carinska 
stopnia 

kos 
kos 
kos 

kos 

kos 
kos 

kos 
kos 

kos 
kos 

kos 
kos 
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11 100 
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80 000 
90 000 

10 000 
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10 
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90 300 
90 900 

I 

10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
90 000 

Poimenovanje Enota Carinska 
   stopnja 

2   3 4 

— Z napajanjem iz baterije, akumulatorja ali iz električnega 
omrežja: 

— za budilke  kos 15 
— drugi: 
 širine ali premera do 50 mm, za uporabo v civilnem letalstvu . kos 15 
 drugi  kos 15 
— Drugi: 
— širine ali premera do 50 mm, za uporabo v civilnem letalstvu . . kos 15 
— drugi   kos 15 

Kompletni urni mehanizmi (za osebne ali druge ure), ne- 
sestavljeni ali delno sestavljeni (mehanizmi v kompletih); 
nekompletni umi mehanizmi (za osebne ali druge ure), 
sestavljeni, grobi umi mehanizmi za osebne ali druge 
ure 
- Za osebne ure: 
— kompletni mehanizmi, nesestavljeni ali delno sestavljeni (meha- 

nizmi v kompletih): 
- — z vztrajnikom in vzmetjo    . kos 15 
 drugi  kos 15 
- nekompletni mehanizmi, sestavljeni   — 15 
- grobi mehanizmi  — 15 
- Drugi  — 15 
Ohišja za osebne ure in deli ohišij 

- Ohišja iz plemenitih kovin ali iz kovin, platirana s plemenito 
kovino  kos 15 

- Ohišja iz navadnih kovin, vključno pozlačena ali posrebrena 
ohišja: 
- pozlačena ali posrebrena  kos 10 
- druga  kos 10 
- Druga ohišja  kos 10 
- Deli  — 10 

Ohišja za hišne, pisarniške in podobne ure in ohišja po- 
dobne vrste za druge proizvode iz tega poglavja, deli 
ohišij 
- Kovinska ohišja   kos 15 
- Druga ohišja  kos 15 
- Deli  — 15 

Jermenčki in zapestnice za ročne ure in deli za jer- 
menčke in zapestnice 

- Iz plemenitih kovin ali iz kovine, platirane s plemenito kovino: 
- iz plemenitih kovin  — 15 
- iz kovine, prevlečene s plemenito kovino  — 15 
- Iz navadne kovine, vključno pozlačene ali posrebrene  — 15 
- Drugi: 
- iz usnja ali umetnega usnja  — 15 
- z plastičnih materialov   — 15 
- drugi    — 15 

Drugi deli ur 

- Vzmeti, vključno lasne vzmeti  — 15 
- Ležajni kamen  — 15 
- Številčnice  — 15 
- Plošče in mostički   — 15 
- Drugo   — 15 
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92. POGLAVJE 
GLASBILA, NJIHOVI DELI IN PRIBOR 

Opombi 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) deli za splošno rabo, definirani v opombi 2 k XV. oddelku 
te tarife, iz navadnih kovin (XV. oddelek), ali podobni proiz- 
vodi iz plastičnih mas (39. poglavje); 

(b) mikrofoni, ojačevalniki, zvočniki, slušalke, stikala, strobo- 
skopi ter drugi pomožni instrumenti, aparati in oprema iz 85. 
in 90. poglavja, ki se uporabljajo s proizvodi iz tega poglavja, 
toda niso vanje vdelani in tudi niso skupaj z njimi v isti omari; 

(c) glasbila in glasbeni aparati v obliki Igrač (tar. št. 9503); 

(d) ščetke za čiščenje glasbil (tar. št. 9603); 

(e) predmeti, ki imajo pomen zbirke ali starine (tar. št. 9705 in 
9706). 

2 Loki, palice in podobne priprave za glasbila iz tar. št. 9201 
in 9206, ki se carinijo v potrebnem številu sKupaj z glasbilom 
in so očitno namenjeni za uporabo z njim, se uvrščajo 
v tarifno številko, v katero se uvršča ustrezno glasbilo. 

Kartice, plošče, valji iz tar. št. 9209 se uvrščajo v to tarifno 
številko tudi. če so dobavljeni skupaj z glasbili, za katera so 
namenjeni. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

9201 Klavirji, vključno z avtomatskimi klavirji; čembala in dru- 
ga glasbila s klaviaturo in strunami 

9201 10 - Pianina (pokončni klavirji): 
9201 10 100  novi  kos 15 
9201 10 900 - - rabljeni  kos 15 
9201 20 000 - Koncertni klavirji  kos 15 
9201 90 000 - Drugo  — 15 

9202 Druga glasbila s strunami (npr. kitare, violine, harfe) 

9202 10 - Godala; 
9202 10 100  violine  kos 15 
9202 10 900 - - druga  kos 15 
9202 90 - Druga: 
9202 90 100 - - harfe  kos 15 
9202 90 300 - - kitare  kos 15 
9202 90 900  druga  kos 15 

9203 00 Orgle s tipkami; harmoniji in podobna glasbila s klaviatu- 
ro in prostimi kovinskimi piščalmi 

9203 00 100 - Orgle s tipkami  — 15 
9203 00 900 - Drugo  kos 15 

9204 Harmonike in podobna glasbila; orglice 

9204 10 - Harmonike in podobna glasbila: 
9204 10 100  z manj kot 80 basi  kos 20 
9204 10 900 --z 80 ali več basi  kos 20 
9204 20 000 - Orglice . .    kos 18 

9205 Druga pihala (npr. klarineti, trobente, dude) 

9205 10 000 - Kovinska pihala  kos 15 
9205 90 000 - Druga  — 15 

9206 00 000 Tolkala (npr. bobni, ksilofoni, cimbale, kastanjete, mara- 
kasi)   — 10 
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rifna 
laka 

j  

10 
10 100 
10 300 
10 500 
10 800 
90 
90 100 
90 900 

10 000 
90 000 

10 000 
20 000 
30 000 

91 000 
92 000 
93 000 
94 000 
99 
99 100 
99 300 
99 800 

Poimenovanje Enota Carinska 
 stopnja 

Glasbila, katerih zvok se proizvaja električno ali se 
mora ojačati električno (npr. orgle, kitare, harmonike) 

— Glasbila s klaviaturo, razen harmonik: 
— orgle   kos 15 
— digitalni klavirji    kos 15 
— sintetizatorji  kos 15 
— druga  — 15 
— Druga: 
---kitare  kos 15 
— druga  — 15 

Glasbene skrinje, sejemske orgle, mehanične lajne, me- 
hanične ptice pevke, pojoče žage in druga glasbila, ki 
se ne uvrščajo v nobeno drugo tarifno številko tega po- 
glavja; vsakovrstni predmeti za vabljenje; piščalke, rogo- 
vi za klicanje in drugi ustni signalni instrumenti 

— Glasbene skrinje  — 10 
— Drugo   — 10 

Deli (npr. mehanizmi za glasbene skrinje) in pribor (npr. 
kartice, plošče in valji za mehanična glasbila) za glasbi- 
la; metronomi, glasbene vilice in piščalke (za dajanje 
tona) vseh vrst 

— Metronomi, glasbene vilice in piščalke (za dajanje tona) ... — 15 
— Mehanizmi za glasbene skrinje.  — 15 
— Strune za glasbila   — 15 
— Drugo: 
— deli in pribor za klavirje  — 15 
— deli in pribor za glasbila iz tar. št. 9202 .     . . — 15 
— deli in pribor za glasbila iz tar. št. 9203    — 15 
— deli in pribor za glasbila iz tar. št. 9207   — 15 
 drugo: 
 deli in pribor za glasbila iz tar. št. 9204   — 15 
 deli in pribor za glasbene instrumente iz tar. št. 9205   — 15 
 drugo   — 15 
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XIX. ODDELEK 
OROŽJE IN STRELIVO; NJUNI DELI IN PRIBOR 

93. POGLAVJE 
OROŽJE IN STRELIVO; NJUNI DELI IN PRIBOR 

Opombi 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) proizvodi iz 36 poglavja (npr udarne kapice, detonatorji, 
signalne rakete)1; 

(b) deli za splošno rabo. definirani v opombi 2 k XV. oddelku, 
iz navadnih kovin (XV. oddelek) in podobni proizvodi iz pla- 
stičnih mas (39 poglavje); 

(c) oklepna bojna vozila (tar št. 8710); 

(d) teleskopske namerilne priprave in druge optične naprave, 
ki so primerne za uporabo z orožjem, razen če so montirane 
na orožju ali dobavliene skupaj z orožjem, na katero bodo 
montirane (90. poglavje); 

(e) loki, puščice, meči za sabljanje in otroške igrače (95. 
poglavje), 

(f) predmeti, ki imajo pomen zbirke ali starine (tar. št. 9705 in 
9706) 

2. Z izrazom »njihovi deli- iz tar. št. 9306 niso mišljene 
radijske naprave in radarji iz tar. št. 8526. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

9301 00 000 Vojaško orožje, razen revolverjev, pištol in orožja iz tar. 
št. 9307  — pr 

9302 00 Revolverji in pištole, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. 
št. 9303 in 9304 

9302 00 100 - Kalibra 9 mm ali več  kos 5 (1) 
9302 00 900 - Drugo  kos 6 (1) 

9303 Drugo strelno orožje in podobne priprave, ki delujejo z 
vžigom eksplozivne polnitve (npr. športne puške, šibre- 
nice ter lovske in športne karabinke; strelno orožje, ki 
se polni od spredaj; signalne pištole in druge priprave, 
predvidene za izstreljevanje samo signalnih raket; pištole 
in revolverji za izstreljevanje maneverskega streliva; 
pištole s privezanim klinom za humano ubijanje živali; 
metalnice ladijskih vrvi) 

9303 10 000 - Strelno orožje, ki se polni od spredaj  kos 25 
9303 20 - Druge športne in lovske puške šibemice, vključno kombina- 

cije pušk šibrenic in karabink: 
9303 20 300 — dvocevne šibrenice    kos 25 
9303 20 80  druge: 

♦ 9303 20 801  enocevne šibrenice  kos 25 
* 9303 20 809  druge  kos 25 

9303 30 000 - Druge športne in lovske puške:  kos 25 
9303 90 000 - Drugo  kos 25 

9304 00 000 Drugo orožje (npr. vzmetne, zračne in plinske puške in 
pištole; solzilci v obliki pršil, gumijevke), razen orožja iz 
tar. ŠL 9307   — 25 

9305 Deli in pribor izdelkov iz tar. št. 93.01 do 93.04 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka       stopnja 

9305 10 000 - Za revolverje ali pištole  — 
- Za puške šibrenice, lovske in športne karabinke iz tar. št. 

9303: 
9305 21 000 — cevi za puške šibrenice   kos 
9305 29  drugo: 
9305 29 100  risane cevi  kos 
9305 29 300  grobo obdelani leseni deli pušk   — 
9305 29 800  drugo  — 
9305 90 - Drugo: 
9305 90 100 —..za vojaško orožje iz tar.št. 93.01   — 
9305 90 900 - - drugo  — 

9306 Bombe, granate, torpedi, mine, rakete in podobno ter 
njihovi deli; naboji, drugo strelivo in projektili ter njihovi 
deli, vključno s šibrami in čepi za patrone 

9306 10 000 - Strelivo za orodje za kovičenje aii podobno orodje ali za 
pištole z vezanim klinom za humano ubijanje živali ter njego- 
vi deli   1000 kos 

- Strelivo za puške šibrenice in deli tega streliva; strelivo za 
zračne puške: 

9306 21 000 - - naboji   1000 kos 
9306 29  drugo: 
9306 29 400  strelivo v okvirjih  1000 kos 
9306 29 70  drugo: 
9306 29 701  strelivo za zračne puške (tudi za point-ball puške)  1000 kos 
9306 29 702  krogle in svinčene šibre   — 
9306 29 709  drugo  — 
9306 30 - Drugo strelivo in njegovi deli: 
9306 30 100 — za revolverje in pištole iz tar. št. 93.02 in za avtomatske puške 

iz tar. št. 93.01   — 
 drugo: 

9306 30 300  za vojaško orožje  — 
 drugo: 

9306 30 910  naboji s centralnim vžigom  1000 kos 
9306 30 930  naboji z robnim vžigom   1000 kos 
9306 30 980  drugo  — 
9306 90 - Drugo: 
9306 90 100 — za vojaške namene  — 
9306 90 900  drugo   — 

9307 00 000 Meči, sablje, bajoneti, sulice in podobno orožje, njihovi 
deli ter nožnice za to orožje   — 

25 

25 

25 
25 
25 

pr 
25 

25 

25 

25 

25 
25 
25 

5 (1) 

2 (1) 

25 
25 
25 

4 (1) 
25 
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XX. ODDELEK 
RAZNI IZDELKI 

94. POGLAVJE 
POHIŠTVO, POSTELJNINA, ŽIMNICE, NOSILCI ZA ŽIMNICE, 
BLAZINE IN PODOBNI POLNJENI IZDELKI; SVETILKE IN 
DRUGA SVETILA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA 
DRUGEM MESTU; OSVETLJENI ZNAKI, OSVETLJENE 
PLOŠČICE Z IMENI IN PODOBNO; MONTAŽNE ZGRADBE 

Opombe 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) žimnice, prešite odeje in blazine, napolnjene z vodo ali 
napihljive, iz 39., 40. in 63. poglavja; 

(b) ogledala za postavitev na pod ali tla (npr. velika ogledala, 
ki se nagibajo okoli horizontalne osi), iz tar. št. 70.09; 

(c) izdelki iz 71. poglavja; 

(d) deli za splošno rabo, ki so navedeni v opombi 2 k XV. 
oddelku, iz navadnih kovin (XV. oddelek), in podobni proiz- 
vodi iz plastičnih mas (39. poglavje) ter blagajne in drugo iz 
tar. št. 83.03; 

(e) pohištvo, ki je posebej konstruirano kot del opreme za 
hlajenje ali zamrzovanje iz tar. št. 84.18; pohištvo, posebej 
konstruirano za šivalne stroje (tar. št. 84.52); 

(f) svetilke in 85. poglavja; 

(g) pohištvo, ki je posebej konstruirano kot del aparatov iz tar. 
št. 85.18 (tar. št. 85.18), iz tar. št. 85.19 do 85.21 (tar. št. 85.22) 
in iz tar. št. 85.25 do 85.28 (tar. št. 85.29); 

(h) proizvodi iz tar. št. 87.14; 

(ij) zobozdravniški stoli z vgrajenimi zobozdravniškimi napra- 

vami iz tar. št. 90.18 in zobozdravniškimi pljuvalniki (tar. št. 
90.18); 

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

(I) pohištvo v obliki igrač ter svetilke in svetila v obliki igrač 
(tar. št. 95.03), biljardne mize in drugo pohištvo, ki je posebej 
konstruirano za družabne igre (tar. št. 95.04), pohištvo za 
čarovniške trike ter okrasi (razen električnih girland), kot so 
lampioni (tar. št. 95.05). 

2. Proizvodi (razen delov) iz tar. št. 94.01 do 94.03 se uvrščajo 
v te tar. številke samo, če so konstruirani tako, da se lahko 
postavijo na pod ali tla. 

Ta določba pa se ne uporablja za naslednje proizvode, ki so 
uvrščeni v navedene tarifne številke tudi, če so konstruirani 
tako, da se obesijo, pritrdijo na zid ali stojijo drifg na drugem, 
in sicer 

(a) kuhinjske omare, omare in vitrine za knjige, drugo pohi- 
štvo s policami in pohištvo iz komponibilnih elementov; 

(b) sedeže in ležišča. 

3. (a) V tar. št. 94.01 do 94.03 z deli proizvodov niso mišljeni 
listi - plošče (razrezani ali nerazrezani v oblike, vendar ne 
kombinirani z drugimi deli) iz stekla (tudi ne ogledala), mar- 
morja, drugega kamna in iz kakršnega koli drugega materiala, 
navedenega v 68. ali 69. poglavju. 

(b) Proizvodi iz tar. št. 94.04 se uvrščajo v to tarifno številko 
samo, če se dobavijo posebej, če se ne dobavijo posebej, se 
uvrščajo kot deli proizvodov iz tar. št. 94.01, 94.02 in 94.03. 

4. V tar. št. 94.06 so z izrazom »montažne zgradbe- mišljene 
zgradbe, ki so dokončane v tovarni ali se dobavljajo skupaj 
razstavljene, da bi jih sestavili na kraju samem (stanovanjske 
hiše, hiše na gradbiščih, pisarne, šole, prodajalne, hangarji, 
garaže in podobne zgradbe). 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1    2 3 4 

9401 Sedeži (razen tistih iz tar. št. 94.02), vključno s tistimi, 
ki se lahko spremenijo v ležišča, in njihovi deli 

9401 10 - Sedeži za letala: 
9401 10 100 —neprevlečeni z usnjem, za uporabo v civilnem letalstvu  — 20 
9401 10 900  drugi ..   — 20 
9401 20 000 - Sedeži za motoma vozila  — 20 
9401 30 - Vrtljivi sedeži z nastavljanjem višine: 
9401 30 100 — tapecirani, z naslonjali in opremljeni s koleščki ali drsnimi meha- 

nizmi   — 20 
9401 30 900  drugi  — 20 
9401 40 000 - Sedeži, razen vrtnih stolov ali taborniške opreme, ki se lah- 

ko spremenijo v ležišča   — 20 
9401 50 000 - Sedeži iz trstike, protja, bambusa ali podobnega materiala. . — 20 

— Drugi sedeži z lesenim ogrodjem: 
9401 61 000 — tapecirani    — 20 
9401 69 000 - - drugi  — 20 

— Drugi sedeži, s kovinskim ogrodjem: 
9401 71 000 — tapecirani    — 20 
9401 79 000 - - drugi   — 20 
9401 80 000 - Drugi sedeži  — 20 
9401 90 - Deli: 

' 9401 90 100 — sedežev, ki se uporabljajo v letalih  — 20 
— drugi: 

9401 90 300  iz lesa  — 20 
9401 90 800 ---drugi  — 20 

9402 Medicinsko, kirurško, zobozdravniško in veterinarsko 
pohištvo (npr. operacijske mize, mize za preglede, bol- 
niške postelje z mehaničnimi napravami, zobozdravniški 
stoli); frizerski stoli in podobni stoli, ki se lahko vrtijo, 
nagibajo in dvigajo; deli navedenih izdelkov 

9402 10 000 - Zobozdravniški, frizerski in podobni stoli ter njihovi deli. ... — 14 
9402 90 000 - Drugo  — 14 

9403 Drugo pohištvo in njegovi deli 

9403 10 - Kovinsko pisarniško pohištvo: 
9403 10 100 —risalne mize (razen tistih iz tar.št. 90.17) — 16 

— drugo: 
 višine do vključno 80 cm: 

9403 10 510  mize    ... — 16 
9403 10 590  drugo  — 16 

 višine nad 80 cm: 
9403 10 910  omarice z vrati ali navojnicami  — 16 
9403 10 930  omarice za spravilo dokumentacije, kartic ipd  — 16 
9403 10 990  drugo  — 16 
9403 20 - Drugo kovinsko pohištvo: 
9403 20 100 —za uporabo v civilnem letalstvu   — 12 

— drugo: 
9403 20 910  postelje    — 12 
9403 20 990  drugo    — 12 
9403 30 - Leseno pisarniško pohištvo: 

 višine do vključno 80 cm: 
9403 30 110  mize  — 20 
9403 30 190  drugo  — 20 

— višine nad 80 cm: 
9403 30 910  omarice z vrati, roloji inpd.; omarice za dokumentacijo, kar- 

tice ipd  — 20 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka       ;   stopnja 

9403 
9403 
9403 
9403 
9403 
9403 
9403 
9403 
9403 
9403 
9403 
9403 
9403 

30 990 
40 
40 100 
40 900 
50 000 
60 
60 100 
60 300 
60 900 
70 
70 100 
70 900 
80 000 

9403 90 
9403 90 100 
9403 90 300 
9403 90 900 

9404 

9404 10 000 

9404 21 

9404 
9404 
9404 
9404 
9404 
9404 
9404 
9404 
9404 
9404 
9404 

9405 

21 100 
21 900 
29 
29 100 
29 900 
30 
30 100 
30 900 
90 
90 100 
90 900 

9405 10 

9405 10 100 

9405 10 210 
9405 10 290 
9405 10 300 
9405 10 500 

9405 10 910 

 drugo  
— Leseno kuhinjsko pohištvo: 
— opremljeni kuhinjski elementi  
— drugo   
— Leseno pohištvo za spalnice  
— Drugo leseno pohištvo: 
— leseno pohištvo, ki se uporablja v jedilnicah in dnevnih sobah 
— leseno pohištvo, ki se uporablja za opremo trgovin  
— drugo leseno pohištvo  
— Pohištvo iz plastičnih mas: 
— za uporabo v civilnem letalstvu  
— drugo  
— Pohištvo iz drugih materialov, vključno iz trstike, protja, bam- 

busa in podobnih materialov  
— Deli: 
— kovinski  
— leseni    
— iz drugih materialov  

Nosilci za žimnice: posteljnina in podobno blago (npr. 
žimnice, prešite odeje, pernice, blazine, blazinice), ki i- 
majo vzmeti ali so napolnjeni s kakršnim koli materia- 
lom ali iz penaste gume ali plastične mase, vključno 
prevlečene 

— Nosilci za žimnice  
— Žimnice: 
— iz penaste gume ali plastične mase, prevlečene ali ne- 

prevlečene: 
 gumijaste  
 plastične    
 iz drugih materialov: 
 vzmetne  
 druge  
— Spalne vreče: 
— polnjene s perjem ali puhom  
— druge    
— Drugo: 
— polnjeno s perjem ali puhom    
 drugo   

Svetilke in druga svetila, vključno z reflektorji in njihovi- 
mi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; 
osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, 
s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso na- 
vedeni in ne zajeti na drugem mestu 

— Lestenci in druga električna stropna ali stenska svetila, ra- 
zen za razsvetljavo javnih odprtih prostorov ali prometnih 
poti: 
 iz navadnih kovin ali plastičnih mas, za uporabo v civilnem le- 

talstvu   
 drugo: 
 iz plastičnih mas: 
 ki se uporabljajo za navadne žarnice  
 drugo  
 iz keramičnih snovi  
 stekleni  
 iz drugih materialov: 
 ki se uporabljajo za navadne žarnice  

kos 
kos 

20 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

16 
16 

16 

16 
16 
16 

15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 

15 
15 
15 
15 

15 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 

9405 10 990  drugo  — 15 
9405 20 - Električne svetilke, ki s& postavijo na mizo. ob posteljo ali M 

na tla: 
— iz plastičnih snovi: 

9405 20 110  ki se uporabljajo za navadne žarnice  — 15 
9405 20 190  druge   — 15 
9405 20 300 — iz keramičnih snovi  — 15 
9405 20 500  steklene  — 15 

— iz drugih materialov: 
9405 20 910  ki se uporabljajo za navadne žarnice  — 15 
9405 20 990  druge  — 15 
9405 30 000 - Garniture za razsvetljavo novoletnih jelk  — 15 
9405 40 - Druge električne svetilke in druga svetila: 
9405 40 100  reflektorji in žarometi   — 15 

 drugo: 
 iz plastičnih materialov: 

9405 40 310  ki se uporabljajo za navadne žarnice  15 
9405 40 350  ki se uporabljajo za cevne fluorescenčne svetilke  — 15 
9405 40 390  drugo  — 15 

 iz drugih materialov: 
9405 40 910  ki se uporabljajo za navadne žarnice  — 15 
9405 40 950  ki se uporabljajo za cevne fluorescenčne svetilke  — 15 
9405 40 990  drugo    — 15 
9405 50 000 - Neelektrične svetilke in svetila  — 10 
9405 60 - Osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno: 
9405 60 100 — osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, iz os- 

novnih kovin ali iz plastičnih mas. za uporabo v civilnem letals- 
tvu (1)   — 15 

 drugo: 
9405 60 910  iz plastičnih mas  — 15 
9405 60 990  iz drugih materialov  — 15 

- Deli: 
9405 91  stekleni: 

 proizvodi za napeljavo električne razsvetljave (razen žarome- 
tov in reflektorjev): 

9405 91 110  brušeno steklo, plošče, krogle, hruškasto oblikovani deli in 
deli v obliki cvetja, obeski in podobni proizvodi za opremo 
lestencev   — 14 

9405 91 190  drugo (na primer: difuzorji, stropne svetilke, sklede, skode- 
lice, senčila, krogle, senčila v obliki tulipanov)  — 14 

9405 91 900  drugo  — 14 
9405 92  iz plastičnih mas: 
9405 92 100  deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali 9405.60, za uporabo 

v civilnem letalstvu   — 20 
9405 92 900  drugo   — 20 
9405 99  drugi: 
9405 99 100  deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali 9405.60, iz navadnih 

kovin, za uporabo v civilnem letalstvu  — 20 
9405 99 900  drugo '  — 20 

9406 00 Montažne zgradbe 

9406 00 100 -Lesene  — 11 
- Železne ali jeklene: 

9406 00 310  rastlinjaki   — 10 
9406 00 390 - - druge  — 10 
9406 00 900 - Iz drugih materialov v  — 10 
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95. POGLAVJE 
IGRAČE, REKVIZITI ZA DRUŽABNE IGRE IN ŠPORT; 
NJIHOVI DELI IN PRIBOR 

Opombe 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) svečke za okraševanje jelk (tar. št. 34.06); 

(b) izdelki za ognjemete in drugi pirotehnični izdelki iz tar. št, 
36.04; 

(c) preje, monofili, vrvi in podobno za ribolov, iz 39. poglavja, 
tar. št. 42.06 in XI. oddelka te tarife; 

(d) športne torbe in drugi izdelki iz tar. št. 42.02, 43.03 in 
43.04; 

(e) športna oblačila ali oblačila za maskiranje iz tekstilnega 
materiala iz 61. in 62. poglavja; 

(f) zastave iz tekstilnega materiala in jadra za plovila ali 
jadrnice iz 63. poglavja; 

(g) športna obutev (razen drsalnih čevljev s pritrjenimi drsal- 
kami ali kotalkami) iz 64. poglavja ali športna pokrivala iz 65. 
poglavja; 

(h) palice, biči, korobači ipd. iz tar. št. 66.02 in njihovi deli iz 
tar. št. 66.03; 

(ij) nemontirana steklena očesa za punčke in druge igrače iz 
tar št. 70.18; 

(k) deli za splošno rabo, ki so definirani v opombi 2 k XV. 
oddelku, iz navadnih kovin (XV. oddelek), in podobni izdelki iz 
plastičnih mas (39. poglavje); 

(I) zvonci, gongi in podobno iz tar št. 83.06; 

(m) električni motorji (tar. št. 85.01), električni transformatorji 
(tar. št. 85.04) in aparati za daljinsko krmiljenje (tar. št. 85.26); 

(n) športna vozila (razen bobov, sani ipd.) iz XVII. oddelka; 

(o) otroška kolesa (tar. št. 87.12); 

(p) športna plovila, kot so kanuji in skifi iz 89. poglavja, in 
sredstva za njihovo poganjanje (44 poglavje za take izdelke iz 
lesa); 

(q) očala, zaščitna očala ipd. za šport in igre na prostem (tar. 
št. 90.04); 

(r) predmeti za privabljanje in klicanje in piščalke (tar. št. 
92.08); 

(s) orožje in drugi izdelki iz 93 poglavja; 

(t) električni okraski (girlande) vseh vrst (tar. št, 94.05); 

(u) strune za loparje, šotori in druga taborniška oprema ter 
rokavice (ki se uvrščajo po materialu, iz katerega so izdelani). 

2. Tarifne številke tega poglavja obsegajo tudi proizvode, 
v katerih tvorijo naravni ali kultivirani biseri, dragi ali poldragi 
kamni (naravni, sintetični in rekonstruirani), plemenite kovine 
ali kovina, platirana s plemenito kovino, samo manjši del 
proizvoda. 

3. Deii in pribor, ki so primerni za uporabo samo ali pretežno 
skupaj s proizvodi, ki se uvrščajo v to poglavje, se uvrščajo 
skupaj s temi proizvodi, razen delov in pribora za proizvode iz 
1. opombe k temu poglavju. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka ; stopnja 

9501 00 Otroške igrače s kolesi, za jahanje ali vožnjo (npr. trici- 
kli, skiroji, avtomobili s pedali); vozički za punčke 

9501 00 100 - Vozički za punčke  — 15 
9501 00 900 - Drugo  — 15 

9502 Punčke v obliki človeških bitij 

9502 10 - Punčke, oblečene ali neoblečene: 
9502 10 100  iz plastičnih mas  — 20 
9502 10 900  iz drugih materialov  — 20 

- Deli in pribor: 
9502 91 000  oblačila in pribor za oblačila, obutev in pokrivala  — 20 
9502 99 000 - - drugi    — 20 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
—oznaka   stopnja 

 1 2 3 4 

9503 Druge igrače; zmanjšani modeli in podobni modeli za 
igro, tudi s pogonom, uganke vseh vrst 

9503 10 - Električni vlaki, vključno s tiri, signali in drugim priborom 
zanje: 

9503 10 100 —modeli v zmanjšanem merilu  — 15 
9503 10 900 — drugo    — 15 
9503 20 - Kompleti zmanjšanih modelov za sestavljanje, tudi modeli s 

pogonom, razen tistih iz tar. podšt. 9503.10: 
9503 20 100 —iz plastičnih materialov  — 15 
9503 20 900 - - iz drugih materialov    — 15 
9503 30 - Drugi kompleti konstrukcij in konstrukcijske igrače: 
9503 30 100  leseni   — 15 
9503 30 300  iz plastičnih mas  — 15 
9503 30 900 — iz drugih materialov  — 15 

- Igrače v obliki živali in drugih nečloveških bitij: 
9503 41 000 — polnjene    — 15 
9503 49 — druge: 
9503 49 100  lesene    — 15 
9503 49 300  iz plastičnih mas  ?  — 15 
9503 49 900  iz drugih materialov  — 15 
9503 50 000 - Glasbila in glasbeni aparati v obliki igrač  — 15 
9503 60 - Sestavljanke, zloženke: 
9503 60 100 — lesene  — 15 * 
9503 60 900  druge    — 15 
9503 70 000 - Druge igrače v kompletih ali na podlogah   — 15 
9503 80 - Druge igrače in modeli, z vdelanim motorjem: 
9503 80 100 — iz plastičnih mas '  — 15 
9503 80 900  iz drugih materialov  — 15 
9503 90 - Drugo: 
9503 90 100 —orožje - igrače  — 15 

 drugo: 
 iz plastične mase: 

9503 90 320  nemehansko  — 15 
9503 90 340  drugo  — 15 
9503 90 350  iz gume  — 15 
9503 90 370  iz tekstila   — 15 g 

 iz kovin: 
9503 90 510  vlivani miniaturni modeli  — 15 
9503 90 550  drugo  — 15 
9503 90 990  iz drugih materialov   — 15 

9504 Izdelki za sejemske, namizne ali družabne igre, vključno 
s fliperji, biljardi, posebnimi mizami za kazinske igre in 
opremo za avtomatska kegljišča 

9504 10 000 - Elektronske video igre za uporabo s TV sprejemnikom .... — 20 
9504 20 - Mize in pribor za biljard: 
9504 20 100 —mize za biljard (z nogami ali brez)    — 5(1) 
9504 20 900 - - drugo   — 5 (1) 
9504 30 - Druge igre, ki se poženejo s kovancem ali žetonom, razen 

opreme za avtomatska kegljišča: 
9504 30 100  igrice z ekranom  kos 5 (1) 

— druge igrice: « 
9504 30 300  fliperji  kos 6 
9504 30 500  drugo  kos 6 
9504 30 900 - - deli  — 6 
9504 40 000 - Igralne karte  — 15 
9504 90 - Drugo: 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka     stopnja 

9504 90 100 — kompleti električnih dirkalnih avtomobilov, ki imajo fjomen tek- 
movalnih igric      — 

9504 90 900  drugo  — 

9505 Praznični, karnevalski in drugi izdelki za razvedrilo, 
vključno s čarovniškimi triki in podobno 

9505 10 - Izdelki za božične praznike: 
9505 10 100 - - stekleni . .  — 
9505 10 900 — iz drugih materialov  — 
9505 90 000 - Drugo  — 

9506 Proizvodi in oprema za telovadbo, atletiko, druge športe 
(vključno za namizni tenis) in igre na prostem, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; 
plavalni bazeni in bazeni za otroke 

- Smuči za sneg in druga smučarska oprema za sneg: 
9506 11  smuči: 
9506 11 100  smuči za turno smuko  pa 
9506 11 900  druge smuči    pa(1) 
9506 12 000 — smučarske vezi    — 
9506 19 000 — drugo  —- 

- Vodne smuči, jadralne deske in druga oprema za športe na 
vodi: 

9506 21 000 — jadralne deske . .     — 
9506 29 000  drugo   — 

- Palice za golf in druga oprema za golf. 
9506 31 000  palice  kos 
9506 32 000  žogice   kos 
9506 39  drugo: 
9506 39 100  deli palic za golf  — 
9506 39 900  drugo  — 
9506 40 - Proizvodi in oprema za namizni tenis: 
9506 40 100 — loparji, žogice in mrežice  — 
9506 40 900  drugo  — 

- Loparji za tenis, badminton in podobno, z mrežo ali brez 
nje: 

9506 51 000  loparji za tenis na travi z mrežo ali brez nje  — 
9506 59 000  drugi    — 

- Žogice, razen žogic za golf in žogic za namizni tenis: 
9506 61 000 — žogice za tenis na travi  — 
9506 62  napihljive: 
9506 62 100  usnjene  — 
9506 62 900  druge  — 
9506 69 — druge: 
9506 69 100  žogice za kriket in polo  — 
9506 69 900  druge   — 
9506 70 - Drsalke in kotalke, vključno s čevlji s pritrjenimi drsalkami 

ali kotalkami: 
9506 70 100 — drsalke  pa 
9506 70 300 — kotalke  pa 
9506 70 900  deli in pribor   — 

- Drugo: 
9506 91 000 — izdelki in oprema za telovadbo in atletiko  — 
9506 99  drugo: 
9506 99 100  pribor za kriket in polo, razen žogic   — 

15 
15 

20 
20 
20 

15 
15 
20 
20 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 
15 

15 

15 

1 Pri enojnih smučeh se vsaka enota obravnava kot par 
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Tarilna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 

9506 99 900  drugo !  — 15 

9507 Palice, trnki in drug pribor za ribolov; mreže za zaje- 
manje ulovljenih rib; mreže za metulje in podobne 
mreže; umetne ptice za vabo (razen tistih iz tar. št 
92.08 in 97.05) in podobni rekviziti za lov in strelstvo 

9507 10 000 - Palice za ribolov  — 15 
9507 20 - Trnki, tudi na vrvicah: 
9507 20 100 —trnki, brez vrvic  — 15 
9507 20 900  drugi  — 15 
9507 30 000 - Škripci za ribolov  — 15 
9507 90 000 - Drugo  — 15 

9508 00 000 Vrtiljaki, gugalnice, strelišča in drugi sejemski predmeti 
za razvedrilo, potujoči cirkusi, potujoči zverinjaki in potu- 
joča gledališča • ' — 18 
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96. POGLAVJE 
RAZNI PROIZVODI 
Opombe 
1. V to poglavje ne spadajo: 
(a) svinčniki za kozmetične in toaletne namene (33. poglavje); 

(b) izdelki iz 66 poglavja (npr. deli dežnikov in palic); 

(c) imitacije nakita (tar. št. 71.17); 

(d) deli za splošno rabo, definirani v 2. opombi k XV. oddelku, 
iz navadnih kovin (XV. oddelek) ali podobni proizvodi iz pla- 
stičnih mas (39. poglavje); 

(e) noži in drugi proizvodi iz 82. poglavja, z držati ali drugimi 
deli iz materiala za rezljanje ali oblikovanje; tar. št. 96.01 in 
96.02 pa obsegata posebej dobavljene držaje ali druge dele 
takih proizvodov; 

(f) proizvodi iz 90. poglavja (npr. okviri za očala, tar št. 90.03), 
peresa (z držalom) za vlečenje črt (tar. št. 90.17) ali specialne 
zobozdravniške ščetke ali ščetke za medicinske, kirurške ali 
veterinarske namene (tar. št. 90.18); 

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

(h) glasbila, njihovi deli in pribor (92. poglavje); 

(ij) proizvodi iz 93. poglavja (orožje in deli); 

(k) proizvodi iz 94. poglavja (npr. pohištvo, svetilke in svetila); 
(I) proizvodi iz 95. poglavja (igrače, rekviziti za igre in šport); 
(m) umetniška dela. zbirateijski artikli ali starine (97. po- 
glavje). 

2. V tar št 96.02 so z izrazom »material rastlinskega ali 
mineralnega izvora za rezljanje« mišljeni: 

(a) trdi sadeži, pečke, lupine in podoben material rastlinskega 
izvora za rezljanje (npr. vrste koroz in dum); 

(b) jantar, morska pena, aglomerirani jantar in aglomerirana 
morska pena, gagat in mineralni nadomestki za gagat. 

3. V tar. št. 96 03 so z izrazom »pripravljeni šopi in snopi za 
metle in ščetke« mišljeni samo nemontirani šopi in snopi iz 
živalske dlake, rastlinskih vlaken in drugega materiala, ki so 
pripravljeni tako, da se brez delitve iz njih napravi metla ali 
ščetka ali zahtevajo samo manjšo dodelavo, kot je prirezova- 
nje vrhov, da bi bili pripravljeni za vdelavo. 

4. Proizvodi iz tega poglavja, razen iz tar. št. 96.01 do 96.06 ali 
96.15, se uvrščajo v to poglavje ne glede na to, ali so ali niso 
popolnoma ali delno sestavljeni iz plemenitih kovin ali kovine, 
platirane s plemenito kovino, iz naravnih ali kultiviranih bise- 
rov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali 
rekonstruiranih). Tar. št. 96.01 do 96.06 in 96.15 pa obsegajo 
proizvode, v katerih so naravni ali kultivirani biseri, dragi ali 
poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani), pleme- 
nita kovina ali kovina, platirana s plemenito kovino, samo 
manjši sestavni del. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka . stopnja 

9601 Slonova kost, kost, želvovina, rogovi, rogovi jelenov, ko- 
rale, biserovina in drugi materiali živalskega izvora za 
rezljanje, obdelani, in izdelki iz teh materialov (vključno 
z izdelki, dobljenimi z oblikovanjem) 

9601 10 000 - Obdelana slonova kost in izdelki iz slonove kosti  — 20 
9601 90 - Drugo: 
9601 90 100  obdelane korale (naravne ali aglomerirane) in izdelki iz koral . . — 20 
9601 90 900 - - drugo   — 25 

9602 00 000 Obdelani materiali rastlinskega ali mineralnega izvora, za 
rezljanje, in izdelki iz teh materialov; izdelki, oblikovani 
ali izrezljani iz voska, stearina, naravne gume ali na- 
ravne smole ali iz mase za modeliranje, in drugi obliko- 
vani ali rezljani izdelki, ki niso navedeni in ne zajeti na 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Enota Carinska 
stopnja 

drugem mestu; obdelana, neutrjena želatina (razen žela- 
tine, ki se uvršča v tar,št. 35.03) in izdelki iz neutrjene 
želatine      — 

9603 Metle, ščetke (vključno ščetke, ki so deli strojev, apara- 
tov ali vozil), mehanične priprave za čiščenje podov, ki 
se držijo v roki, brez motorja; omela in pernata omela; 
pripravljeni šopi in snopi za izdelavo metel ali ščetk; so- 
boslikarski vložki in valji; brisalniki za pod, okna ipd. (ra- 
zen brisalnikov z valjem) 

9603 10 000 - Metle in ščetke, sestavljene iz protja ali drugega rastlinske- 
ga materiala, povezane skupaj z držajem ali brez njega . . . kos 

- Zobne ščetke, čopiči za britje, ščetke za lase, ščetke za 
nohte, ščetke za trepalnice in druge toaletne ščetke za oseb- 
no nego, vključno ščetke, ki so deli aparatov: 

9603 21 000 — zobne ščetke  kos 
9603 29  drugo: 
9603 29 100  brivske ščetke  kos 
9603 29 300  krtače za lase    kos 
9603 29 900  drugo  — 
9603 30 - Slikarski čopiči, čopiči za pisanje in podobni čopiči za 

nanašanje kozmetičnih sredstev: 
9603 30 100 — slikarski in pisalni čopiči  kos 
9603 30 900 — čopiči za nanašanje kozmetičnih sredstev  kos 
9603 40 - Čopiči za barvanje, premazovanje ipd. (razen čopičev iz tar. 

podšt. 9603.30); soboslikarski vložki in valji: 
9603 40 100 — čopiči za barvanje, premazovanje, lakiranje ipd  kos 
9603 40 900 — soboslikarski vložki in valji   kos 
9603 50 000 - Druge ščetke, ki so deli strojev, aparatov ali vozil  — 
9603 90 - Drugo: 
9603 90 100 - - ročno vodeni mehanični čistilci tal, brez motorja  kos 

- drugo: 
9603 90 910  ščetke za čiščenje cest; gospodinjske metle in omela, 

vključno s krtačami za čevlje in obleko; krtače za nego živali . — 
9603 90 990  drugo  — 

9604 00 000 Ročna sita in ročna rešeta  — 

9605 00 000 Potovalni kompleti (neseserji) za osebna toaletna sreds- 
tva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke  — 

9606 Gumbi, pritiskači, zakiopni gumbi, gumbi za srajce in 
drugi deli teh proizvodov; nedokončani gumbi 

9606 10 000 - Pritiskači in njihovi deli  — 
- Gumbi: 

9606 21 000 — iz plastične mase, ki niso preoblečeni s tekstilnim materialom . . — 
9606 22 000 — iz navadnih kovin, ki niso preoblečeni s tekstilnim materialom . . — 
9606 29 000 - - drugi  — 
9606 30 000 - Zakiopni gumbi in drugi deli gumbov; nedokončani gumbi. . — 

9607 Zadrge in njihovi deli 

- Zadrge: 
9607 11 000 — z zobci iz navadnih kovin  m 
9607 19 000 — druge  m 
9607 20 - Deli: 
9607 20 100 — iz navadnih kovin, vštevši ozke trakove, pritrjene z verižico iz 

navadne kovine   . a * — 

15 

15 

15 

15 
15 
15 

15 
15 

15 
15 
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15 

15 
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Tarifna Poimenovale Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 
9607 20 900  drugo  — 14 

9608 Kemični svinčniki; flomastri in označevalci z vrhom iz 
polsti ali drugega poroznega materiala; nalivna peresa 
in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni 
svinčniki; peresniki, držala za svinčnike in podobna 
držala; deli (vključno kapice in ščipalke) navedenih proiz- 
vodov, razen tistih iz tar. št. 96.09 

9608 10 - Kemični svinčniki: 
9608 10 100 — s tekočim črnilom (na vrtljivo kroglico)  kos 20 

- drugi: 
9608 10 300  delno ali v celoti z ohišjem iz žlahtne kovine ali valjane 

žlahtne kovine  kos 20 
 drugi: 

9608 10 910  z zamenljivim polnilom  kos 20 
9608 10 990  drugi ..  kos 20 
9608 20 000 - Flomastri in označevalci z vrhom iz polsti ali drugega poroz- 

nega materiala  kos 20 
- Nalivna peresa in podobna peresa: 

9608 31 000 —peresa za tuširanje  kos 20 
9608 39 — druga: 
9608 39 100  z ohišjem v celoti ali delno iz žlahtne kovine ali valjane 

žlahtne kovine . . .    kos 20 
9608 39 900  druga    kos 20 
9608 40 000 - Patentni svinčniki  kos 20 
9608 50 000 - Kompleti proizvodov iz dveh ali več zgornjih podštevilk. ... — 20 
9608 60 - Vložki za kemične svinčnike: 
9608 60 100 — s tekočim črnilom (za svinčnike z vrtljivo kroglico)  kos 20 
9608 60 900  drugi    kos 20 

- Drugo: 
9608 91 000 —peresa in njihove konice   — 15 
9608 99  drugo: 
9608 99 100  držala za peresa, svinčnike ipd  — 20 

 drugo: 
9608 99 300  vložki za flomastre ....   kos 20 
 drugo: 

9608 99 910  kovinsko  — 20 
9608 99 990  drugo    — 20 

9609 Svinčniki (razen svinčnikov iz tar. št. 96.08); pisala, 
mine za svinčnike, pasteli, risalno oglje, pisalna ali risal- 
na kreda in krojaška kreda 

9609 10 - Svinčniki in pisala z mino, zaprti v trdnem ohišju: 
9609 10 100 —z grafitnimi minami    — 12 
9609 10 900 - - drugi  — 12 
9609 20 000 - Mine za svinčnike, črne ali barvne   — 12 
9609 90 - Drugo: 
9609 90 100  pasteli in risalno oglje  — 12 
9609 90 900 - - drugo    — 12 

9610 00 000 Tablice in table, za pisanje ali risanje, z okvirji ali brez 
okvirjev  — 6 

9611 00 000 Ročni datumski pečati, žigi, numeratorji in podobno 
(vključno priprave za tiskanje ali vtiskovanje na nalep- 
kah); ročni vrstičniki in garniture za tiskanje, ki imajo 
take vrstičnike  — 5 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnia 

9612 Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s 
tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, 
vključno s trakovi na kolesih ali v patronah; blazinice 
za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje 

9612 10 -Trakovi: 
9612 10 100  iz plastičnih mas  — 15 
9612 10 200 — iz sintetičnih tekstilnih trakov, katerih širina ne presega 30 mm 

in ki so stalno dani v plastično ali kovinsko ohišje, vrst, ki se u- 
• porabljajo za avtomatske pisalne stroje, za opremo strojev za 
avtomatsko obdelavo podatkov in za druge stroje  — 15 

9612 10 800 - - drugi  — 15 
9612 20 000 - Blazinice za žige  — 15 

9613 Vžigalniki za cigarete in drugi vžigalniki, vključno z me- 
haničnimi ali električnimi, in njihovi deli, razen kremenov 
in stenjev 

9613 10 000 - Žepni plinski vžigalniki, ki jih ni mogoče ponovno polniti. . . kos 15 
9613 20 - Žepni plinski vžigalniki, ki se lahko ponovno polnijo: 
9613 20 100 —z električnim vžigom  kos 20 
9613 20 900 — z drugačnim vžigom  kos 15 
9613 30 000 - Namizni vžigalniki  kos 20 
9613 80 000 - Drugi vžigalniki  — 15 
9613 90 000 - Deli  — 20 

9614 Tobačne pipe (vključno glave za pipe) in ustniki za ci- 
gare ali cigarete ter njihovi deli 

9614 10 000 - Grobo oblikovani kosi lesa ali korenine za izdelavo pip. ... — 20 
9614 20 - Pipe in njihove glave: 
9614 20 100 — iz lesa ali korenin .    — 20 
9614 20 900 — iz drugih materialov      — 20 
9614 90 000 - Drugo  — 20 

9615 Glavniki, sponke za lase in podobrto; lasnice, igle za ko- 
dre, sponke za kodre, navijalke za lase in podobno, ra- 
zen tistih iz tar. št. 85.16, in njihovi deli 

- Glavniki, sponke za lase in podobno: 
9615 11 000 — iz trde gume ali plastične mase   — 15 
9615 19 000 - - drugo   — 15 
9615 90 000 - Drugo    — 18 

9616 Pršila za dišave in podobna toaletna pršila, naprave in 
glave zanje; blazinice za pudranje in blazinice za 
nanašanje kozmetičnih ali toaletnih preparatov 

9616 10 - Pršila za dišave in podobna toaletna pršila, naprave in 
glave zanje: 

9616 10 100 — toaletna pršila .    — 20 
9616 10 900 —naprave in glave zanje   — 20 
9616 20 000 - Blazinice za pudranje in blazinice za nanašanje kozmetičnih 

ali toaletnih preparatov  — 15 

9617 00 Termovke in druge posode z vakuumsko izolacijo, kom- 
pletne; njihovi deli, razen steklenih vložkov 

- Vakuumske stekleničke in druge vakuumske posode, skupaj 
z ohišjem, z vsebnostjo: 

9617 00 110  do vključno 0,75 litra   — 20 
9617 00 190 -- nad 0,75 litra  — 20 
9617 00 900 - Deli (razen steklenih vložkov)  — 20 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka       stopnja 

9618 00 000 Krojaške lutke in druge figure za razstavljanje; avtomati ' 
in druge premične (animirane) figure za aranžiranje 
izložb  — 15 

XXI. ODDELEK 
UMETNIŠKI PREDMETI, ZBIRKE IN STARINE 

97. POGLAVJE 
UMETNIŠKI PREDMETI, ZBIRKE IN STARINE 
Opombe 
1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) nerabljene poštne znamke ali kolki, natisnjene frankirane 
pisemske pošiljke in podobno, ki so v obtoku ali so na novo 
izšle v državi, za katero so namenjene (49. poglavje); 

(b) gledališke kulise, platno za ozadja študijev in podobno iz 
slikanega ali porisanega platna (tar. št. 59.07), razen če se 
lahko uvrstijo v tar. št. 97.06; 

(c) biseri, naravni ali kultivirani, dragi ali poldragi kamni (tar. 
št. 71.01 do 71.03). 

2. Z izrazom »izvirne gravure, odtiski in litografije« iz tar. št. 
97.02 so mišljeni odtiski, izdelani direktno v črno-beli ali 
barvni tehniki, na eni ali več ploščah, panojih ali sekcijah, ki 

jih je v celoti izdelala umetnikova roka, ne glede na postopek 
ali material, ki je bil za to uporabljen, kar pa ne vključuje 
nobenega mehaničnega ali fotomehaničnega izdelovalnega 
postopka. 

3. Tar. št. 97.03 ne obsega množično izdelanih reprodukcij ali 
del (skulpture in kipi) običajnega mojstrstva komercialnega 
značaja. 

4. (a) Razen izdelkov iz opomb 1 do 3 se izdelki tega poglavja 
uvrščajo v to poglavje, in v nobeno drugo poglavje tarife; 

(b) tar. št. 97.06 ne obsega predmetov, ki se uvrščajo v katero 
koli drugo tarifno številko tega poglavja. 

5. Okvirje za slike, risbe, pastele, kolaže ali podobne dekora- 
tivne plošče, gravure, odtiske ali litografije je treba uvrščati 
kot njihove sestavne dele, če so okvirji primerne vrste in 
vrednosti glede na te predmete. 

Okvirji, ki niso primerne vrste ali vrednosti glede na predmete 
iz te opombe, se uvrščajo posebej. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  . stopnja 

9701 Slike, risbe in pasteli, izdelani ročno, razen risb iz tar. 
št. 49.06 in obrtnih izdelkov, ročno slikanih ali 
okrašenih; kolaži in podobne dekorativne plošče 

9701 10 000 - Slike, risbe in pasteli   — 5 
9701 90 000 - Drugo  — 15 

9702 00 000 Izvirne gravure, odtiski in litografije  — 5 

9703 00 000 Izvirne skulpture in kipi, iz kakršnega koli materiala. . . — 5 

9704 00 000 Poštne znamke in kolki, priložnostni pisemski ovitki, pri- 
ložnostni pisemski ovitki prvega dne, natisnjene franki- 
rane pisemske pošiljke in podobno, rabljeni, ali, če niso 
rabljeni, taki da niso v obtoku ali na novo izšli v 
državi, za katero so namenjeni  — 5 

9705 00 000 Zbirke in primerki, ki imajo zoološki, botanični, minera- 
loški, anatomski, zgodovinski, arheološki, paleontološki, 
etnografski ali numizmatični pomen  — 5 

9706 00 000 Starine, stare več kot 100 let  — 5 ✓ 
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PRILOGA I 

SEZNAM MAMIL IN PSIHOTROPNIH SUBSTANC (MIPS) 
(UREJEN PO TARIFNIH ŠTEVILKAH) 

Tar. št. HS, Ime oz. naziv   
1211 90 Kanabis rastlina, neživa (Cannabis sat.) 
1211 90 Kat rastlina, neživa 
1211 90 Koka, listje rastline 
1211 90 Makove glavice 

1302 19 Kanabis (Cannabis) ekstrakt, smola, tinktura 

2905 50 Etklorvinol 
2921 49 Amfetamin 
2921 49 Benzfetamin 
2921 49 DMA (2,5-dirtietoksiamfetamin) 
2921 49 DOB (2,5 dimetoksi-4- bromamfetamin) 
2921 49 DOET (2,5 dimetoksi-4-etilamfetamin) 
2921 49 Fenetilin 
2921 49 Fenkamfamin 
2921 49 Deksaamfetamin 
2921 49 Fentermin 
2921 49 Levamfetamin 
2921 49 Levometamfetamin 
2921 49 Mefenoreks 
2921 49 MDA (3,4-metilendioksiamfetamin) 
2921 49 MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamin) 
2921 49 MMDA (5-metoksi-3,4-metilendioksi alfametileti- 

lamfetamin) 
N-Etilamfetamin 
PMA (Parametoksiamfetamin) 
PCE 
Pirovaleron 
Propihaksedrin 
SPA 
TMA (3.5.5-trimetoksiamfetamin) 

Alfametadol 
Betametadol 
Dekstropropoksifen 
Dimeheptanol 
Metadon 
Isometadon 
Normetadon 
Amfepramon 

Tilidin 

Dimenoksadol 
Acetilmetadol 
Alfacetilmetadol 
Betacetilmetadol 
DOM, STP (Dekstropropoksifen) 
Noracimetadol 

Meprobamat 
Etinamat 

Diapromid 

Glutetimid 

Metadon intermidiat 

2932 90 DMHP 
2932 90 Paraheksil 
2932 90 DMPH 
2932 90 Etokseridin 
2932 90 Fenapromid 
2932 90 Furetidin 
2932 90 Hidroksipetidin 
2932 90 Ketobemidon 
2932 90 Meklokalon 
2932 90 Tetrahidrokanibanol-THC, vsi izomeri 

2933 19 PHP 2933 19 PCPY 
2933 19 Piminodin 
2933 19 Pipradrol 
2933 19 Mazindol 

2921 49 
2921 49 
2921 49 
2921 49 
2921 49 
2921 49 
2921 49 

2922 19 
2922 19 
2922 19 
2922 19 
2922 30 
2922 30 
2922 30 
2922 30 

2922 49 

2922 49 
2922 50 
2922 50 
2922 50 
2922 50 
2922 50 

2924 10 
2924 10 

2924 29 

2925 19 

2926 90 

2933 19 Moramid intermediat 
2933 19 Morferidin 
2933 19 Racemoramid 

2933 29 Etonitazen 
2933 29 Klonitazen 
2933 39 Alilprodin 
2933 39 Alfameprodin 
2933 39 Allaprodin 
2933 39 Alfentanil 
2933 39 Anileridin 
2933 39 Be/izetidin 
2933 39 Betameprodin 
2933 39 Betaprodin 
2933 39 Bezitramid 
2933 39 Difenoksilat 
2933 39 Ditenoksin 
2933 39 Dipipanon 
2933 39 PCP (Fenciklidin) 
2933 39 Trimeperidin 
2933 39 Triheksifenidil 
2933 39 Acetil-allametilfentanil 
2933 39 Alfametilfentanil 
2933 39 Metilfenidat 
2933 39 PEPAP 
2933 39 MPPP 
2933 39 Propiram 
2933 39 Piritramid 
2933 39 Feniciklidin 
2933 39 Fenoperidin 
2933 39 Fenatanil 
2933 39 Petidin 
2933 39 Petidin intermediat A 
2933 39 Petidin intermediat B 
2933 39 Petidin inetrmediat C 

2933 40 Metilfenidat 
2933 40 Metiprilon 
2933 40 Norpipanon 
2933 40 Levorfanol 

2933 51 Alobarbital 
2933 51 Amobarbital 
2933 51 Butalbital 
2933 51 Butobarbital 
2933 51 Ciklobarbital 
2933 51 Metilfenobarbital 
2933 51 Pentobarbital 
2933 51 Sekobarbital 

2933 59 Metakualon 
2933 79 Klobazam 
2933 79 Metilprilon 
2933 90 Alprazolam 
2933 90 Proheptazin 
2933 90 Properidin 
2933 90 Bromazepam 
2933 90 Delorazepam 
2933 90 Diazepam 
2933 90 Estazolam 
2933 90 Etil -loflazepat 
2933 90 Fludiazepam 
2933 90 Flunitrazepam 
2933 90 Flurazepam 
2933 90 Halazepam 
2933 90 Haloksazolam 
2933 90 Klordiazepoksid 
2933 90 Kamazepam 
2933 90 Kloksazolam 
2933 90 Klonazepam 
2933 90 Kloranolol 
2933 90 Klorazepat 
2933 90 Loprazolam 
2933 90 Lorazepam 
2933 90 Lormetazapam 
2933 90 Medazapam 
2933 90 Nimetazapam 
2933 90 Nitrazepam 
2933 90 Nordazepam 
2933 90 Oksazepam 
2933 90 Oksazolam 
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2933 90 Pinazepam 
2933 90 Prazepam 
2933 90 Temazepam 
2933 90 Tetrazepam 
2933 90 Triazolam 
2933 90 Levometofran 
2933 90 Levofenacilmoctan 
2933 90 Metazocin 
2933 90 Norvevorfanol 
2933 90 Fenomorfan 
2933 90 Racemotorfan 
2933 90 Racemorfan 
2933 90 Zipeprol 
2933 90 Fenazocin 

2934 90 Klotiazepam 
2934 90 Dekstromoramid 
2934 90 Dioksafetil butirat 
2934 90 Dietilamobuten 
2934 90 Dimetitiambuten 
2934 90 Etilmetiltiambuten 
2934 90 Fenadokson 
2934 90 Fendimetrazin 
2934 90 Fenmetrazin 
2934 90 Levomaoramid 
2934 90 Pemolin 
2934 90 Klotiazepam 
2934 90 Ketazolam 
2934 90 Sufentanil 
2934 90 Sulfentanil 

2939 10 Acetorfin 
2939 10 Acetildihidroksikodein 
2939 10 Benzilmorfin 
2939 10 Kodein 
2939 10 Kodoksim 
2939 10 Makove slame koncentrat 
2939 10 Dezmorfin 
2939 10 Dihidroksikodein 
2939 10 Dihidromorfin 
2939 10 Drotebanol 
2939 10 Etilmorfin 
2939 10 Etorfin 
2939 10 Heroin 
2939 10 Hidrokodon 
2939 10 Hidromorfinol 
2939 10 Hidromorfon 
2939 10 Metildenzorfin 
2939 10 Metildihidromorfin 
2939 10 Buprenorfin 
2939 10 Metopon 
2939 10 Morfin 
2939 10 Morfin metobromid in drugi derivati morfina 
2939 10 Morfin-N-oksid 
2939 10 Mirofin 
2939 10 Dihidrokodein 
2939 10 Nikomorfin 
2939 10 Nikokodin 
2939 10 Norkodein 
2939 10 Oksikodon 
2939 10 Oksimorfon 
2939 10 Folkodin 
2939 10 Tebakon 
2939 10 Tebain 

2939 40 Katin 

2939 50 Fenetilin 
2939 90 DET 
2939 90 DMT 
2939 90 Ekgonin 
2939 90 Lizergit 
2939 90 LSD 
2939 90 LSD-25 
2939 90 Metamfetamin 
2939 90 Meskalin 
2939 90 Psilocin 
2939 90 Psilocibin 
2939 90 Psilotsin 
2939 90 Fenproporeks 
2939 90 Levometamfetamin 

SEZNAM MAMIL IN PSIHOTROPNIH SUBSTANC (MIPS) 
(UREJEN PO ABECEDNEM VRSTNEM REDU) 

Ime oz. naziv Tar. št. HS 
Acetil-alfametilfentanil 2933 39 
Acetildihidroksikodein 293910 
Acetilmetadol 2922 50 
Acetorfin • 293910 
Alfacetilmetadol 2922 50 
Alfameprodin 2933 39 
Alfametadol 292219 
Alfametilfentanil 2933 39 
Alfaprodin 2933 39 
Alfentanil 293339 
Alilprodin 293339 
Alobarbital 2933 51 
Alprazolam 2933 90 
Amfepramon 2922 30 
Amfetamin 2921 49 
Amobarbital 2933 51 
Anileridin 2933 39 

Benzetidin 2933 39 
Benzfetamin 2921 49 
Benzilmorfin 293910 
Betacetilmetadol 2922 50 
Betameprodin 2933 39 
Betametadol 292219 
Betaprodin 2933 39 
Bezitramid 2933 39 
Bromazepam 2933 90 
Buprenorfin 293910 
Butalbital 2933 51 
Butobarbital * 2933 51 

Ciklobarbita! 2933 51 

Deksaamfetamin 2921 49 
Dekstromoramid 2934 90 
Dekstropropoksifen 292219 
Delorazepam 2933 90 
DET 2939 90 
Dezmorfin 293910 
Diapromid 2924 29 
Diazepam 2933 90 
Dietilamobuten 2934 90 
Difenoksilat 2933 39 
Difenoksin 2933 39 
Dihidrokodein 293910 
Dihidroksikodein 293910 
Dihidromorfin 293910 
Dimeheptanol 292219 
Dimenoksadol 2922 49 
Dimetitiambuten 2934 90 
Dioksafetil butirat 2934 90 
Dipipanon 2933 39 
DMA (2,5-dimetoksiamfetamin) .. 292149 
DMHP 2932 90 
DMPH 2932 90 
DMT 2939 90 
DOB (2,5 dimetoksi-4-bromamfetamin) 2921 49 
DOET (2.5 dimetoksi-4-etilamfetamin) 2921 49 
DOM, STP (Dekstropropoksifen) 2922 50 
Drotebanol 293910 
Ekgonin 2939 90 
Estazolam 2933 90 
Etil-loflazepat 2933 90 
Etilmetiltiambuten 2934 90 
Etilmorfin 293910 
Etinamat 292410 
Etklorvinol 2905 50 
Etokseridin 2932 90 
Etonitazen 2933 29 
Etorfin 293910 

Fenadokson 2934 90 
Fenapromid 2932 90 
Fenatanil 2933 39 
Fenazocin 2933 90 
Fendimetrazin 2934 90 

poročevalec, št. 38/IV 120 



Fenetilin 2921 49 
Fenetilin 2939 50 
Feniciklidin 2933 39 
Fenkamfamin 292149 
Fenmetrazin 2934 90 
Fenomorfan 2933 90 
Fenoperidin 2933 39 
Fenproporeks 2926 90 
Fentermin 2921 49 
Fludiazepam 2933 90 
Flunitrazepam 2933 90 
Flurazepam 2933 90 
Folkodin 293910 
Furetidin 2932 90 

Glutetimid 292519 

Halazepam . 2933 90 
Haloksazolam 2933 90 
Heroin 293910 
Hidrokodon 293910 
Hidroksipetidin 2932 90 
Hidromorfinol 293910 
Hidromorfon 293910 
Isometadon 2922 30 

Kamazepam 2933 90 
Kanabis (Cannabis) ekstrakt, smola, tinktura 1302 19 
Kanabis rastlina, neživa (Cannabis sat.) 1211 90 
Kat rastlina, neživa 1211 90 
Katin 293940 
Ketazolam 2934 90 
Ketobemidon 2932 90 
Klobazam 2933 79 
Kloksazolam 2933 90 
Klonazepam 2933 90 
Klonitazen 2933 29 
Kloranolol 2933 90 
Klorazepat 2933 90 
Klordiazepoksid 2933 90 
Klotiazepam 2934 90 
Klotiazepam 2934 90 
Kodein 293910 
Kodoksim 293910 
Koka, listje rastline 1211 90 

Levamfetamin 2921 49 
Levofenacilmortan 2933 90 
Levomaoramid 2934 90 
Levometamfetamin 2921 49 
Levometofran 2933 90 
Levorfanol 2933 40 
Lizergit 2939 90 
Loprazolam 2933 90 
Lorazepam 2933 90 
Lormetazapam 2933 90 
LSD 2939 90 
LSD-25 2939 90 
Makove glavice 121190 
Makove slame koncentrat 293910 
Mazindol 293319 
MDA(3,4-metilendioksiamfetamin) 2921 49 
MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamin) 2921 49 
Medazapam 2933 90 
Mefenoreks 2921 49 
Meklokalon 2932 90 
Meprobamat 292410 
Meskalin 2939 90 
Metadon 2922 30 
Metadon intermidiat 2926 90 
Metakualon 2933 59 
Metamfetamin 2939 90 
Metazocin 2933 90 
Metildenzorfin 293910 
Metildihidromorfin 293910 
Metilfenidat 2933 39 
Metilfenobarbital 2933 51 
Metilprilon 2933 79 
Metiprilon 2933 40 
Metopon 293910 
Mirofin 293910 

MMDA (5-metoksi-3,4-metilendioksi 
alfametiletilamfetamin) 2921 49 
Moramid intermediat 293319 
Morferidin 293319 
Morfin 293910 
Morlin metobromid in drugi derivati morfina 2939 10 
Morfin-N-oksid 293910 
MPPP 2933 39 

N-Etilamfetamin 2921 49 
Nikokodin 293910 
Nikomorfin 293910 
Nimetazapam 2933 90 
Nitrazepam 2933 90 
Noracimetadol 2922 50 
Nordazepam 2933 90 
Norkodein 293910 
Normetadon 2922 30 
Norpipanon 2933 40 
Norvevorfanol 2933 90 

Oksazepam 2933 90 
Oksazolam 2933 90 
Oksikodon 293910 
Oksimorfon 293910 

Paraheksil 2932 90 
PCE 292149 
PCP(Fenciklidin) 2933 39 
PCPY 293319 
Pemolin 2934 90 
Pentobarbital 2933 51 
PEPAP ' 2933 39 
Petidin 2933 39 
Petidin inetrmediat C 2933 39 
Petidin intermediat A 2933 39 
Petidin intermediat B 2933 39 
PHP 293319 
Piminodin 293319 
Pinazepam 2933 90 
Pipradrol 2933 19 
Piritramid 2933 39 
Pirovaleron 2921 49 
PMA(Parametoksiamfetamin) 2921 49 
Prazepam 2933 90 
Proheptazin 2933 90 
Properidin 2933 90 
Propihaksedrin 292149 
Propi ram 2933 39 
Psilocibin 2939 90 
Psilocin 2939 90 
Psilotsin 2939 90 

Racemoramid 293319 
Racemorfan 2933 90 
Racemotorfan 2933 90 

Sekobarbital 2933 51 
SPA 2921 49 
Sufentanil 2934 90 
Sulfentanil 2934 90 

Tebain 293910 
Tebakon 2939 10 
Temazepam 2933 90 
Tetrahidrokanibanol-THC, vsi izomeri 2932 90 
Tetrazepam 2933 90 
Tilidin 2922 49 
TMA (3.5.5 -trimetoksiamfetamin) 2921 49 
Triazolam 2933 90 
Triheksifenidil 2933 39 
Trimeperidin 2933 39 

Zipeprol 2933 90 
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AMANDMA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Obrazložitev 

Amandma k 10. članu 

V drugem odstavku 10. člena se pred besedi: »Carinska 
uprava« vstavi besedilo; »za zdravstvo« in postavi vejica. 

S predlaganim amandmajem se Komisija za carinsko nomen- 
klaturo razširja s predstavniki Ministrstva za zdravstvo, ker je 
glede določenega blaga (zdravila, mamila, psihotropne sub- 
stance in strupi) potrebno tudi strokovno sodelovanj pred- 
stavnikov tega organa 

Osnutek uredbe 

Na podalgi drugega in tretjega odstavka 5. člena zakona 
o carinski tarifi (Uradni list RS it. .. /95) in 26. člena zakona 
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS it. 4/93) izdaja Vlada 
Republike Slovenije 

UREDBO 

o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov 
in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri 
uvozu blaga 

1.tt«n 
(vsebina uredb«) 

Ta uredba določa natančnejše kriterije za določitev: 

1. liste blaga za katerega se lahko določijo carinski kontin- 
gent ali uporaba znižane carinske stopnje ali stopnje prosto. 

2. odstotka znižanja carinske stopnje, določene v carinski 
tarifi. 

3. časovnega obdobja v katerem se lahko uporablja znižana 
carinska stopnja ali stopnja prosto. 

4. višine carinskega kontingenta za posamezno blago 

2. člen 
(načelo nediskriminatomosti) 

Za blago, pri uvozu katerega je Vlada določila uporabo carin- 
skega kontingenta ali znižane carinske stopnje oziroma stop- 
nje prosto, na podlagi četrtega odstavka 5. člena zakona 
o carinski tarifi, se tako določeni carinski kontingenti oziroma 
stopnje uporabljajo pri uvozu kateregakoli uvoznika - pravne 
osebe, podjetnika posameznika oziroma zasebnika s sede- 
žem ali stalnim bivališčem na carinskem območju Slovenije in 
ki se uvaža iz katerekoli države, če z mednarodno pogodbo ni 
določeno drugače. 

3. člen 
(določitev Mate blaga za uporabo znižane carinske stopnje) 

(1) Vlada lahko s predpisom iz četrtega odstavka 5. člena 
zakona o carinski tarifi, določi uporabo znižane carinske 
stopnje ali stopnje prosto le za blago, ki je v carinski tarifi 
označeno z opombo (1). Z navedeno opombo je praviloma 
označeno blago razvrščeno v posamezno devetmestno tar- 
fino številko carinske nomenklature, ki se ob sprejemu 
zakona o carinski tarifi ni proizvajalo na carinskem območju 
Slovenije. 

(2) V kolikor se na carinskem območju Slovenije prične proiz- 
vodnja blaga, ki je v carinski tarifi označeno z opombo (1), 
lahko vlada za to blago ukine uporabo znižane carinske 
stopnje oziroma stopnje prosto. Predlog za ukinitev uporabe 
znižane carinske stopnje da ministrstvo, pristojno za ekonom- 
ske odnose s tujino na podlagi utemeljene zahteve oziroma 
predloga Gospodarske zbornice Slovenije domačega proizva- 
jalca tega blaga, skupine proizvajalcev tega blaga ali Gospo- 
darska zbornica Slovenije ter po poprejšnjem mnenju ministr- 
stva pristojnega za gospodarske dejavnosti o vplivu ukinitve 
uporabe znižane carinake stopnje na druge proizvodne dejav- 
nosti. Za blago iz poglavij 01 do 25 nomenklature carinske 
tarife to mnenje poda ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in 
prehrano. V kolikor zahtevo poda domači proizvajalec ali 

skupina proizvajalcev samostoino ministrstvo pristojno za 
ekonomske odnose s tujino pred določitvijo predloga pridobi 
mnenje Gospodarske zbornice Slovenije. 

4. člen 
(blago, za katerega se določi carinski kontingent) 

(1) Vlada lahko s predpisom iz četrtega odstavka 5. člena 
zakona o carinski tarifi določi carinske kontingente za posa- 
mezno blago na nivoju devetmestne tarifne številke carinske 
nomenklature, če je izpolnjen eden od naslednjih kriterijev: 

1. če se enako ali primerljivo blago ne proizvaja ali ne proiz- 
vaja v zadostni količini na carinskem območju Slovenije 

»Primerljivo blago« v smislu te uredbe pomeni blago, ki je 
razvrščeno v isto devetmestno tarifno številko carinske 
nomenklature ter je enake komercialne kvalitete in istih teh- 
ničnih značilnosti kot uvoženi proizvod; 

V smislu te uredbe se šteje, da se posamezno blago proizvaja 
v Sloveniji vkolikor je takšno blago v celoti pridobljeno ali 
proizvedeno ali zadosti predelano na carinskem območju 
Republike Slovenije, šteje se, da je blago v celoti pridobljeno 
ali proizvedeno, če so izpolnjeni pogoji v smislu 13. člena 
carinskega zakona (Uradni list RS št. 1/94). Šteje se, da je 
blago zadosti predelano, če so izpolnjeni pogoji v smislu 14. 
člena carinskega zakona in da povečanje vrednosti pridoblje- 
nega proizvoda, ki je rezultat operacij sestavljanja in vgradnje 
delov s poreklom iz Republike Slovenije, predstavlja najmanj 
25% cene proizvoda franko tovarna. 

2. Če domači proizvajalci enakega ali primerljivega blaga ne 
morejo zagotoviti domačemu porabniku v ustreznem času. 

V smislu te uredbe se šteje, da blago ni zagotovljeno 
v »ustreznem času«, če tega blaga domači proizvajalci ne 
morejo zagotoviti v času, ko je potreben porabnikom, čeprav 
je bilo povpraševanje s strani porabnikov dano pravočasno; 

3. Če se enako ali primerljivo blago proizvaja na carinskem 
območju Slovenije, vendar ga domači porabniki ne morejo 
uporabiti zaradi naslednjih razlogov; 

a) njegova cena je takšna, da bi bila njegova uporaba neeko- 
nomična; (varianta: njegova cena je višja za več kot 15% od 
cene uvoženega blaga) 

Pri odločanju ali je cena enakega ali primerljivega blaga 
proizvedenega na carinskem območju Slovenije takšna, da bi 
bila njegova uporaba neekonomična je potrebno upoštevati 
uvozno ceno brez uvoznih dajatev ter pogoje prodaje iz obeh 
virov, predvsem plačilne pogoje in predlagane dobavne po- 
goje. 

b) enako ali primerljivo blago nima zahtevanih kvalitet ali 
karakteristik za nadaljnjo uporabo; 

c) enako ali primerljivo blago ne ustreza izrecno postavljenim 
zahtevam domačih porabnikov, katerih zahteve temeljijo na 
potrebah zagotovitve določene kvalitete in karakteristik njiho- 
vih izvoznih proizvodov. 

(2) Pri odločanju o izpolnjevanju kriterijev iz prejšnjega 
odstavka samo po sebi ne sme biti odločilno dejstvo; 

1. da je proizvajalec blaga na carinskem območju Slovenije 
konkurent porabnikom zadevnega blaga; 
2. da je proizvajalec zadevnega blaga na carinskem območju 
Slovenije edini proizvajalec. 
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5. člen 
(višina carinskega kontingenta) 

(1) Vlada s predpisom iz četrtega odstavka 5. člena zakona 
o carinski tarifi pri določitvi letnega carinskega kontingenta 
upošteva naslednje kriterije: 

1. vrednostno ali količinsko razliko med proizvodnjo enakega 
ali primerljivega blaga na carinskem območju Republike Slo- 
venije in potrebami porabnikov s sedežem v Republiki Slove- 
niji; 

2. potrebe po uvozu opreme, ki jo domače osebe uporabljajo 
v proizvodnji blaga in storitev za izvoz; 

3 potrebe po določenih količinah določenega blaga za 
izvedbo določenih projektov v okviru sprejetih nacionalnih 
programov razvoja posameznih infrastrukturnih sektonev, ki 
jih domače osebe potrebujejo pri izvedbi projektov po teh 
programih pod pogojem, da te projekte sofinancirajo medna- 
rodne finančne institucije in če je s kreditno pogodbo z med- 
narodno finančno institucijo dogovorjeno, da se iz odobre- 
nega kredita ne smejo kriti stroški plačila uvoznih dajatev. 

6. člen 
(predlogi za določitev carinskih kontingentov) 

(1) Predlog za določitev carinskega kontingenta za posa- 
mezno blago ter predlog njegove višine da ministrstvo, pri- 
stojno za ekonomske odnose s tujino na podlagi utemeljene 
zahteve domačega porabnika tega blaga, skupine porabnikov 
ali Gospodarske zbornice Slovenije ter po poprejšnjem mne- 
nju ministrstva pristojnega za gospodarske dejavnosti 
o vplivu carinskega kontingenta za zaščito domače proizvod- 
nje tega blaga ter na druge proizvodne dejavnosti. Za blago iz 
poglavij 01 do 25 nomenklature carinske tarife to mnenje 
poda ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano. V koli- 
kor zahtevo poda domači proizvajalec ali skupina proizvajal- 
cev samostojno ministrstvo pristojno za ekonomske odnose 
s tujino pred določitvijo predloga pridobi mnenje Gospodar- 
ske zbornice Slovenije. 

(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebo- 
vati vse potrebne informacije o izpolnjevanju kriterijev iz 4. 
člena te uredbe vključno z informacijami o letni porabi in 
proizvodnji domačih proizvajalcev ter njihovih proizvodnih 
zmogljivostih. Ministrstvo pristojno za ekonomske odnose 
s tujino lahko zahteva dopolnitev zahtevka z dodatnimi infor- 
macijami ter mnenjem domačih proizvajalcev. 

7. člen 

Vlada lahko s predpisom iz četrtega odstavka 5. člena zakona 
o carinski tarifi določi uporabo znižane carinske stopnje ali 
stopnje prosto na podlagi naslednjih kriterijev: 

1. pri blagu, ki se uporabi v nadaljnji proizvodnji lahko zni- 
žana stopnja predstavlja znižanje stopnje določene v carinski 
tarifi za največ 70%, vendar tako določena stopnja ne sme biti 

nižja od dejansko uporabljene pred uveljavitvijo zakona 
o carinski tarifi; 

2. pri blagu, ki se uporablja kot oprema ali kot invesfiČijsko 
blago se lahko določi uporaba carinske stopnje prosto. 

8. člen 

Določbe te uredbe se ne uporabljajo pri določanju carinskih 
kontingentov, s katerimi se izvršujejo obveze Republike Slo- 
venije po veljavnih mednarodnih pogodbah. 

9. člen 

(1) Poleg uporabe določb iz 4. in 5. člena te uredbe lahko 
Vlada določi carinski kontingent z znižano carinsko stopnjo 
ne glede na izpolnjevanje pogojev iz 4. člena te uredbe za 
uvoz cestnih vozil iz tarifnih številk 87.01 do 87.16 razen 
tarifnih številk 87.10, 87.12, 87.13, 87.15. Carinski kontingent 
lahko koristijo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, 
ki so pogodbeni predstavniki proizvajalca posamezne 
znamke avtomobilov. 
(2) Višina carinskega kontingenta, ki ga lahko koristi posa- 
mezna pravna oseba iz prejšnjega odstavka se določi v odvis- 
nosti od, oziroma največ do višine vrednosti blaga sloven- 
skega porekla, izvoženega tujemu podjetju proizvajalcu posa- 
mezne blagovne znamke vozila ali njegovemu dobavitelju 
avtomobilskih sklopov. Upošteva se lahko le blago, ki se 
neposredno uporablja v proizvodnji vozil, ali pa se vgradi 
oziroma vstavi v vozila pri rednem vzdrževanju vozil proizva- 
jalca posamezne blagovne znamke, vozila. 

10. člen 
(način razdelitve carinskih kontingentov) 

(1) Carinska uprava Republike Slovenije vodi evidenco 
o koriščenju (uvozu) carinskih kontingentov in o tem trime- 
sečno poroča Ministrstvu za finance. Pri uvozu blaga oziroma 
pri sprostitvi blaga v prost promet v količinah ali vrednosti, ki 
presega določen carinski kiontingent, se uporabijo carinske 
stopnje predpisane v carinski tarifi. Minister za finance 
v Uradnem listu Republike Slovenije objavi informacijo o izko- 
riščenosti posameznega carinskega kontingenta. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Vlada določi, da se 
koriščenje carinskega kontingenta za posamezno blago vrši 
na podlagi dovoljenja posameznemuuvozniku, ki ga izda pri- 
stojno ministrstvo. Koriščenje posameznega carinskega kon- 
tingenta na podlagi dovoljenja se praviloma določi za blago. 

- ki se lahko uporabi tako v nadaljnji proizvodnji, kot 
v končni potrošnji. 
- za katerega je bil določen carinski kontingent na osnovi 
tretje točke 5. člena te uredbe. 

11. člen 

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
1996. \ 
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SKLEPI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Vlada Republike Slovenije je na 141. seji 4. maja 1995 obrav- 
navala gradivo .Harmonizacija slovenske tehnične zakono- 
daje s tehnično zakonodajo, veljavno v državah članicah 
Evropske unije' in sprejela naslednje 

sklepe: 

1 Vlada Republike Slovenije je sprejela informacijo o potrebi 
harmonizacij slovenske tehnične zakonodaje z zakonodajo 
Evropske unije. 

V ta namen se pripravi in začne izvajati projekt .Harmonizacija 
tehnične zakonodaje'. 

2. Nosilec priprave projekta je medresorska delovna skupina, 
v katero v roku osmih dni od sprejetja teh sklepov imenujejo 
svojega predstavnika vsa ministrstva in o tem pisno obvestijo 
koordinatorja delovne skupine. 

Ob tem je Vlada Republike Slovenije sklenila priporočiti mini- 
strstvom, da v medresorsko delovno skupino imenujejo 
državne sekretarje. 

Za koordinatorja delovne skupine, ki poroča Vladi Republike 
Slovenije o poteku priprave in izvedbe projekta, Vlada Repu- 
blike Slovenije imenuje državnega sekretarja za mednarodne 
odnose v Ministrstvu za znanost in tehnologijo. 

3. Vlada Republike Slovenije je zadolžila Ministrstvo za zna- 
nost in tehnologijo - Urad Republike Slovenije za standardi- 
zacijo in meroslovje, da ob aktivnem sodelovanju pristojnih 
ministrstev do 15/5-1995 pripravi pregled tehničnih predpi- 
sov, izdanih na podlagi zakona o standardizaciji (Uradni list 
SFRJ, št. 37/88 in 23/91) in ga posreduje ministrstvom, pristoj- 
nim za izdajo posameznih tehničnih predpisov. 

Pri tem naj se v pregledu pri tistih tehničnih predpisih, ki bodo 
terjali medresorsko obravnavo, posebej opredeli tisto ministr- 
stvo, ki bo nosilec pristojnosti in bo usklajevalo izvajanje teh 
predpisov. 

4. Delovna skupina za pripravo projekta v dveh mesecih po 
imenovanju predloži Vladi Republike Slovenije v potrditev 
postopek usklajevanja tehnične zakonodaje. V postopku je 
treba opredeliti: 

- sestavo in pooblastila delovne skupine za izvedbo pro- 
jekta, 
- pooblastila koordinatorja delovne skupine, 
- področja, na katerih je treba opraviti harmonizacijo sloven- 
ske tehnične zakonodaje, 
- vsebino, organizacijo izvedbe in časovni potek izvedbenih 
faz projekta .Harmonizacije tehnične zakonodaje', 
- oceno potrebnih kadrov in finančnih sredtev za izvedbo 
projekta. 

5. Za pomoč pri realizaciji projekta delovna skupina pripravi 
predlog za pridobitev tehnične pomoči iz programa PHARE in 
iz držav članic EFTA. 

HARMONIZACIJA SLOVENSKE TEHNIČNE ZAKONODAJE 
S TEHNIČNO ZAKONODAJO, VELJAVNO V DRŽAVAH 
ČLANICAH EVROPSKE UNIJE 

1 Splošno 

V Sloveniji celovito rešujejo tematiko dokazovanja skladnosti 
izdelkov s predpisanimi zahtevami podzakonski akti, izdani 
na podlagi prejšnjega zakona o standardizaciji (Uradni list 
SFRJ, št. 37/88 in 23/91), ki se v skladu z 31. členom zakona 
o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) do nadomestitve 
uporabljajo smiselno kot republiški predpisi. Glede na usme- 
ritve naše države pri vključevanju v Evropsko unijo (v nadalje- 
vanju: EU) je nujno treba urediti sistem dokazovanja skladno- 
sti izdelkov, izdelanih v RS, z ustreznimi zahtevami, veljavnimi 
v evropskih državah. To v celoti predstavlja harmoniziranje 
slovenske tehnične zakonodaje s tehnično zakonodajo, 
veljavno v državah, ki predstavljajo ciljne trge Slovenije, kar 
predstavlja pogoj za odpravo tehničnih ovir pri trgovanju med 
državami. 

Dokazovanje skladnosti izdelkov z zahtevami glede varnosti je 
v EU obvezno in potrjuje izpolnjevanje zahtev, navedenih 
v smernicah EU, ki se nanašajo na obravnavani izdelek. Proiz- 
vajalec je odgovoren za zagotavljanje in izvajanje vseh 
postopkov, s katerimi potrdi, da je ukrenil vse potrebno za 
izdelavo varnega izdelka. Certificiranje, ki ga izvaja tretja 
- neodvisna stranka, je ena od možnosti za dokazovanje 
izpolnjevanja zahtev glede varnosti oziroma drugih predpisa- 
nih lastnosti obravnavanih izdelkov. 

Pravila implementacije smernic EU določajo, da je treba 
splošno navedene zahteve smernic EU, ki jih je približno 850, 
vključiti v ustrezno zakonodajo države. To pomeni, da je v RS 
treba: 

- opredeliti slovensko tehnično zakonodajo in ministrstva, 
pristojna za določitev zahtev in za izdajo posameznih predpi- 
sov (morebitno medresorsko sodelovanje) 
- pregledati zahteve iz slovenske tehnične zakonodaje 
- pregledati evropske smernice, ki jih mora pri izdelavi teh- 
nične zakonodaje upoštevati eno ali več ministrstev 
- primerjati slovenske zahteve z zahtevami evropskih 
smernic 
- uskladiti tolmačenje zahtev smernic med ministrstvi 
- izbrisati zahteve iz obstoječe slovenske zakonodaje, ki 

niso usklajene z zahtevami ustreznih evropskih dokumentov 
- dopolniti oziroma izdelati novo slovensko tehnično zako- 
nodajo. 

Pri tem v EU za industrijske izdelke poznajo označevanje 
izdelkov s CE znakom, kar je določeno s smernicami »novega 
pristopa«. Pridobitev CE znaka je za določene tehnične 
izdelke nujna pred prodajo na tržišču EU in predstavlja proiz- 
vajalčevo potrditev, da izdelek ustreza zahtevam ustreznih 
smernic EU Način, s katerim proizvajalec potrjuje to ustrez- 
nost, pa je določen v smernicah EU. To pomeni, da po 
datumu, s katerim je določena obvezna uveljavitev posa- 
mezne smernice v državah EU, ne bo mogoče dajati na tržišče 
izdelkov, ki ne bodo imeli oznake CE. 

Ob tem poudarjamo, da se že veliko število slovenskih izvoz- 
nikov ob nastopih na tržišču EU srečuje s tem problemom. 
Podoben problem imajo tudi tuji proizvajalci, ko želijo proda- 
jati v RS, za kar morajo izpolnjevati specifične zahteve naše 
tehnične zakonodaje. 

V primeru, da resorna ministrstva ne prevzamejo ali pa za 
nedoločen čas obdržijo obstoječo tehnično zakonodajo, 
izdano na podlagi starega zakona o standardizaciji oz. drugih 
področnih zakonov, bodo podjetja prisiljena še naprej izpol- 
njevati eno vrsto tehničnih zahtev za prodajo na slovenskem 
trgu, drugo pa za prodajo svojih izdelkov na drugih trgih. 
Tako stanje bi povzročilo posledično višjo prodajno ceno in 
s tem manjšo konkurenčnost slovenskih izdelkov, obenem pa 
tudi dodatne zahteve in stroške za tuje proizvajalce, ki želijo 
prodajati na slovenskem trgu. 

Harmonizacija tehnične zakonodaje kot rezultat tega projekta 
bo omogočila odpravo pravilnikov in odredb o obveznem 
atestiranju ter JUS standardov z obvezno uporabo. S tem se 
bodo odpravile tehnične ovire pri doseganju proste izmenjave 
blaga in storitev med Slovenijo in državami Eu. 

2 Predlog načina realizacije pro|ekta »Harmonizacija 
tehnične zakonodaje« 

Projekt »Harmonizacija tehnične zakonodaje« predstavlja 
večletno nalogo, v katero morajo biti vključena vsa ministr- 
stva, ki so v skladu s svojimi pristojnostmi odgovorna za 
zakonsko urejanje posameznih področij. Zaradi pomembno- 
sti in tehnične zahtevnosti naloge je potrebno, da je nosilec 
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priprave projekta delovna skupina, sestavljena iz predstavni- 
kov vseh ministrstev. Koordinatorja te skupine imenuje Vlada. 
Po definiranju vseh nalog, potrebnih za izvedbo projekta, 
delovna skupina določi ministrstva, ki bodo odgovorna za 
končno izvedbo projekta. Koordinator posreduje v potrditev 
Vladi sestavo delovne skupine za izvedbo projekta in poroča 
o aktivnosti iz prve faze predlagane metodologije dela, ki so 
vezane na pripravo projekta. Delovna skupina za pripravo 
projekta predlaga tudi način sodelovanja z državnimi organi 
in institucijami izven državne uprave, ki niso neposredno 
vključeni v izvedbo projekta, so pa pomembni za zagotovitev 
pogojev za njegovo izvedbo. 

Zakaj delovna skupina? 

Implementacija evropske tehnične zakonodaje je kompleksno 
in zahtevno delo, ki zahteva usklajen pristop vseh vključenih 
v izvedbo te naloge. Pri tem je za učinkovito izvedbo treba 
uskladiti pristope in predvsem doseči enako tolmačenje zah- 
tev iz obravnavanih smernic, iz preučitve besedil teh smernic, 
predvsem pa tistih, ki se nanašajo na industrijske izdelke, pa 
je razvidno, da se le te nanašajo na več različnih vrst izdelkov 
oz. da je za eno vrsto izdelkov treba upoštevati več različnih 
smernic. Primer za to je smernica, ki se nanaša na električno 
opremo, namenjeno uporabi v določenih napetostnih območ- 
jih, in se nanaša tako na avdio-video naprave kot na obdelo- 
valne stroje in tudi telekomunikacijske naprave V takih pri- 
merih pa je treba uskladiti tolmačenja in konkretizacijo sploš- 
nih varnostnih zahtev, navedenih v teh dokumentih, pri imple- 
mentaciji v posamezne tehnične predpise, ki jih bodo izdajala 
posamezna ministrstva. Obenem je treba doseči usklajeno 
pravno interpretacijo vsebine evropskih tehničnih dokumen- 
tov kakor tudi enako izrazoslovje za tista besedila v tujem 
jeziku, ki se pojavijo v različnih dokumentih EU. 

Dejstvo, ki so nam ga na podlagi svojih izkušenj posredovali 
strokovnjaki iz prorama PHARE, je, da samo skrbno priprav- 
ljen projekt, voden z najvišje državne ravni in usklajen med 
različnimi državnimi resorji, lahko omogoči učinkovito reše- 
vanje obravnavane problematike. Na podlagi ugotovitev 
o poteku harmoniziranja tehnične zakonodaje v državah, ki so 
udeležene v pomoči programa PHARE, je tudi pripravljen 
predlog za tehnično pomoč državam srednje in vzhodne 
Evrope za harmonizacijo tehnične zakonodaje Pogoj za to je 
izdelan program na nacionalni ravni, kateremu bodo pred- 
stavniki EU prilagodili pripravljen generalni pristop, ki so ga 
pripravili na podlagi svojih izkušenj pri tem delu. 

Navajamo število podzakonskih aktov, izdelanih v RS na pod- 
lagi starega zakona o standardizaciji: 

- približno 400 tehničnih predpisov 
- približno 9000 JUS standardov z obvezno uporabo, ki jih je 
treba še preučiti in del le-teh izdati v obliki tehničnih pred- 
pisov. 

Ob tem opozarjamo na določeno število tehničnih predpisov, 
izdanih na podlagi področnh zakonov (kot npr. zakona o tele- 
komunikacijah in zakona o graditvi objektov), ki jih je ob 
izvedbi tehnične harmonizacije prav tako treba obravnavati in 
primerjati ter uskladiti s približno 850 smernicami oziroma 
evropskimi tehničnimi dokumenti. 

Kratek predlog nalog, načina dela, metodologije in »orodij« 
za delo je v nadaljevanju tega besedila. 

Predlog nalog, načina dela, metodologije in »orodij« za delo 
delovne skupine 

Za sistematsko, organizirano in učinovito delo delovne sku- 
pine za pripravo in izvedbo harmonizacije tehnične zakono- 
daje je treba predhodno opredeliti naloge, način dela, meto- 
dologijo in »orodja« za delo. 

1. Naloge delovne akupine: 

- definiranje področij, na katerih je treba opraviti tehnično 
harmonizacijo (glej tabelo) 

- določitev ministrstev, odgovornih za posamezna področja 
- določitev postopkov za harmonizacijo tehnične zakono- 
daje 
- izdelava dokumentov tehnične zakonodaje 
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2. Način deia delovne skupine: 

Delovna skupina deluje kot koordinator dela ministrstev in 
organov v njihovi sestavi, ki jo je ustanovila Vlada republike 
Slovenije za izvedbo projekta »Harmonizacija tehnične zako- 
nodaje«. 

3. Metodologija dela: 

Predlog metodologije dela smo razdelili v štiri faze, in to: 

FAZA 1: 

- določitev načina in področja dela medresorske delovne 
skupine (koordinator, tehnična in administrativna podpora) 
- ustanovitev delovnih podskupin, sestavljenih iz strokovnja- 
kov za posamezna področja 
- šolanje in predstavitev splošnih načel tehnične zakonodaje 
EU 
- uskladitev in določitev metodologije in »orodij« za realiza- 
cijo harmoniziranja tehnične zakonodaje v skladu s potre- 
bami države 
- ocena in zagotovitev potrebnih finančnih sredstev 
- predstavitev Vladi 

Opombi: - Delovna skupina je odgovorna za pripravo strate- 
gije deia ter organiziranje in usklajevanje dela delovnih pod- 
skupin 
- Delovna podskupina je odgovorna za pripravo in izvajanje 
dela na posameznih ožjih strokovnih področjih. V svoje delo 
vključuje tudi strokovnjake iz drugih institucij. 

FAZA 2: 

- določitev strateškega plana aktivnosti na podlagi pred- 
hodne analize obstoječega stanja s časovno določitvijo imple- 
mentacije posameznih aktov EU, kar resorni ministri potrdijo 
kot končni strateški načrt 
- predstavitev vladi in potrditev 

FAZA 3: 

- prevajanje evropskih dokumentov; organiziranje in uspo- 
sabljanje prevajalske skupine 
- preučitev zahtev smernic EU 
- implementacija določil v obstoječo zakonodajo 
- izdelava nove zakonodaje 

FAZA 4: 

- implementacija v praksi 
- »preureditev« institucij nacionalne infrastrukture (npr. 
zahteva za akreditacijo preskusnih laboratorijev in certifika- 
cijskih organov kot priprava za priglasitev pri Komisiji EU 
v Bruslju) 

4. »Orodja« za delo: 

Predlagana »orodja« za izvedbo so: 
1. seznam dokumentov evropske tehnične zakonodaje, ki jo 
je treba implementirati 
2. pregled dokumentov tehnične zakonodaje v RS po posa- 
meznih področjih 
3. analiza problematike (učinki obstoječe slovenske tehnične 
zakonodaje, posledice implementacije nove tehnične zakono- 
daje, kaj je treba in česa ni treba spremeniti, dopolniti ali 
razveljaviti itd.) 
4. izdelava korespondenčne tabele (povezava med zahtevami 
slovenskih in EU dokumentov) 
5. nadzor dejanske implementacije harmonizirane tehnične 
zakonodaje in njenih učinkov. 
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Tabela: Pregled evropskih tehničnih dokumentov 

Zaradi kompleksnosti in kompliciranosti usklajevanja pravnih 
sistemov, je pomembno že na začetku izvajanja te naloge 
določiti po kakšnem vrstnem redu bomo izvajali to usklajeva- 
nje. Iz prakse drugih držav je razvidno, da je nemogoče 
celoten sistem uskladiti istočasno. 

Število tehničnih pravnih aktov je približno 850 in jih lahko 
razdelimo na 27 področij in to: 

Področje Naziv področja 
I motorna vozila 

II kmetijski in gozdarski traktorji 
III dvigala 
IV naprave za gospodinjstvo 
V plinske naprave 

VI naprave in postroji za gradbeništvo 
VII drugi stroji 

VIII posode pod pritiskom 
IX merilni instrumenti 
X električni material 

XI tekstil 
XII prehrambeni izdelki 

XIII medicinski proizvodi 
XIV gnojila 
XV nevarne snovi 

XVI kozmetika 
XVII zaščita okolja 

XVIII informacijska tehnologija, telekomunikacije 
in prenos podatkov 

XIX splošne določbe na področju tehničnih 
ovir pri trgovanju 

XX prost pretok blaga-splošno 
XXI gradbeni proizvodi 

XXII osebna zaščitna sredstva 
XXIII igrače 
XXIV strojništvo 
XX V tobak  

XXVI energija 
XXVII alkoholne pijače 

Delovna skupina za harmonizacijo tehnične zakonodaje bo 
opredelila in uskladila pristojnosti posameznih ministrstev za 
posamezna področja, navedena v zgoraj navedeni pregled- 
nici, glede na pristojnosti definirane v Zakonu o organizaciji 
in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS, št. 71/94). 
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