
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 11. december 2000 Letnik XXVI Št. 99/I 

RATIFIKACIJA 
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in 99 
Republiko Litvo (BLIPT) 
- EPA 33 - III 
(nadaljevanje iz Poročevalca št. 99) 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Nadallevanle Iz Poročevalcu št. 99  _ _ . 
' '     prh nr;a ii 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na matenalih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

ID (2} £3) ali (41 

- Drugo Izdelava iz materialov ki niso 
uv rščeni v tar. št. 4909 ali 
4911. 

c\ SO.pgl. 

e.\ 5003 

5004 do e\ 
5006 

5007 

Svila, razen: 

Svileni odpadki tvštevši 
zapredke. neprimerne za 
odvijanje, odpadke preje in 
raztrgane tekstilne materiale), 
mikani ali česani 

Svilena preja in preja iz 
odpadkov svile 

Tkanine iz svile ali svilenih 
odpadkov: 

- Z vtkanimi gumijastimi 
nitmi 

Izdelav a, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št. kot je tar. št. 
izdelka. 

Mikanje ali česanje svilenih 
odpadkov 

Izdelava iz:1 

- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače predelanih za predenje. 
- drugih naravnih vlaken, 
nemikanih ali nečesanih ali 
drugače predelanih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- materialov za izdelavo 
papirja 

Izdelava iz enojne preje'. 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov so navedeni 
v Uvodni opombi 5. 

poročevalec, št. 99/1 11. december2000 99 



PRH OPIA II 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

m (2} 13] ali [41 

- Drugi Izdelava iz:' 
- preje iz kokosovih vlaken. 
- naravnih vlaken. 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanili ali kako drugače 
predelanih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- papirja. 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama (kot so 
razmaščevanje. beljenje, 
merceriziranje. 
tennostabiliziranje, dviganje, 
kalandiranje. obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47.5% cene izdelka 
franko tovarna. 

i 

• 

c\ 51 pel. 

5 lOo do 
51 li> 

Volna, fina ali groba živalska 
dlaka: preja in tkanine iz 
konjske žime: razen: 

Preja iz volne, iz fine ali grobe 
živalske dlake ali iz konjske 
žime 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka 

Izdelava i/.:' 
- surov e svile ali iz odpadkov 
svile, niikanih ali česanih ali 
kako drugače predelanih za 
predenje. 
- naravnih v laken .nemikanih 
ali nečesanili ali drugače 
predelanih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- materialov iz izdelavo 
papirja. 

• 

'Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov so naveden: .• 
Uvodni opombi 5 

poročevalec, št. 99/1 100 11. december2000 



 ; ppii nr.A ii 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

{1} (2) (2} ali (41 

5111 do 
5113 

Tkanine iz volne, iz fine ali 
grobe živalske dlake ali iz 
konjske žime 

- Z vtkani mi gumijastimi 
nitmi 

- Drugi 

Izdelava iz enojne preje1 

Izdelava iz:' 
- preje iz kokosovih vlaken. 
- naravnih vlaken. 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
ncčesiinih ali kako drugače 
predelanih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- papirja. 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama 

(kot so razmaščevanje. beljenje, 
merceriziranje. 
termostabiliziranje. dviganje, 
kalandiranje. obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelava obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47.5% cene izdelka 
franko tovarna. 

- 

c.\ 52 pel Bombaž, razen: Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo 
\ drugo tar. št., kolje tar. ši 
izdelka. 

'Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 

11. december2000 101 poročevalec, št. 99/1 



prh nr.A 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

111 J2L (3) ali lil 

5204 do 
52(17 

5208 do 
5212 

Preja in sukanec iz bombaža 

Bombažne tkanine: 

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

- Druge 

Izdelava iz 1 

surov e svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
dnigače pripravljenih za 
predenje. 

naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače 
predelanih za predenje. 

kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

Izdelava iz enojne preje1 

Izdelav a iz1: 
- preje iz kokosovih vlaken. 
- naravnih vlaken. 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih v laken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- papirja 

ali 

Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
priprav ljalnima ali končnima 
operacijama (kot so 
razmaščsv anje. beljenje. 
mcrcerix.ini nje. 
icrmostabi 1 i zi ra nje. dviga nje. 
kalcndiranje. obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelav a, 
obogatitev. impregnacija, 
popravljanje in odstranjevanje 
vozlov), pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47.5% cene 
i/dclka franko tovarna 

'Posebni pogoji, ki veljajo zaa izdelke iz mešanice tekstilnih matenalov, so navedeni 
v Uvodni opombi 5. 

poročevalec, št. 99/1 102 11. december2000 



PRH OfiA 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

ill J2L J2L ali i. 

cx 5?.psi 

531)6 do 
5308 

5309 do 
5311 

Druga rastlinska tekstilna 
vlakna: papirna preja in 
tkanine iz papirne preje. razen: 

Preja iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken: papirna preja 

Tkanine iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken: tkanine iz 
papirne preje: 

- Z Mkanini gumijastimi nitmi 

- Druee 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz': 
- surove svile ali ostankov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje. 
- naravnih vlaken, neinikanih 
ali nečesanih ali drugače 
predelanih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- materialov za izdelavo 
papirja 

Izdelava iz enojne preje1. 

Izdelava iz': 
- preje iz kokosovih vlaken. 
- naravnih vlaken. 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- papirja. 

'Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so na.edeni v 
Uvodni opombi 5. 

11. december2000 103 poročevalec, št. 99/1 



   prh nn,A u 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

iU (2} (3) ali [4} 

ali 

Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
operacijama ( kot so 
razmaščevanjc. beljenje, 
mcrccriziranje. 
termostabiliziranje. dviganje, 
kalendiranje. obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelava, 
obogatitev, impregnacija, 
popravljanje in odstranjevanje 
\ o/.lov). pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47.5% cene 
izdelka franko tovarna. 

5401 do 
5406 

540" m 
540S 

Preja, monofilamenli in 
sukanec iz umetnih ali 
sintetičnih filamentcn 

Tkanine i/, preje iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov: 

- Z Mkanimt gumijastimi nitmi 

Izdelava iz': 
- surove svile ali ostankov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje. 
- naravnih vlaken, nemikanih 
in nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

Izdelava iz enojne preje1 

• 

• 

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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PRH OfiA i' 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11} (2)  {3} ah (4)_ 

- Druge Izdelava iz1: 
- preje iz kokosov ih v laken. 
- naravnih vlaken. 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje. 
- kemičnih materialov' ali 
tekstilne kaše. ali 
- papirja. 

ali 

Tiskanje, spremljano z 
najmanj dv ema 
pripravljalnima ali končnima 
operacijama (kot so 
razmaščevanje. beljenje, 
merceriziranje. 
termostabiliziranje. dviganje, 
kalendiranje. obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelava, 
obogatitev, impregnacija, 
poprav Ijanje in odstranjevanje 
vozlov) pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47.5 cene 
izdelka franko tovarna. 

i 

55H1 do 
55(1"? 

550S do 
55! 1 

Umetna ali sintetična rezana 
vlakna ' 

Preja in sukanec h\ šivanje iz 
umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken 

Izdelav a iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše. 

Izdelava iz': 
- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje. 
- narav nih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako drugače 

| predelanih za predenje. 
! - kemičnih materialov ali 
1 tekstilne kaše. ali 
! - materialov za izdelavo 
j papirja. 

Vosebni pogoji, ki veljajo za izaelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedem \ 
Uvodni opombi 5 
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prh nnA ii 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

C) (2} 13} ali (4) 

5512 do 
5516 

Tkanine i/ umetnih in 
Sintetičnih rezanih vlaken: 

- Z vtkaninn gumijastimi nitim 

- Druge 

Izdelava i/ enojne preje1 

Izdelava iz 
- preje iz kokosovih vlaken. 
- naravnih vlaken. 
- umetnih in sintetičnih 
rezilnih vlaken, nenukanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
predelavnih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- papirja 

ali 

Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
operacijama (kot so 
razinaščevanje. beljenje, 
merceriziranje. 
termosiabiliziranje. dv iganje, 
kalendiranje. obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelav a, 
obogatitev, impregnacija, 
popravljanje in odstranjevanje 
v ozlov). pod pogojem, da 
v rednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47.5% cene 
izdelka franko tovarna. • 

i 
1 
1 

i 

i 
i 

i i 
1 
i 
1 ! 
i 

1 
! 
! 
1 

# i 

i 

i 

c\ 5iVpgl. 

5(>u2 

Vata. klobučevina in netkani 
materiali, specialne preje: vrvi. 
motvozi, konopi :n prameni ter 
izdelki iz njih. mjen: 

kiobučev ina. vštev ši 
impregnirano. prevlečeno ali 
lannnirano 

Izdelava iz : 
- preje iz kokosov ega vlakna. 
- naravnih vlaken. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- materialov za proi/vodnio 
papirja 

'Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov so navedeni v 
Uvodni opombi 5 
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   PR<> "in A II 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s pcsklom 

C) £2} (3] ah (4)  

5604 

- Iglana klobučevina 

Drugo 

Nili in vrvi i/ gume. prekrili s 
tekstilnim materialom, 
tekstilna preja, trakovi in 
podobno iz tar. št. 5404 ali 
5405. impregnirani, 
prevlečeni, obloženi z gumo ali 
plastično maso 

- Gumijaste niti in vr\i. 
prekrite s tekstilom 

Drugo 

Izdelava iz': 
- naravnih vlaken. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše 

Laliko se uporabljajo: 
- preje iz polipropilenskega 
filatnenta iz tar. št. 5402. 
- polipropilenska vlakna iz tar. 
št. 5503 ali 5506. ali 

filamentni trak iz 
polipropilena iz tar. št. 5501. 
pri katerih je v vseh primerih 
vsebina vsakega filamenta ali 
vlakna nižja od 9 decitekstov. 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz1: 
- naravnih vlaken. 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, pridobljenih iz 
kazeina, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše 

Izdelava iz gumijastih niti in 
vrvi. ki niso prekrite s 
tekstilom. 

1/delava iz': 
- naravnih vlaken, ncinikanih 
m nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- materialov za izdelavo 
papirja 

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih matenalov, so na.edem v 
Uvodni coombi 5. 
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PRH DfiA II 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) £2)   (3) ali (4) 

5605 

5606 

Metalizirana preja, posukana 
ali ne. izdelana iz tekstilne 
preje, trakov, in podobno iz 
tar. št. 5404 ali 5405. in 
kombinirana s kov ino v obliki 
niti. traku ali prahu ali 
prev lečene s kov ino 

Posukana preja, trakov i in 
podobno iz tar. St. 5404 ali 
5405 (razen tiste iz tar. št. 
5605 in posukane preje iz 
konjske žiinc): ženiljska preja 
(vštevši ženiljsko prejo): 
efektno v ozličasta preja 

Izdelava iz': 
- naravnih vlaken. 
• umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- materialov za izdelavo 
papiija. 

Izdelava iz1: 
- naravnih vlaken. 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- materialov za izdelavo 
papiija. 

' 

57.pgl. Preproge m druga tekstilna 
talna prekrivala: 

- Iz iglane klobučevine Izdelav a iz 
- naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
Lahko se uporabljajo: 
- preja iz polipropilenskega 
fiiamcma iz tar. št. 5402. 
- polipropilenska vlakna iz tar. 
št. 5503 ali 5506 ali 
- filamentni traki iz 
polipropilcna iz tar št. 5501. 
pri katerih je v vseh primerih 
vsebina vsakega fllamenta ali 
vlakna manjša od 9 
dccitcksiov. pod pogojem, da 
njihova v rednost ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5 
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     PRII O G- II 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklcn 

IU £} £) ah [41 

- Iz dnige klobučevine 

- Drugo 

Izdelava iz': 
- naravnih vlaken, 
nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače priprav ljenih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

Izdelava iz': 
- preje iz kokosovega vlakna. 
- preje iz sintetičnih ali 
umetnih filamentov. 
- naravnih vlaken, ali 
• sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, neinikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje. 

e.\ 58.pgl Specialne tkanine, tafta ne 
tekstilne obloge: čipke: 
tapiserije: pozamentarije: 
vezenine: razen: 

• Kombinirane z gumijasto 
nitjo 

Izdelava iz enojne preje'. 

"Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navede- v 
Uvodni opombi 5. 
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 ,   PRH O^A II 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdeiava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

il) 12]  ali  

- Druge 

5805 Ročno tkane tapiserije (vrsta: 
gobelin, flandrijske. beauvais. 
aubusson in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr.: z 
drobnim in križnim vbodom), 
konfekciomrane ali ne 

5810 Vezenine v metraži, trakovih 
ali motivih 

Izdelava iz 
- naravnih vlaken. 
• umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, neinikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih #i predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

ali 

Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
operacijama < kot so 
razmaščevanie. beljenje, 
merceriziranje. 
tennostabiliziranje. dviganje, 
kalendiranje. obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelava, 
obogatitev, impregnacija, 
poprav ljanje ali odstranjev anje 
vozlov), pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47.5% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št.. kot je tar. št 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo tar št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- v rednost v seli uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdeika franko tov arna 

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih matenalov. so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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PRH Of^A II 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

111 J2L JSL ali 

5901 

5902 

5903 

5904 

Tekstilne tkanine, prevlečene z 
lepilom ali škrobnimi snovmi, 
ki se uporabljajo za zunanjo 
vezavo knjig in podobne 
namene: tkanine za kopiranje: 
platna, pripravljena za 
slikanje, toge tkanine (bugram) 
in podobne tkanine, ki se 
uporabljajo za izdelav o 
klobukov 

Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje in najlona, 
poliestra in viskoznega rajona 
velike jakosti: 

- Z v sebnostjo do vključno 
90% tekstilnih materialov po 
teži 

- Druge 

Tekstilne tkanine, 
impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite ali 
laminirane s plastičnimi 
masami, razen tistih iz tar. št. 
5902 

Linolej. vitcvši rezanega v 
oblike: talna prekrivala na 
tekstilni podlagi, prcnui/am 
prev lečeni ali prekriti, 
razrezani v oblike ali ne 

Izdelava iz preje. 

Izdelava iz preje. 

l/delava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše. 

Izdelava iz preje, 

ali 

Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
operacijama (kot so 
razmaščevanje. beljenje, 
inerceriziranje. 
termostabiliziranje. dviganje, 
kalendiranje. obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelava, 
obogatitev, impregnacija, 
popravljanje in odstranjevanje 
vozlov), pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47.5% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz preje1. 

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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PRII OGA II 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

I1L JSL (3) ali J1L 

5905 

590«» 

Zidne tapeie iz tekstila: 

- Impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite ali 
iaminirane z gumo. plastičnimi 
masami ali dragimi materiali 

- Druge 

Guminirane tekstilne tkanine, 
razen tistih iz tar. št 5902: 

- Pletene ali kvačkanc tkanine 

Izdelava iz preje. 

Izdelava iz1: 
- preje iz kokosovega vlakna. 
- narav nih vlaken. 
- sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, nenukanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

ali 

Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
operacijama (kot so 
razmaščevanje. beljenje, 
merceriziranje. 
termostabiliziranje. dviganje, 
kalendiranje. obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelav a, 
obogatitev, impregnacija, 
popravljanje in odstranjev anje 
vozlov), pod pogojem, da 
v rednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47.5% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava i/.': 
- naravnih vlaken. 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nenukanih m 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše 

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so na\ edeni v 
Uvodni opombi 5. 
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PRH DGA 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
prež porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

111 J2L J2L ali (4) 

- Druge tkanine iz sintetične 
filainent preje, ki vsebuje več 
kot 90% tekstilnih materialov 
po teži 

- Druge 

Tekstilne tkanine, drugače 
impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite: platna, 
poslikana platna za odrske 
kulise, tkanine za ateljeje in 
podobne namene 

Stenji iz tekstila, tkani, 
opleteni ali pleteni. za svetilke, 
peči. vžigalnike, sveče. 
ipd.:žarvlne mrežice za plinsko 
razsvetljav o in ccvasto pleteni 
materiali za plinske svetilko . 
impregnirani ali 
neimprcgmrnni; 

- Žarilne mrežice za plinske 
svetilke, impregnirane 

- Dnigi 

Tekstilni izdelki. 
industrijsko uporabo: 

- Diski ali obroči /a poliranje, 
razen iz klobučev me i/, tar št 
5911 

Izdelava iz kemičnih 
materialov. 

Izdelava iz preje. 

Izdelava iz preje, 

ali 

Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
operacijama ( kot so 
razmaščevanje. beljenje, 
merceriziranje. 
termostabiliziranje. dviganje, 
kalendiranje. obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zakl jučna obdelava, 
obogatitev, impregnacija, 
popravljanje in odstranjevanje 
v ozlov), pod pogojem, da 
v rednost uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47.5% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava i/, ccvasto pletenih 
materialov za svetilke. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št. . kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelav a i/ preje ali odpadkov 
tkanin ali krp iz tar. št. 63 10. 
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 prm rrnA n 

Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) [2} {3} ali   

- Tekstilne tkanine, ki se 
uporabljajo pri izdelavi papirja 
ali v druge tehnične namene, 
podložene ali nepodložene s 
klobučevino. prevlečene ali 
prekrite ali ne. cevaste ali 
neskončne, z eno ali več 
osnovanu in/ali votki 
ali ravno tkane z več osnovami 
in/ali votki iz tar.5t.5911 

Izdelava iz 
- preje iz kokosovega vlakna. 

- naslednjih materialov 
- preja iz politetrafluoretilena-. 
- preje, večnitne. iz poliamida. 
prekrite, impregnirane ali 
prevlečene s fenolno smolo. 
- preje iz sintetičnih tekstilnih 

vlaken iz aromatičnih 
poliamidov. dobljenih z 
polikondcnzacijo m- 
fenilendiamina in izoftalne 
kisline. 

- monofilamenta iz 
politetrafluoretilena1 

- preje iz sintetičnih tekstilnih 
vlaken iz poli-p- 
fenilentereftalamida. 
- preje iz steklenih vlaken, 
prekrite s fenolno smolo in 

ojačenc /. akrilno prejo- . 
- kopoliesirskih 
monofilamentov iz poliestra 
in smole iz tereftalne kisline in 
1.4 cikloheksandietanola in 
izoftalne kisline. 
- naravnih vlaken. 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, razen vlaken, 
nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače predelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše 

'Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih mater alov. so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 

-Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tekstilnih tkanin, ki se i.oorabljajo za 
proizvodnjo papirja. 
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     prh r)C-A n 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

ID (2} (3) ali (41 

1 
- Drugo Izdelav a iz/ 

- preje iz kokosovega vlakna. 
- naravnih vlaken. 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, razen vlaken, 
nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače obdelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

60.pgl. Pleieni ali kvačkani materiali Izdelava iz ■: 

- naravnih vlaken. 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

fil.pgl. Oblačila in oblačilni dodatki, 
pleteni ali laačkani: 

- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, i/. 
dveh ali več kosov pletene ali 
kvačkane tkanine, ki je 
urezana v določeno obliko ali 
dobljena v neposredno 
obdelovanje 

- Drugi 

Izdelava iz preje'.\ 

izdelav a iz : 
- narav nih vlaken. 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih aii kako drugače 
obdelanih /a predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše 

CN 62.pgl, Oblačila in oblačilni dodatki.ki 
niso pletena ali kvačkana. 
razen: 

Izdelava i/ preje 1; 

1Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so naveden- v 
Uvodni opombi 5. 

^Glej Uvodno opombo 6 
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     PPii ii 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) {2} £3) ali (4)  

c\ 6202. 
c.\ 62(14. 
C.n 6206. 
cx 6209 
in 
C.\ 62 I I 

c.n 6210 in 
e.\ 6216 

6213 in 
6214 

Oblačila in oblačilni dodatki, 
ženska, dekliška in za 
dojenčke, vezeni 

Ognjevarna oprema iz tkanin, 
prevlečenih s folijo iz 
aluminiziranega poliestra 

Robčki, žepni robčki, 
šali.ešarpe. rule. naglavne rute. 
tančice in podobni izdelki: 

- Vezeni 

1 /delava iz preje' 
ali 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojeni, da vrednost, 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava iz preje1 

ali 
[zdelava iz neprevlečene 
tkanine, čc vrednost 
uporabljene peprevlečene 
tkanine ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna2 

Izdelava iz nebeljene enojne 
preje '•? 

ali 

Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna ' . 

Glej Uvodno opombo 6. 

;Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so na.edeni v 
Uvodni opombi 5. 
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   PRiinnA u 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2}  (3) ali (4) 

62 r 

- Drugi 

Dnig golov pribor za oblačila, 
deli oblačil ali. pribora za 
oblačila, razen tistih iz tar. št. 
6212: 

- Vezeni 

Izdelava iz nebeljene enojne 
preje 

ali 

Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
operacijama ( kot so 
razmaščevanje. beljenje, 
merceriziranje. 
tennostabiliziranje. dviganje, 
kalendiranie. obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelava, 
obogatitev, impregnacija, 
popravljanje in odstranjevanje 
vozlov)- pod pogojem, da 
vrednost uporabljene netiskane 
tkanine iz tar.št.6213 in 6214 
ne presega 47.5% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelav a iz preje : 

ali 
Izdelava iz nevezene 
tkanine.pod pogojeni, da 
vrednost uporabljene nevezene 
tkanine ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna' . 

:Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 

""Glej Uvodno opombo 6 
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PRM QGA II 

Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) £3} ali (4) 

- Ognje-varna oprema iz 
tkanin, prevlečena s folijo 
aluminiziranega poliestra 

- Medvloge za ovratnike in 
manšete. urezane 

- Drugi 

izdelava iz preje' . 

ali 

Izdelava iz neprevlečcne 
tkanine.pod pogojem, da 
vrednost uporabljene 
neprevlečenc tkanine ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna'. 

Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo tar. št. .kot 
je tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna 

Izdelava iz preje1 

• 

CX 63.pgl 

6301 do 
6304 

Drugi gotovi tekstilni izdelki: 
kompleti: ponošena-rabliena 
oblačila in rabljeni tekstilni 
izdelki: krpe. razen. 

Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo, zavese itd., drugi 
izdelki za notranjo opremo: 

- Iz klobučevinc ali iz 
nekaterih tkanin 

- Drugi: 

Izdelava, pn kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka 

Izdelava iz:: 
- naravnih vlaken ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

Glej Uvodno opombo 6. 

:Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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PRH OGA 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

ilL J2L J2L ali (4) 

6305 

6306 

-- vezeni 

- drugi 

Vreče in vrečke, ki se 
uporabljajo za pakiranje blaga 

Cerade, jadra za plovila, 
jadralne deske ali suhozeinna 
plovila, zunanje platnene 
zavese, šotori in izdelki za 
taborjenje 

- Netkani 

- Drugi 

Izdelav a iz nebeljene enojne 
preje ' : 

ali 

Izdelava iz nevezene tkanine 
(razen pletenih ali kvačkanih). 
pod pogojem. 

da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava iz nebeljene enojne 
preje u 

Izdelava izJ: 
- naravnih vlaken. 
• umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

Izdelava iz' 5: 
- narav nih vlaken ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše 

Izdelava iz nebeljene enojne 
prcjei.j. 

1Glej Uvodno opombo 6. 

:Za pletene ali kvačkane izdelke brez dodatka elastike ali gume, dobljenih s šivanjem 
ali sestavlajnjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oclike) clej 
Uvodno opombo 6. 

3Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navederi v 
Uvodni opombi 5 
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 PRH OG- II 
Tar štev Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
H S   brez porekla, ki |im da status blaga s poreklom 

il) (2) (3] ali (4| 

(> 

i. ;io, 

Drugi gotov i i/dclki. vslev si 
kroje Ai oblačila 

(iariiiiuie. ki so sestavljene i/ 
tkanine in preje. s priborom :i 11 
brez u|c:;;i /;i i/delovanje 
preprog in pregrinjal. tapiserij 
vezenih namiznih prto\ m 
serviet nli podobnih Icksiilmli 
izdelkov. pripravljenih \ 
zavitkih za prodajo na drobno 

izdelava, pri kateri vrednost 
v seh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna 

Vsak predmet v kompletu 
mora izpolnjevali pravilo, ki bi 
zanj veljalo će ne bi bil v 
kompletu Predmeti brez 
porekla pa se lahko vključijo, 
če njihova skupna v rednost ne 
presega 15% cene kompleta 
franko tov arna 

CN •> 1 |>!'.l 

f>4« "i 

Obutev; Kimaše m podobni 
i/delki. razen 

Deli obutve (\šic\ ši /.gornje 
dele. pritrjene ali ne na 
podplate ra/en na zunanje 
podplate), odstranljivi \ loxki 
za obutev. vstavki za pete in 
podobni izdelki: »amašc. 
o\ijači m podobni izdelki in 
njihovi deli 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar št. .razen 
spajanja gornjih delov. 
pritrjenih na notranje podplate 
ali druge komponente 
podplatov iz tar št 6406 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka 

c\ ; pul 

f>5' : 

Pokrivala in njihovi deli. 
razen: 

Klobuki m druga pokrivala iz 
klobučevine. izdelani iz tulcev. 
stožcev m drugih izdelkov iz 
tar. št. 65(11. vštevši tudi 
podložene ali okrašene 

Izdelav a, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drngo tar št . kot je tar št 
izdelka 

Izdelav a iz preje ali tekstilnih 
v laken ' 

| 

| 

j 

Glej Uvodno opombo 6 
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psu nr.A u 
Tar. šiev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11) (2) (3} ali (4} 

6505 Klobuki in druga pokrivala, iz 
pletiv ali pleteni ali izdelani iz 
čipke, klobučenne ali drugih 
tekstilnih proizvodov (razen 
trakov), tudi okrašene ali 
podložene, mrežice za lase iz 
kakršnegakoli materiala, 
okrašeni ali podloženi ali ne 

Izdelav a iz preje ali tekstilnih 
vlaken 

e.\ 66. pg! 

6601 

67.pgl 

* 

Dežniki, sončniki. sprehajalne 
palice, palice-stolčki. biči. 
korobači in njihovi deli; razen: 

Dežniki in sončniki (vštevši 
palice-dežnike. vrtne sončnike 
in podobne dežnike) 

Preparirano perje in puh in 
izdelki iz njih. umetno cvetje: 
lasuljarski izdelki 

Izdelava, prt kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka 

Izdelav a, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50% cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelav a, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka 

e.N 68 pel 

c\ 680 ." 

cn 681: 

c.n 6814 

Izdelki iz kamna, sadre, 
cementa, azbesta, sljude. ali 
podobnih materialov , razen 

Izdelki iz naravnega skrilavca 
ali aglomenrancga skrilavca 

Izdelki iz azbesta . mešanice na 
osnovi azbesta ali na osnovi 
azbesta in magnezijevega 
karbonata 

Izdelki iz sljude. v štev ši 
aglomenrano ali 
rekonstruirano, na podlagi i/ 
papirja, kartona ali drugih 
materialov 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar št . kot je tar št 
izdelka 

Izdelava iz obdelanega 
skrilavca 

Izdelava i/, materialov iz 
katerekoli tar št 

Izdelava iz obdelane sljude 
(vštev ši aglomcrirano ali 
rckoiistitutirano) 

6y pgi Keramični i/dclki Izdelava pri kateri sc vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo 
v drugo tar št kot je lar št 
i/delka 

i 

e\ To p^l Steklo in stekleni izdelki, 
razen 

Izdelav a. pri kateri se v si 
iiporablieni materiali uv rščajo 
v drugo tar št kol je tar št 
i/delka 
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     PRM nr-r u 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaaa s porekism 

(1) (2) (3} ali (4)  

e.\ 7003. 
c\ 7004 in 
e.\ 7005 

7006 

700" 

7008 

7009 

70 K) 

Sleklo z neodbojno plastjo 

Steklo iz tar. št 7003. 7004 ali 
"005. upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, 
emajlirano ali drugače 
obdelano, neokvirjeno in ne 
spojeno l drugimi materiali 

V arnostno steklo iz kaljenega 
ali plastnega stekla 

Večzidni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla 

Steklena ogledala, z okvirom 
ali brez njega, vštevši tudi 
vzvratna ogledala 

Baloni, steklenice, kozarci, 
lonci, fiole. ampule in dnige 
posode iz stekla z;i transport ali 
pakiranje blaga, stekleni 
kozarci za vlaganje, čepi. 
pokrovi in druga zapirala, iz 
stekla 

Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001. 

Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001 

Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001. 

Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001 

Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št 
izdelka. 

ali 

Brušenje steklenih proizvodov, 
če vrednost nebmšenili 
steklenih proizvodov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tov arna. 
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PRI! i "Ki A i I 
Tar. štev Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS    brez porekla, ki jim da status blaga s pcioklom 

(1) (2) v3) . ali 

701 .* 

C\ "0111 

Stekleni izdelki za nanuz.no in 
kuhinjsko uporabo, /a toaletne 
namene. \ pisarnah, izdelki za' 
notranjo dekoracijo m podobne 
namene t razen tistih iz tar št 
"010 ali "01 S) 

Izdelki iz steklenih vlaken 
(razen prejel 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo 
v drugo tar št. kot je tar št 
izdelka 

.tli 

Brušenje steklenih proizvodov 
če v rednost nebriišenih 
steklenih 
proizvodov ne presega 50"« 
cene izdelka franko tovarna 

ali 

Ročno okraševanjc (razen 
sitotiska), ročno pihanje 
steklenih izdelkov. če vrednost 
ročno pihanih steklenih 
izdelkov ne presega 50°.> cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelava iz: 
- nebarvanih trakov steklenih 
vlaken, rovinga. preje ali 
pečenih niti. ali 
- steklene volne. 

C\ "l .pgl 

CN "101 

os "102 
C\ "10." lil 
C\ "104 

"It'N 111 
"1 10 

Naravni in kultivirani biseri, 
dragi in poldragi kamni: 
plemenite kovine, kovine 
piatirane s plemenitimi 
kovinami m izdelki iz njih. 
mutacija nakita: ko\ anci : 
razen: 

Naravni ali kultivirani biseri, 
obdelani, začasno nanizani 
zaradi larsega transporta 

Obdelani dragi ali poldragi 
kamni (naravni, sintetični ali 
rekonstruirani) 

Plemenite kov ine 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št 
izdelka 

Izdelava, pri kateri v rednost 
v seli uporabljenih materialov 
ne presega 50% cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava iz neobdelanih dragih 
ali poldraeih kamnov. 

1 i 

1 
f 
1 
1 

i 
i 
1 

i 
- • 

• 
. 

\ 
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     ppii nna u 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

ill 12} (3) ali  

e.\ 7I07. e.\ 
7109 in 
cx 7III 

7116 

7117 

- Neobdelane 

- Polpredelane (polizdelki) ali 
v obliki prahu 

Kovine, platirane s 
plemenitimi kovinami, v obliki 
polizdelkov 

Predmeti iz narav nih ali 
gojenih biserov, dragih ali 
poldragih kamnov (naravnih, 
sintetičnih ali rekonstruiranih) 

Imitacije nakita 

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar št. 7106. 7108 
ali 7110 
ali 
Elektrolitska, toplotna ali - 
kemična separacija plemenitih 
kovin iz tar. št 7106. 7108 ali 
7110. 
ali 
Legiranie plemenitih kovin iz 
tar. St. 7106. 7108 ali 7110 
ined seboj ali z navadnimi 
kovinami. 

Izdelava iz neobdelanih 
plemenitih kovin. 

Izdelava iz kovin, platiranih s 
plemenitim kovinami, 
neobdelanih. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
v seh uporabljenih materialov 
ne presega 5<)% cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelav a. pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka 
ali 

Izdelav a iz delov navadne 
kov ine. neprekritih niti ne 
prevlečenih s plemenitimi 
kovinami pod pogojem, da 
v rednost v seli uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna. 

c.\ 72.pel. 

7207 

720S do 
7216 

Železo in jeklo; razen 

Polizdelki i/, železa ali 
nelegiranega jekla 

Ploščati valjam izdelki, palice 
in profili iz železa ali 
nelegiranega jekla 

Izdelav a, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelav a iz materialov iz tar. 
št 7201. 7202. 7203. 7204 ali 
"205 

l/dclava iz ingotov ali drugih 
primarnih oblik iz tar. št. 
7206. 

- 
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   prm naA n 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

iD (2) (3) ali  

7217 

e.N 7218. 
7219 do 
7222 

7223 

e\ 7224. 
7225 do 
7228 

7229 

Hladno v lečena žica iz železa 
ali nelegiranega jekla 

Polizdelki, ploščati valjani 
izdelki, palice in profili iz 
neijavega jekla 

Hladno vlečena žica iz 
neijavega jekla 

Polizdelki, ploščati valjani 
izdelki, toplo valjane palice v 
ohlapno navitih kolobarjih, 
kotniki in profili iz drugih vrst 
legiranega jekla: votle palice 
za svedre iz legiranih ali 
nelegiranih jekel 

Hladno vlečena žica iz drugih 
vrst legiranega jekla 

Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7207. 

Izdelava iz ingotov ali drugih 
primarnih oblik iz tar. št. . 
7218. 

Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št 7218 

Izdelava iz ingotov ali drugih 
primarnih oblik iz tar. št. 
7206. 7218 ali 7224. 

Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7224. 

• 

c.\ 73.pgl. 

C\ 7301 

7302 

7 »04. 7305 
in 
7~<l6 

Železni in jekleni izdelki: 
razen: 

Piloti 

Deli za železniške in 
tramvajske tire. iz železa ali 
jekla: tirnice, vodila in zobate 
tirnice, kretniški jezički, 
križišča, spojne palice in drugi 
deli kretnic, pragovi tirne 
veznice, tirna ležišča, klini za 
tirna ležišča, podložne plošče 
pričvrščevalne ploščice, 
distančne palice, drugi deli. 
posebej konstruirani ta 
postav ljanje, spajanje in 
pritrjevanje tirnic 

Cevi in v otli profili iz železa in 
iekla (razen iz litega železa) 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kolje tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz materialov iz tar 
št. 7206. 

Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7206. 

Izdelav a iz materialov iz tar 
št 7206. 7207. 7218 ali 7224. 
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     PRH riGA ii 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

iH (2) (3} ali {A)_ 

CN 7307 

7308 

cx 7315 

Pribor za cevi in votle profile, 
iz nerjavega jekla (ISO No. 
X5CrNiMo i 712). sestavljen iz 
več delov 

Konstrukcije (razen montažnih 
konstrukcij iz tar. št. 9406) in 
deli konstrukcij (npr. mostovi 
in elementi za mostove, vrata 
za zapornice, stolpi, predalčni 
stebri, strehe, strežna orodja, 
vrata in okna ter okviri zanje, 
opaži, pragovi za vrata, roloji, 
ograje in stebri), iz železa ali 
jekla: pločevine, palice, kotniki 
in profili cevi in podobno, 
pripravljeni za uporabo v 
konstrukcijah: iz železa ali 
jekla 

Verige zoper drsenje 

Struženje, vrtanje, širitev 
lukenj, izrezov anje navojev, 
urezovanje s peščenim curkom 
kovanih polizdelkov, katerih 
vrednost ne 
presega 35% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajao 
v drugo tar. št., kol je tar. št. 
izdelka. Zvarjeni kotniki in 
profili iz tar. št. 7301 se ne 
smejo uporabljati. 

Izdelava, pri kateri v rednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz tar. št. 7315 ne presega 50% 
cene izdelka franko tov arna. 

cn 74 pcl. 

7401 

7402 

t 

7403 

Baker in bakreni izdelki, 
razen: 

Bakrcncc. cementni baker 
(precipitat bakra) 

Nerafinirani baker: bakrene 
anode (pozitivne elektrode) za 
elektrolitno rafinacijo 

Rafiniram baker m bakrove 
zlitine: 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št .kot je 
tar. št. izdelka, in 
- v rednost v seh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tov arna 

Izdelava, pri kateri 
se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar št. izdelka 

% 
Izdelav a, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar št. 
izdelka. 

1 
1 
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 PRM nnA il 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

il] £2} (3) ali (41 

7404 

7405 

- Rafinirani baker 

- Bakrove zlitine 

Bakrovi odpadki in ostanki 

Predzlitine bakra 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz rafiniranega 
surovega bakra ali bakrovih 
odpadkov in ostankov. 

Izdelava, pn kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št.kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

i 

| 
i 
i 
i i 
i t 
i 

i 
i 
i i : 
i 
1 
l l 
j 
i 

ex 75.pgl 

7501 do 
7503 

Nikelj in nikljevi izdelki, 
razen: 

Nikljev kamen, sintrani oksidi 
niklja in drugi vmesni izdelki 
metalurgije niklja: surovi 
nikelj, nikljasti odpadki in 
ostanki 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

i 

i 

cx 76.pgl. 

7601 

7602 

Aluminij in izdelki iz 
aluminija: razen: 

Aluminij, surovi 

Aluminijasti odpadki in 
ostanki 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna. 

I/delava s toplotno ali 
elektronsko obdelavo iz 
nelegiranega aluminija ali iz 
aluminijevih odpadkov in 
ostankov 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je lar. št. 
i/dclka. 
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   prh nas u 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na matenalih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11} 2) : £3) ali [41 

c\ 7616 Izdelki iz aluminija ra/cn gaze. 
tkanin, rcšcik. mrež. ograj ali 
zaklonov materiala za ojačanje 
in podobnih materialov 
(vštevši neskončne trakove) iz 
aluminijaste žice in 
ekspandirane kovine iz 
aluminija 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Laliko se 
uporabl jajo gaza, tkanine, 
rešetke, mreže, ograje ali 
zakloni, materiali za ojačanje 
in podobni materiali (vštevši 
tudi neskončne trakove) iz 
aluminijaste žice ali 
ekspandirane kovine iz 
aluminija.in 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna. 

- 

77-PgI- Rezervirano za možno bodočo 
uporabo H S 

c.\ 78.pgl. 

7801 

7802 

Svinec in svinčeni izdelki, 
razen: 

Surovi svinec: 

- Rafiniran sv inec 

- Drugi 

Svinčeni odpadki in ostanki 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz obdelanega svinca 
("bullion" ali "vvork lead"). 

Izdelav a, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne smejo se 
uporabljati odpadki in ostank 
i/, tar. št. 7802. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabl jeni materiali uvrščajo 
v drugo tar št . kot je tar. št. 
izdelka 

• 

• 

c.\ 79.pgl. Cink in cinkov i izdelki: razen. Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali. 
uvrščajo v dnigo tar. št. .kot je 
tar št. izdelka.in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna. 

• 
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PRII O G A II 
Tar. štev Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreKiom 

(1] (2} (3) ali (4) 

790 1 

7902 

Cink. surov 

Cinkovi odpadki in ostanki 

Izdelav a. pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar št. .kot je tar. št. 
izdelka. Ne smejo se 
uporabljali odpadki in odpadki 
iz tar. št. /902. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

cx SO.pgl. 

8001 

8002 in 
8007 

Kositer in kositrni izdelki: 
razen: 

Kositer, surov 

Kositrni odpadki in ostanki: 
drugi kositrni izdelki 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne sinejo se 
uporabljati odpadki in ostnižki 
iz tar. št. 8002. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

8l.pgl. Druge navadne kovine: 
kermcti. njihovi izdelki 

- Dnige navadne kov ine, 
obdelane, njihovi izdelki 

- Druge 

* 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseli uporabljenih materialov. 
uv rščenih v isto tar. št., kot je 
tar. št izdelka, ne presega 
50% cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št 
izdelka. 

c.\ S2.py 1 Orodje, no/arski izdelki, ilice 
in vilice i/ navadnih kovin: 
njihov i deli iz nav adnih kov in: 
razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo 
v drugo tar. št., kot je tar.št. 
izdelka. 
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PRII OGA II 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

01 J2L (3) ali M. 

82(»6 

8207 

8208 

ex 8211 

8214 

Orodje iz. dveh ali več tar. št. 
S202 do 8205 v garniturah za 
prodajo na drobno 

Izmenljivo orodje za ročno 
obdelovalne priprave na 
mehanični pogon ali brez 
njega ali za obdelovalne stroje 
(npr. za stiskanje, kovanje, 
prebadanje, rezanje navojev, 
vnanje. vtiskanje. grezenje. 
rezkanje. struženje ali 
navijanje ali odvijanje 
vijakov). vštevši matice za 
valjanje ali ekstrudiranje 
kovine in orodje za vrtanje 
skal in zemlje 

Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave 

Noži z rezili, nezobljenimi ali 
nenazobljenimi (vštevši 
vrtnarske nože), razen nožev iz 
tar. 8208 

Drugi nožarski izdelki (npr. 
stroji za striženje, mesarske in 
kuhinjske sekače. mesarske 
sekire in noži za sekljanje 
mesa. noži za papir), garniture 
in priprave za manikiranje in 
pedikiranje (vštevši tudi pilice 
za nohtek 

Izdelava, pri kateri sc vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št razen 8202 do 
8205. Orodje iz tar št 8202 do 
8205 se lahko sestavi v 
garniture, če njihova vrednost 
ne presega 15% cene garniture 
franko tov arna 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št., kot je 
tar.št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov nc presega 40° ;> 
cene izdelka franko tovarna 

Izdelav a. pri kateri se v si 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar.št 
izdelka Lahko se uporabljajo 
ročaji in rezila iz navadnih 
kovin 

Izdelava, pri kateri sc vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar št. koijc lar.ši 
izdelka Laliko sc uporabljajo 
ročaji iz navadnih kovin. 

V 
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PRH II 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s pcsklom 

LU (2) O) ali Hi 

8215 Žlice, vilice, zajemalke, 
penovke. lopatice za serviranje 
kolačev. noži za ribe. noži za 
maslo, prijemalke za sladkor 
in podobni kuhinjski in 
namizni pribor 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar.št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
ročaji iz navadnih kovin. 

ex 83.pgl. 

e.\ 8302 

e.\ 8306 

Razni izdelki iz navadnih 
kovin: razen: 

Drugo okovje, pribor (fuingi) 
in podobni izdelki, primerni za 
stavbarstvo, in avtomatična 
zapirala za vrata 

Kipci in drugi okraski iz 
navadnih kovin 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar.št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar.št. 
izdelka Lahko se uporabijo 
materiali iz tar. št. 8302 pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20% cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št.. kot je tar.št. 
izdelka. Laliko pa se 
uporabljajo tudi materiali iz 
tar. št. 8306. če njihova 
v rednost ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna. 

cx 84.pel. 

c.\ 84() 1 

Jedrski reaktorji: kotli, stroji 
in mehanične napravo: njihovi 
deli: razen 

Gorilni elementi (polnjenja) 

l/delava, pri kateri: 
- sc vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in 
- v rednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tov arna. 

Izdelava, pri kateri 
so vsi uporabljeni materiali 
uv rščeni v dnigo tar. št., kot je 
tar št. izdelka ' 

Izdelav a, pri kater: 
v rednost vseh 
uporabljenih ma:;r..ilov 
ne presega 30% 
izdelka franko to* . rna 

Izdelava, pri kater 
v rednost vseh 
uporabljenih ma:;r:.'.lev 
ne oreseua 30% 
izdelka franko te rna 

1To pravilo se bo uporaoljalo do 3". decembra 1998 
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   prh nr,A n 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

 £] £3) ah (4) 

8402 

84»? 
in 
e.\ 8404 

8406 

840") 

8408 

84(>l) 

8411 

8412 

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

Kotli za centralno kurjavo, 
razen tistih iz tar. št. 8402 in 
pomožne naprave za kotle za 
centralno kurjavo 

Turbine na vodno in dnigo 
paro 

Batni motorji z notranjim 
zgorevanjem, na vžig s 
sv ečkami, z izmeničnim ali 
vrtilnim gibanjem bata 

Batni motorji z notranjim 
zgorevanjem, na vžig s 
kompresijo (dizelski ali 
poldizelski motorji) 

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

Turborcaktivni motorji, 
turbopropelerski motorji in 
druge plinske turbine 

Drugi pogonski stroji in 
motorji 

Izdelava, pri kateri. 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.it. izdelka, in 

vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. kot sta 
8403 ali 8404." 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40° o cene izdelka 
franko tov arna 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseli uporabljenih materialov 
ne presega 40° * cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40° o cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
v seli uporabljenih materialov 
ne presega 40°.. cene izdelka 
franko tovarna 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kolje 
tar.št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna. 

I/delava. pri kateri v rednost 
vseli uporabljenih materialov 
ne presega 40° cene izdelka 
franko tovarna 

Izdelava, pri kalen 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tov arna. 

Izdelava, pri kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tov arna. 
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   prh nr,a n 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

OJ (2) 13] ali «) 

e.\ 8413 

cx 8414 

8415 

8418 

CN 8419 

Tlačne črpalke z rotacijskim 
gibanjem 

Industrijske nape. ventilatorji 
m podobno 

Klimatizacijske naprave z 
ventilatorjem na motorni 
pogon in elementi za 
spreminjanje temperature in 
vlažnosti, vštevši liste stroje, 
pri katerih vlažnosti ni mogoče 
posebej regulirati 

Hladilniki, zmrzovalniki in 
druge naprave za hlajenje ali 
zmrzovanje, električni in 
drugi: toplotne črpalke, razen 
klimatizncijskih naprav iz tar. 
št. 8415 

Stroji in naprave za lesno 
industrijo, za proizvodnjo 
papirne kaše. papirja in 
kartona 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna. 

I/delava, pri kateri: 
- sc vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kolje 
tar št. izdelka, in 
- vrednost v seh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseli uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko lov ama 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uv rščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in 
- \ rednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. a 

I /delava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri sc v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. šl. kot proizvod, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25".. ceuc izdelka franko 
lovama 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25° o cene 
izdelka franko tov arna 

Izdelava, pri k.ueri 
v rcdnosi v seli 
uporabljenih materialov 
ne presega 25" .. cene 
izdelka franke tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25° * cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
v rednost v seh 
uporabljenih materialov 
ne presega *i'°. cene 
izdelka franko tov arna. 
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 PRH DfiA II 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

 12}   £] ali (4) 

8420 

842.1 

8425 
do 
8428 

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

Tehtnice (razen tehtnic z 
občutljiv ostjo do 5 cg oz. 0.05 
g), vStevši stroje za štetje in 
kontrolo, ki delujejo na 
podlagi meijenja teže: uteži in 
tehtnice vseh vrst 

Stroji in aparati za dviganje, 
razkladanje in manipulacijo 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov- ne 
presega 40% cene franko 
tov arna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št kot proizv od, 
uporabljajo samo do v rednosti 
25% cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar št. izdelka, in 
- v rednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št.8431. uporabljajo samo 
do v rednosti 10% cene izdelka 
franko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 25".. cene 
izdelka franko tov arna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega ?ou

n cene 
izdelka franko tovarna 
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prh u 
Tar. štev Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

 (3} ah (4) 

8429 

x-no 

cx 8431 

8439 

Buldožerji, angledožerji. 
grejdeiji. ravnalniki. skrepeiji. 
bagri, nakladalniki z lopato, 
sainovozni: 

- Cestni valjarji 

- Drugi 

Drugi stroji zn ravnanje, 
strganje. izkopavanje, 
nabijanje, kopanje ali vrtanje 
zemlje, mineralov ali nid: 
smuke in stroji za izdiranje 
pilotov, snežni plugi in snežni 
odmetalniki 

Deli za cestne valjarje 

Stroji za proizvodnjo kaše iz 
vlaknastih celuloznih 
materialov ali za proizvodnjo 
ali dov rSevanie papirja ali 
kartona 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava. 
pri kateri vrednost vseh 

uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št.8431. uporabljajo samo 
do vrednosti 10% cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
ineje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št.8431. uporabljajo samo 
do vrednosti 10% cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava, pri kateri v rednost 
vseli uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava 
- pri kateri v rednost v seli 
uporabljenih materialov nc 
presega 40% cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
incje vsi materiali, uvrščeni v 
islo tar. št. kot proizvod, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25% cene i/.delka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% cer.e 
izdelka franko tov arna. 

Izdelava, pri kater: 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% cer.e 
izdelka franko tov arna 

Izdelava, pri kater: 
vrednost v >cli 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% cen; 
izdelka franko tovarna. 
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PRM OfiA II 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

hl SZL J3L ali J£L 

8441 

8444 dO 
8447 

C.\ 8448 

8452 

Drugi stroji za prcdcla\o 
papirne kaše. papirja ali 
kartona, vštevši stroje za 
rezanje vseli vrst 

Stroji iz. teli tar šl. kise 
uporabljajo v tekstilni 
industriji 

Pomožni stroji in naprav e za 
uporabo s stroji iz tar št 8444 
in 8445 

Šivalni stroji, razen strojev za 
šivaje knjig iz tar. št. 8440: 
omarice, stojala in pokrovi, 
predvideni za šivalne stroje, 
igle za šiv alne stroje: 

- Šivalni stroji (samo v erižasli 
vbod), z alavo. težko |ie već 
kol 16 kg. brez motorja, ali 17 
kg z motorjem 

- Drugi 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri sč v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št. kot proizvod, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25% cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseli uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseli uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla pri sestavljanju glave 
(brez motorja) ne presega 
vrednosti uporabljenega 
materiala s poreklom, in 
- uporabljeni mehanizmi za 
zategovanje niti. kvačkanje in 
cik-cak morajo bili že s 
poreklom. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
nc presega 40% cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava, pri kater; 
v rednost v seli 
uporabljenih materialov 
ne presega cer.e 
izdelka franke tovarna 
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ppii na a ii 

Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(D {2} £] ali (4) 

8456 
do 
8466 

8469 do 
8472 

8480 

8482 

8484 

8485 

Obdelovalni stroji in naprave 
ter njihovi deli in pribor iz tar. 
št. 8456 do 8466 

Pisarniški stroji (npr.: pisalni 
stroji, računski stroji, stroji za 
avtomatsko obdelavo 
podatkov, razmnoževalni 
stroji, stroji za spajanje) 

Livarski okv irji za ivarne: 
modelne plošče: modeli za 
kalupe: kalupi za kov ino 
(razen kalupov za ingote), 
kovinske karbide, steklo, 
mineralne materiale, gume ali 
plastične mase 

Kotalni ležnji 

Tesnila iz kovinskih listov, 
kombinirana z drugim 
materialom, ali iz dveh ali več 
plasti kov ine, garniture tesnil, 
različne po sestav i materiala, v 
vrečkah, ov itkih ali podobnih 
pakiranjih, mehanski čepi 
(tesnila) 

Deli strojev ali naprav brez 
električnih priključkov, 
izolatorjev , tuljav. kontaktov 
ali drugih električnih delov. ki 
so omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu v tem poglavju 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50% cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se v si uporabljeni materiali 
uv rščajo v drugo tar. št., kot je 
tar št. izdelka, in 
- v rednost v seh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseli uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelav a, pri kateri vrednost 
v seh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25°.» cene 
izdelka franko tovarr.j i 

i 

i 
i 

j 
i 
i 1 i 

i • 

c\ 85.pgl Električni stroji in oprema ter 
njihov i deli. aparati za 
snemanje in reprodukcijo 
zvoka, aparati za snemanje in 
repodukcijo televizijske slike 
m zv oka ter deli m pribor za te 
proizvode: razen 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uv rščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št izdelka, in 
- vrednost v seli uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna. 

! 
Izdelav a, pri kater: 
vrednost v seli 
uporabljenih nur.ena.cv 
ne presega 30°*. cc:;c 
izdelka franko to 
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PRH OGA II 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

m J2L J2L ali m. 

8501 

8502 

CN 8504 

c.\ 8518 

8519 

Elektromotorji in električni 
generatorji (razen 
generatorskili agregatov ) 

Električni generatorsk: 
agregati m rotacijski 
konvenciji (pretvorniki) 

Napajalniki za stroje za 
avtomatično obdelavo 
podatkov 

Mikrofoni in njihov a stojala, 
zv očniki v štev ši zv očnike v 
zvočnih omaricah: avdio- 
frekvenčni električni 
ojačevalniku kompletne 
električne enote za oiačevanje 
zvoka 

Gramofoni z vgrajenii" 
ojačevalnikom ah bre.' njega, 
glasben: avtomati na 
ploSče.k.isetni magnetofoni in 
drugi aparati z;i reprodukcijo 
zvoka. k: nimajo vgrajene 
naprav e a snemanje _-v oka 

l/delava. 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 

pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar št. 8503 uporabljajo samo 
do vrednosti 10% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava: 
pri kateri vrednost vseh 

uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tov arna, in 

pn kateri se v okvira zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar št. 8501 ali 8503 
uporabljajo skupaj samo do 
v rednosti 10% cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelav a, pri kateri v rednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tov arna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega v rednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom 

l/delava: 
- pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega v rednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava, pri kater: 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 30°.» cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pri kater, 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30" o cene 
izdelka franko tov arna 

Izdelava, pri kater, 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25".. cene 
izdelka franko te- -rna 

Proi/odnja. pn k..:;n 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30".• cene 
izdelka franko te .-na 
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prm nr;A n 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

01 m. J3) ali i^L 

8520 

8521 

8522 

8523 

Magnetofoni in drugi aparati 
za snemanje zv oka, vštevši 
aparate z vgrajenimi 
napravami za reprodukcijo 
zvoka, ali brez njih 

Aparati za snemanje in 
reprodukcijo slike in zvoka, ki 
imajo vgrajen video-tuner ali 
ne 

Deli in pribor, uporabni 
predvsem ali \ glav nem z 
aparati iz tar. št. S519 do 
S521 

Pripravljeni in prazni nosilci 
za zvočna in podobna 
snemanja drugih fenomenov, 
razen izdelkov iz poglavja 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tov arna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna 

1/delava, pri kateri v rednost 
vseli uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna 

Izdelava, pri kaien 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30°,, cene 
izdelka franke tovarna 

Izdelava, pri katen 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30° .> cene 
izdelka franko tovarna 
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prm nr.A n 

Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(11 IZ! J2L ali 

8524 

8525 

8526 

Plošče, trakovi in drugi posnen 
nosilci vključno /. zvočnimi in 
drugimi, vštevši matrice in 
galvanske odtise /;i 
proizvodnjo plošč, razen 
proizvodov iz37. poglavja 

- Matrice m galvanski odtisi za 
proizvodnjo plošč 

- Drugo 

Oddajniki za radiotelefonijo. 
radiotelegrafijo in 
radiodifuzijo ali televizijo, 
v štev ši oddajnike z v delanim 
sprejemnikom ali aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka: televizijske kamere, 
video kamere /x\ snemanje 
posamičnih slik in druge video 
snemalne kamere 

Radarji, pomožne naprave za 
radio-nav igacijo in aparati za 
radijsko daljinsko krmiljenje 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseli uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okv iru zgornje 
meje vsi materiali, uv rščeni v 
tar. št. 8523 uporabljajo samo 
do v rednosti 10% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri v rednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, m 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost v seli 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost v seli 
uporabljenih materialov brc/ 
porekla ne presega v rednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tov arna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih mntcnnlov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelav a, pri kater: 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presegli 25% ce::e 
izdelka franko tov 
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PRII OGA 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(II J2L (3) ali (4) 

8527 

8528 

8529 

Sprejemniki za radiotelefonijo. 
radiotelegrafijo ali 
radiodifuzijo, vštevši 
sprejemnike, kombinirane v 
istem ohišju z aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali z uro 

Televizijski sprejemniki, 
kombinirani ali nekombinirani 
v istem ohišju z radijskimi 
sprejemniki ali aparati za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali slike; videomonitorji 
in v ideoprojektorji 

Deli. ki so predvsem ali v 
glavnem primerni za uporabo 
z aparati iz. tar. št. 8525 do 
8528: 

- Izključno ali pretežno 
primerni za uporabo pri 
aparatih /a video snemanje m 
reprodukcijo slike 

- Drugi 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov' brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov' s 
poreklom. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tov arna, in 
- pri kateri v rednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla nc presega v rednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega v rednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom 

Izdelava, pn kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pn kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelav a, pn kateri 
vrednost v seli 
uporabljenih materialov 
ne presega 25° u cene 
izdelka franko tovarna 
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ppii nnA u 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(II (2) (3) ali (4) 

8535 
in 
8536 

8537 

C.n 8541 

8542 

Električni aparati za 
v klapljanje in izklapljanje ali 
zavarovanje električnih 
tokokrogov ali za povezavo z 
električnimi tokokrogi ali v 
njih 

Table, plošče, pulti. mize. 
omare in druge osnove 
opremjene z dvema ali več 
aparati iz tar. št. 8535 ali 
8536. za električno krmiljenje 
ali razdeljevanje električnega 
toka. vštev ši tiste z vdelanimi 
instrumenti ali aparati iz 90 
poglav ja, razen komutacijskih 
aparatov iz tar. št. 8517 

Diode, tranzistorji in podobni 
polprevodniški elementi, razen 
silicijev ih rezin, ki še niso 
razrezane v čipe 

Elektronska integrirana vezja 
in niikrosestav i 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali uv rščeni v 
tar. št. 853S uporabljajo samo 
do vrednosti 10% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri v rednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali uvrščeni v 
tar št. 8538 uporabljajo samo 
do v rednosti 10% cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava: 
- pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uv rščeni v drugo tar. 
št., kot je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri v rednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri v rednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali uvrščeni v 
tar št. 8541 ali 8542 
uporabljajo skupaj saino do 
vrednosti 1«>%cene izdelka 
franko tov arna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30° o cene 
izdelka franko tovarna 

i 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25°o cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
v rednost vseli 
uporabljenih materiale- 
ne presega 25°.. ccnc 
izdelka franko tovarna 
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Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga 
 prh na a n 
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki |im da status blaga s poreKiom 

m JiL J2L ali A1L 

8544 

8545 

8546 

8547 

8548 

Izolirana žica (vštevši lakirano 
in anodizirano žico), kabli 
(vštevši koaksialne kable) in 
drugi izolirani električni 
vodniki, s konektorjem ali 
brez: kabli iz optičnih vlaken, 
kombinirani z električnimi 
vodniki ali ne. s konektorjem 
ali brez njega 

Ogljene elektrode, ogijene 
ščetke. oglje za svetilke, oglje 
za baterije in drugi izdelki iz 
grafita ali drugega oglja, s 
kovino ali brez nje. za 
električne namene 

Električni izolatorji iz 
kakršnegakoli materiala 

Izolirni deli za električne 
stroje, naprave ali opremo, 
izdelani v celoti iz izolimega 
materiala ali samo z manjšimi 
kovinskimi komponentami 
(npr. tulci z navojem), 
v delanimi med stiskanjem 
izključno zaradi vezav e, razen 
izolatorjev iz tar št. 8546; cevi 
za električne vodnike in spojke 
zanje, iz nav adnih kovin, 
obložene z izolirnim 
materialom 

Odpadki m ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in 
električnih akumulatorjev ; 
iztrošene primarne celice: 
iztrošene primarne baterije in 
iztrošeni električni 
akumulatoiji: električni deli 
strojev in aparatov, ki niso 
omenjeni in nc zajeti na 
drugem mestu v tem poglavju 

Izdelava, pri kateri v rednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelav a, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri v rednost 
vseh uporabljenih materialov 
nc presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelav a, pri kateri v rednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna 

Izdelava, pri kateri v rednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tov arna. 
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prm na a u 
Tar štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki |im da status blaga s poreklom 

(D (2) (3) ali (4) 

C.\ SO.pgl 

I 

sr>(is 

Železniške ali tramvajske 
lokomotive, vozni park m 
njihovi deli: železniški ah 
tramvajski Urni sklopi in 
pribor in njihovi 
del i: mehanska (vključno 
eicklroinehanska > oprema /;i 
proinelno signalizacijo \ -oh 
v rsl; razen 

Železniški in tramvajski tirni 
sklopi in pribor: mehanska 
<\ števši eicklroinehanska i 
oprema za signalizacijo, 
varnost, nadzor m upravljanje 
prometa v železniškem 
tramvajskem in cestnem 
prometu, prometu na notranjih 
vodnih poteh, parkiriščih, 
lukah ali letališčih: njihovi 
deli 

Izdelava, pri kateri v rednost 
v seh uporabljenih materialov 
nc presega 4<)%ccnc izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
- se vsi uporabljeni materiali 
uv rščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in 
- v rednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
4()%ccnc izdelka franko 
tovarna. 

i 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 30%cene 
izdelka franko tovarna 

• 

c\ X7.pgl 

87oy 

s" m 

Vozila, druga, razen 
železniških sli tramvajskih 
vozil.njihovi deli in pribor: 
razen: 

Samovozni tovorna vozila, 
brez naprav za dviganje ali 
manipuliranje, ki se 
uporabljajo v tovarnah, 
skladiščih, pristaniščih ali na 
letališčih, za prev oz blaga na 
kratkih razdaljah, v lečna 
v ozila, ki se uporabljajo na 
peronih železniških postaj, 
njihovi deli 

Tanki in druga oklepna bojna 
motorna v ozila, v štev ši tista, ki 
so opremljena z 
oborožitvenimi sredstvi: 
njihovi deli 

Izdelava, pri kateri v rednost 
v seli uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uv rščajo v drugo tar. št., kot je 
tar št. izdelka, in 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov ne presega 
40%ccne izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uv rščajo v drugo tar št., kot je 
tar št izdelka, in 
- v rednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40'%>ccnc izdelka franko 
tovarna 

I 

Izdelava, pri kateri 
v rednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega .'()0/iccnc 
izdelka franko tovarna 

• 

Izdelav a, pri kater; 
vrednost vseli 
uporabljenih matenaU-v 
ne presega 30%ce:-.c 
izdelka franko tov,-r:v: 

• 
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prh 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na matenalih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreKlom 

(II JIl J2L ali i£L 

871 

;\ S" 1: 

Motorna kolesa (vštev ši 
mopede) in kolesa s pomožnim 
motorjem, z bočno prikolico 
ali brez nje: bočne prikolice: 

- Z batnim motorjem (razen 
rotacijskih batnih motorjev) in 
prostornino cilindrov 

— do 50 cm3 

— nad 50 cm' 

- Drum 

Kolesa brc/ krogličnih ležajev 

Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40'!,, cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom 

Izdelava iz materialov iz vseh 
tar. št. razen tistih iz tar. št. 
S714 

Izdelava, pri kater; 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 20° ocene 
izdelka franko tov ama 

Izdelava, pri kaien 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25°.cer.; 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pri kater: 
v rednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega ?0"„ce:-.c 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pri kater, 
vrednost v seh 
uporabljenih mater:.-!cv 
ne presega ?0°.>cer.e 
izdelka franko tov am.: 
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PF? 11 nr,A u 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS    brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

O) {2} (3} ali (4) 

8715 

8716 

Otroški vozički in njihovi deli 

Priklopniki in polpriklopniki: 
druga vozila; dniga vozila, 
nesuinov ožina: njihovi deli 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabl jeni materiali 
uvrščajo v dnigo tar št., kot jc 
tar št. izdelka, in 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna 

Izdelava, pri kateri: 
- sc v si uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot jc 
tar.št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
4()%cene izdelka franko 
tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega MVNicenc 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pri kater: 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega ?0°;«eene 
izdelka franko tov arna 

C.\ 88.pgl 

C\ 8804 

8805 

Letala, vesoljska vozita in 
njihovi deli. r;izen: 

Rotošuti 

Oprema /;i lansiranje letal: 
krovna prestrezala letal ni 
podobna oprema: naprave /a 
treniranje letoma na tleh: deli 
navedenih proi:"\odov 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v dnigo tar. št., kot je tar.št. 
izdelka. 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št., vštevši 
druge materiale iz tar. št.8804. 

Izdelav a, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar.št. 
izdelka 

Izdelav a, pri kateri 
v rednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene 
izdelka franko tov arna 

Izdelav a, pri kater. 
vTednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40° beene 
izdelka franko tov ama 

Izdelav a, pri kater: 
v rednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega .'0"oce:-.e 
izdelka franko tov ,.rna 

8Vpgl. Ladje, čolni m plavajoče 
konstrukcije 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo 
v drugo tar. št., kot je tar.št. 
izdelka. Ne sme se uporabljati 
ladijske trupe iz tar. št. 8906 

I 
t 

Izdelava, pri kater. 
v rednost v seli 
uporabljenih materialov 
ne presega 40° »cene 
izdelka franko tovarna 
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   , ..   PPii nr.A u 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

H) (2) 13} ali  (4) 

cx 9(1.pgl 

9(M)1 

«mm»5 

9< 104 

C\ 9005 

Optični, fotografski, 
kinematografski, merilni, 
kontrolni ali precizni, 
medicinski ali kirurški 
instrumenti in aparati: njihovi 
deli in pnbor. razen: 

Optična vlakna m kabli iz 
optičnih vlaken razen iz tar št. 
S544: listi in plošče iz 
polarizirajočega materiala: 
leče (vštevši kontaktne leče), 
prizme, zrcala in drugi optični 
elementi, iz kakršnegakoli 
materiala, nemontirani, razen 
takih optično obdelanih 
steklenih elementov 

Leče. pnzme. zrcala in drugi 
optični elementi, iz 
kakršnegakoli materiala, 
montiram, ki so deli ali pribor 
instrumentov ali aparatov. 
razen takih optičnih 
neobdelanih steklenih 
elementov 

Očala ir. podobni izdelki in 
mihov i deh 

Daljnogledi ( z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi 
in njihova stojala, razen 
astrono-.r.skih rcfrakcijskih 
teleskopov m njihovih 
podstav r.ov 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in' 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna 

Izdelav a, pri kateri vrednost 
vseli uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 4()%cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tov arna 

Izdelava pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uv rščajo v drugo tar št., kot je 
tar.št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom 

Izdelava, pri kateri 
vrednost v seli 
uporabljenih materialov 
ne presega ?0° ocene 
izdelka franko tov arna 

Izdelava, pri kateri 
v rednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega ,^i)".«:cnc 
izdelka franko tovarna 
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   prh nr,A n 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11) £1 (3) §li W 

:\ 9006 

9(107 

I 

C\ 9014 

Ool5 

s>i• I (> 

Fotognifskc naprave. razen 
kinematografskih kamer, 
fotografski bliskovni aparati in 
bliskoMie žarnice, razen 
bliskovnih žarnic z električnim 
vžigom 

Kinematografske kamere in 
projektorji, vštevši tiste z 
vgrajenimi aparati za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka 

Optični mikroskopi. vštevši 
tiste za mikrofotografijo. 
mikrokinematografijo in 
inikroprojekcijo 

Drugi navigacijski instrumenti 
in aparati 

Geodetski (vštevši fotografski, 
oceanografski, hidrološki 
meteorološki, geofizikalni 
instrumenti in aparati, razen 
kompasov: daliinomeri 

Tehtnice z občutljivostjo do 
vključno 5 ceimgramov 
(o.o5g). z ute/mi ali brez njih 

Izdelava, pri kateri 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava.pn kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava.pn kateri 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost v seh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelav a. pri kateri v rednost 
v seli uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna 

Izdelav a, pri kateri v rednost 
vseli uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
v seh uporabljenih materialov 
nc presega 40%cene izdelka 
franko tov arna 

Izdelava, pri kateri 
v rednost v seli 
uporabljenih materialov 
ne presega 30%cene 
izdelka franko tov arna 

Izdelava, pri kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30%cene 
izdelka franko tov arna. 

Izdelava, pri kateri 
v rednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 30%cene 
izdelka franko tovarna. 
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     : prm nr.A u 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

 (2} (3) ali (4) 

9017 

9018 

9019 

Instrumenti in aparati za 
risanje, označevanje ali 
matematično računanje (npr. 
risalni aparati. 

pantografi. kotomeri. risalni 
pribor v kompletu, 
logaritemska računala, 
računala v obliki okrogle 
plošče): ročni instrumenti za 
merjenje dolžine t npr. merilne 
palice in trakovi, 
mikrometrska merila, merila z 
nonijem). ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu v 
tem poglavju 

Medicinski, kirurški, 
zobozdravniki in v eterinarski 
instnunenti in aparati, vštevši 
scintigrafske. 
elektromedicinske aparate in 
aparate za preiskavo vida: 

- Zobozdravniki stoli z 
vgrajenimi zobozdrav mškimi 
napravami ali zobozdravniški 
pljuvalniki 

- Dnisii 

Aparati /a nieluinoterapijo: 
aparati /a masažo. aparati za 
psihološka testiranja: aparati 
zii ozonotcrapijo. 
kisikoterapijo. aerosolno 
terapijo, umetno dihanje in 
drugi terapevtski dihalni 
aparati 

Izdelava, pri kateri vrednost 
v seli uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tov arna 

Izdelav a iz materialov iz 
katerekoli tar. št. vštevši 
materiale iz tar št. 9018. 

Izdelava, pri kateri: 
- se v si uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar št. izdelka, in 
- v rednost vseh uporabl jenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelav a.pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uv rščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in 
- v rednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelav a. pri kater: 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25%ce:ie 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kater: 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25°oce:.e 
izdelka franko tov .srna. 
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pri i nr.A u 
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11} £) [3) ali (4) 

9020 

9024 

9025 

9026 

90: 

Drugi dihalni aparati in 
plinske maske razen 
varovalnih mask brez 
mehaničnih delov in 
zamenljivih filtrov 

Stroji in aparati za 
preiskušanje trdote, natezne 
trdnosti, ali odpornosti na tlak. 
elastičnosti ali drugih 
mehanskih lastnosti materiala 
(npr.: kovin. lesa. tekstilnega 
materiala, papuja. plastične 
mase) 

Hidrometri in podobni 
merilniki, termometri, 
pirometri. barometri, 
higrometri (vlagomeri) in 
psihometri. tudi kombinacije 
teh instrumentov 

Instrumenti in aparati za 
ineijenje ali kontrolo pretoka, 
nivoja tlaka ali drugih 
spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr.: 
merilniki pretoka, kazalniki 
nivoja, manometri, merilniki 
toplote, števci porabe toplote); 
razen instrumentov in aparatov 
iz tar. št 9014. 9015. 9028 ali 
90? 2 

Instrumenti in aparati za 
fizikalne in kemične analize 
(npr.: polnrimein. 
refraktometri. spektometri. 
aparati /a analizo plina ali 
dima), instrumenti in aparati 
za preiskušanje viskoznosti, 
poroznosti, raztezanja, 
površinske napetosti ali 
podobno ali za kalorimetrijska. 
akustična in fotometrijska 
merjenja ali kontrolo (v štev ši 
ekspoziinctrc): mikrotomi 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabl jeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka, in 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseli uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
v seh uporabljenih niaierialov 
ne presega 4n%cene izdelka 
franko tov arna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 25%ccne 
izdelka franko tov arna 
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PRH QGA 
Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(II (2) (3) ali (4) 

902X 

9029 

9030 

90 7' I 

90.* 2 

Merilniki porabe ali 
proizvodnje plinov. tekočin ali 
električne energije. v štev ši 
merilnike za njihovo umerjanje 

- Deli in pribor 

- Drugi 

Števci vrtljajev, števci 
proizvodnje, kilometrski 
števci, števci korakov in 
podobno, kazalniki hitrosti in 
tahometrt. razen tistih, ki se 
uvrščajo v tar. št. 9014 ali 
9015. strebeskopi 

Osciloskopi, spektralni 
analizatorji in dnigi 
instrumenti in aparati 
merjenje ali kontrolo 
električnih veličin. raze:i 
merilnikov iz tar.št 902S. 
instrumenti in aparati 
merjenje ali odkrivanje .iila. 
beta. gama. rentgenskih, 
kozmičnih ali drugih 
ionizirajočih sevanj 

Instrumenti, aparati in >:roji /a 
merjenje ah kontrolo, k: :uso 
omenjeni 111 ne zajeti na 
drugem mestu v tem poclavju. 
projektoru profilov 

Instrumenti in aparati /a 
av tomatično regulacijo ah 
krmiljenje 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri katerih vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
v seli uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
v seli uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
v seh uporabljenih materialov 
nc presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelav a, pri kater, 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30%cer.e 
izdelka franko tov arna. 
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PRII Of-r II 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na matenalih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(D {2) £3) ali {41 

Deli in pribor (ki niso 
omenjeni in ne zajeli na 
drugem mestu v tem poglav ju) 
za stroje, naprave, instrumente 
ali aparate iz 90 poglavja 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

c\ y i pgi. 

9105 

9109 

9i m 

9111 

Ure in osebne ure in njihovi 
deli: razen za: 

Druge ure 

Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni 

Kompletni mehanizmi za 
osebne ali druge ure. 
nesestav ljeni ali delno 
sestavljeni (šablone), 
nekompletni mehanizmi za 
osebne ali druge ure. 
sestavljeni: grobi urni 
mehanizmi za osebne ali drugi 
ure 

Ohišja za osebne ure in deli 
ohišij 

Izdelava, pri kateri v rednost 
vseh uporabl jenih materialov 
ne presega 40%cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava: 
- pri katerih v rednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava: 
- pri katerih v rednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tov ama. in 
- pri kateri v rednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava; 
- pri katerih v rednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 

1 meje materiali, uv rščeni v tar 
j št. 9114 uporabljajo samo do 
; v rednosti 1 o% cene izdelka i 
j franko tovarna. 
1 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 

! uvrščajo v drugo tar. št. kor je 
tar. št. izdelka, in 
- v rednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 

i cene izdelka franko tovarna 1 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega ?0%cene 
izdelka franko tovarn:! 

• 

Izdelav a, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega ?0%cene 
izdelka franko tov arn:! 

Izdelav a, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materiale*, 
ne presega ?0%cene 
izdelka franko tov;>!~! > 

Izdelava, pn kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih inatenalcv 
ne presega ?0%'cer.e 
izdelka franko lovama 

poročevalec, št. 99/1 152 11. december2000 



Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga 
 , prh nr-A u 
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(i> (2± (3) ali [4) 

9112 

9113 

Ohišja za hišne, pisarniške in 
podobne ure in ohišja podobne 
vrste za druge proizvode iz 
tega poglavja in deli zanje 

Jermenčki in zapestnice za 
ročne ure in njihovi deli. 

- Iz navadnih kovin, 
prevlečeni sali ne s plemenito 
kovino 

- Dnigi 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. kor je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelav a, pri kateri vrednost 
v seli uporabljenih materialov 
ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kaieri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30° „ cene 
izdelka franke tovarna. 

92.pgl. Glasbila: njihovi deli in pribor Izdelava, pri kateri vrednost 
v seli uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

93.pgl. Orožje in strelivo, njuni deli in 
pribor 

Izdelava, pri kateri vrednost 
v seli uporabljenih materialov 
ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

c\ 94 pgl Pohištvo; posteljnina, žinuuce. 
nosilci za žimnice. blazine in 
podobni polnjeni izdelki: 
svetilke in druga svetila, ki 
niso omenjena ali zajeta na 
drugem mestu: osvetljeni 
znaki, osvetljene ploščice z 
imeni in podobno, montažne 
zgradbe: 
razen: 

Izdelav a pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali uvrščeni 
v drugo tar. št., kot je tar.šl. 
izdelka 

1 
Izdelava, pn kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40" n cene 
izdelka franko tovarna. 

j i 
! 
i 
i 

i 
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      prm nr-- II 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na matenalih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11} (2} (3} ali  

e.\ 9401 in 
e.\ 9403 

9405 

9406 

Pohištvo iz navadnih kovin, z 
v delano nenapolnjeno 
bombažno tkanino, katere teža 
ne presega 300g/m2 

Svetilke m druga svetila, 
vštevši reflektorje in njihove 
dele. ki niso omenjeni in ne 
zajeti na dnigem mestu: 
osvetljeni napisi, osvetljene 
ploščice z imeni in podobno, s 
fiksiranim svetlobnim virom, 
in njihov i deli. ki niso 
omenjeni in ne zajeti na 
dnigem mestu 

Montažne zgradbe 

Izdelava pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali uvrščeni 
v drugjo tar. št., kot je tar.št. 
izdelka 
ali 
Izdelava iz bombažne tkanine, 
ki je že pripravljena za 
uporabo iz tar. št. 9401 ali 
9403. pod pogojem da: 
- njena v rednost ne presega 
25% cene izdelka franko 
tovarna .in 
- so vsi drugi uporabljeni 
materiali že s poreklom in se 
uvrščajo v druge tar. št. razen 
tar. št 9401 ali 9403. 

Izdelava, pn kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelav a. pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% ce:ie 
izdelka franko tovarn.: 

ex 95.pgl. 

950? 

Igrače, rekviziti za družabne 
igre in šport: njihovi deli in 
pribor, razen: 

Đnige igraće: zmanjšani 
modeli in podobni modeli za 
igro. vštevši tudi s pogonom: 
sestav ljanke v seh vrst 

Izdelav a, pn katen so vsi 
uporabljeni matenali uvrščeni 
v drugo tar št., kot je tar.št. 
izdelka. 

Izdelava, pn kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št., kot je 
tar št izdelka, in 
- v rednost v seh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna. 
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    prh nr-a ii 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na matenalih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

m (21 G) ali (4) 

cx 9506 Glave za palice za golf in 
njihovi deli 

Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo 
v drugo tar št., kot je tar. št 
izdelka. Za izdelavo glav za 
palice za golf se lahko 
uporabijo grobo obdelani bloki 

ex 96.pgl. 

e.\ 9601 in 
e.\ 9602 

c\ 9603 

9605 

9606 

9612 

Razni izdelki, razen: 

Izdelki iz materialov 
živalskega, rastlinskega ali 
mineralnega izvora za 
rezljanje 

Metle in ščetke (razen metel iz 
protja ter ščetk iz materialov 
v everičje ali podlasičje dlake) 
mehanične priprave za čiščenje 
podov, ročne, brez mototja: 
soboslikarski vložki in valji, 
brisalniki za pod in omele 

Potovalni kompleti (neseserji) 
za osebno nego. za šivanje ali 
čiščenje obutve ali obleke 

Gumbi, pritiskači. zaklopni 
gumbi, gumbi za srajce in 
drugi deli teh izdelkov; 
nedokončani gumbi 

1 

! Trakovi za pisalne stroje in 
1 podobni trnkov i. prepojeni s 
| tiskarsko bajvc ali drugače 
j pripravljeni za odliskovanje. 
i vštevši trakove na kolescih ali 
i v patronah: blazinice za žige. 

prepojene ali neprepojene. s 
j škatlo ali brez nje 

Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz obdelanih 
materialov za izrezovanje iz 
istih tar št. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50%cene izdelka 
franko tov ama. 

Vsak predmet v kompletu 
mora zadov oljiti pravila, ki bi 
zanj veljala, če ne bi bil 
vključen v komplet. Lahko pa 
se vključijo predmeti brez 
porekla, če njihova skupna 
v rednost ne presega 15% cene 
kompleta franko tovarna. 

Izdelav a, pri kateri. 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
ccnc izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabl jeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. kot je 
tar št izdelka, in 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
ccnc izdelka franko tovarna. 
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     PRi' ii 
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na matenalih 
HS    brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(D (2} (3) ali (4± 

C\ *K» 10 

C.\ '»614 

Pie/.o v žigalniki 

Tobačne pipe ali glave /a pipe 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseli materialov iz tar. št. 9613 
ne presega 30% cene izdelka 
franko tovarna 

Izdelava iz grobo obdelanih 
blokov. 

•r.pui. Umetniški predmeti, /.birke in 
starine 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo 
v dnigo tar. št., kot je tar.št. 
izdelka 
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PRILOGA III 

Potrdilo EUR.1 o prometu blaga in zahteva za potrdilo EUR.1 o prometu blaga 

Navodila za tiskanje 

1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. 
Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora 
ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi 
opazno na prvi pogled. 

2. Pristojni organi Slovenije in Litve si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati 
pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem 
obrazcu morata biti navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora 
imeti tudi serijsko številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo. 
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POTRDILO O PROMETU BLAGA 

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1 št. A 000 000 

Preden izpolnete obrazec, preberite navodila na hrbtni strani 

:* trdile 5č u|jvji auijcj i—d pl cltri cJIlCldlHO 

3. Prejemnik (ime. polni naslov. 
država)(navedba neobvezna) 

~l menjavo med 

in 

(navesti države, skupine držav ali teritorije) 

4.Država, skupina 
držav aii teritorij 
porekla proizvodov 

5.Namembna država, 
skupina držav ali teritorij 

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna) 

7. Opombe 

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta 
paketov<1); poimenovanje blaga 

9. Bruto 
teža (kg) 
ali druga 
merska 
enota 
(I,m3,itd.) 

10. Računi 
(navedba 
neobvezna) 

11.CARINSKA OVEROVITEV 
Overjena izjava 
Izvozni dokument(2): 
Tip Št  
Carinski organ:  
Država ali ozemlje izdaje:  

Datum:  

(Podpis) 

Žig 

12.IZJAVA IZVOZNIKA 
Podpisani izjavljam, da zgoraj 
navedeno blago izpolnjuje vse 
pogoje, potrebne za izdajo tega 
potrdila. 

Kraj in datum: 

(Podpis) 

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju" 
(2)lzpolnete samo će to zahtevajo predpisi izvozne države a'1 teritorija 
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POTRDILO O PROMETU BLAGA 

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati 
na: 

14. REZULTAT KONTROLE ! 

Na podlagi izvedene kontrole je bilo 
ugotovljeno rta (1)- 

I 
... je to potrdilo resnično izdal navedeni 
carinski organ in da so navedbe, ki jih , 
vsebuje, točne 

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih 
pogojev o verodostojnosti in točnosti (glej 
priložene opombe) 

Vložen je zahtevek za ugotovitev 
verodostojnosti in točnosti tega potrdila. 

(kraj in datum) 

žig 

(kraj in datum) 

žig 
(podpis) 

(1)Označi ustrezno navedbo z X. (podpis) 

OPOMBE 

1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti 
izvedeni tako, da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako 
spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo izpolnil, in jo overiti carinske oblasti države aft ozemlja 
izdaje. 

2. Izdelki, navedeni v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora biti 
zaporedna številka. Neposredno pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. 
Neuporabljen prostor mora biti prečrtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov onemogočeno. 

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira. 
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA 

1 Izvoznik (ime, polni naslov država i \ EUR. 1 Št. A 000 000 
i—        

j Preden izpolnete obrazec, preberite navodila na hrbtni i 
j strani 

2. Zahteva za potrdilo se uporablja za I 
preferencialno menjavo med 

! 
■ 

3. Prejemnik (ime, polni naslov. 
država)(navedba neobvezna) 

/ 

r 

in 

(navesti države, skupine držav ali teritorije) 

4.Država, skupina 
držav ali teritorij 
porekla proizvodov 

5.Namembna država, 
skupina držav ali terjtorij 

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna) 

7. Opombe 

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta 
paketov(1); poimenovanje blaga 

l 

l 

9. Bruto 
teža(kg) 
ali druga 
merska 
enota 
(I, m3, itd.) 

I l 

i 
i 

i 
i i,   

10. Računi 
(navedba 
neobvezna) 

| 

1 

i 

« ! 
1 

i j 

i 
i i 
j i 
: 

i 
1 

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju". 
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IZJAVA IZVOZNIKA 

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani, 

IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila: 

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane oonoie- 

PRILAGAM naslednja dokazila (1): 

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predložil vsa dodatna dokazila, ki jih le-te 
lahko zahtevajo za izdajo priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na pregled 
mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti; 

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago. 

(Kraj in datum) 

(Podpis) 

(1)Na primer uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca itd., ki se nanašajo 
na izdelke, uporabljene pri izdelavi ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago. 
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PRILOGA IV 

Izjava na fakturi 

Izjava na fakturi, za katero je besedilo codano v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z ODombami Ve"dar 

opomD ni poireono natisniti. 

Angleška inačica: 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1a)) dedares that. except 
where otherwise cleariy indicated. these products are of preferential origin (2a). 

Slovenska inačica: 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št.... (,b)) izjavljam, da če ni drugače 
jasno navedeno, ima blago preferencialno (a) poreklo. 

Litvanska inačica: 

Šiame dokumente išvardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimas Nr.... (,c)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip 
nenurodyta, tai yra (2d) preferencines kilmes prekes. 

Francoska inačica: 

L'exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniere no ... (1d)) declare que, sauf 
indication claire du contraire, ces produits ont l'origine preferentielle ... (2d). 

Nemška inačica: 

Der Ausfuhrer (Ermachtiger Ausfuhrer; Eewilligungs-Nr.... (1e)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier 
bezieht, erklart, dassdiese Waren. sowei; nicht anderes angegeben, praferenzbegunstigte ... l)rsprungswaren 
sind (2e). 

 3 

(Kraj in datum) 

(Podpis izvoznika, dodatno mora biti 
jasno navedeno ime osebe, ki je podpisala 
izjavo) 
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(1) ^ Kadar iz>e*> na racunu izdete K^ta$ce«nz*Qzrak v sjcwi; 22 cena tega Protona nora biti na tem mestu vpisana StevikaoooblBStilB (e izjavo na rac.-..-» 
oaje pooofaslem izrorak se bese:* v CKeoaph izpusup or-.*c~a se ousfc prazen z-zr.zt 

ji ouveman utnuaraan 

b) sDvensko ktvansko 

c) sbven&os.letuvtškos 

d) sbvene. ituaraeme 

e) stamen scfi itauscb 

Status porekla se lahko oznac« z .snežno Ovoštevifno a!anumencno kodo - SI. LT 

(3) Te naodbe se taNco izpustijo ce so vUormac^e vsebovane na samem dokumentu 

(5) Gtej tud prt odstavek 21 ctena tega Protokola V pnmenh kadar se ne zahleve podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnme 
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PRILOGA V 

PREPOVED POVRAČILA ALI OPROSTITVE PLAČILA CARINE 

Pogodbenici soglašata, da se določbe 15.člena tega Protokola začasno ne uporabljajo dokler se določbe o prepovec. 
povračila oziroma oprostitve plačila carine ne uporabljajo med pogodbenicama in Evropsko skupnostjo. 
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PROTOKOL 4 

(V zvezi z 3. odstavkom 16. člena) 

MEDSEBOJNA POMOČ V CARINSKIH ZADEVAH 

1. člen 

DEFINICIJE 

Za namene tega Protokola: 

a) bo"carinska zakonodaja" pomenila na carinskem območju pogodbenic določbe, ki urejajo uvoz, 

izvoz , tranzit blaga ter njegovo obravnavo v kateremkoli postopku carinjenja blaga, vključno z 
ukrepi prepovedi, omejevanja in nadzora sprejetih s strani navedenih strank; 

b) "carinske dajatve " bodo pomenile vse carinske dajate, davke, pristojbine in/ali druge dajatve, 
ki se odmerjajo in pobirajo na ozemljih pogodbenic ob uporabi carinske zakonodaje, vendar ne 

vključujejo pristojbin in taks, ki so v znesku omejene na približen strošek opravljenih storitev; 

c) bo " organ prosilec" pomenil carinski organ, ki vlaga prošnjo za pomoč v carinskih zadevah, 

d) bo"naprošeni organ" pomenil carinski organ, ki prejme prošnjo za pomoč v carinskih zadevah 

e) bo "prekršek", pomenil vsako kršitev carinske zakonodaje kot tudi vsak poskus kršitve take 

zakonodaje, 

f) bo "carinski organ" v Republiki Sloveniji pomenil, Ministrstvo za finance -Carinska uprava 

Republike Slovenije in v Republiki Litvi - Carinski Oddelek ministrstva za finance (Muitines 

departamentos prie Finansu ministerijos). 

g) "osebni podatki"bodo pomenili vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega 

posameznika. 

2. člen 

NAMEN PROTOKOLA 

1 Carinske oblasti pogodbenic bosta pomagali druga drugi v okviru svojih pooblastil na način in 
v skladu s pogoji navedenimi v tem Protokolu, zagotavljajoč pravilno uporabo carinske 

zakonodaje, še posebej pri preprečevanju, odkrivanju in pri preiskavah kršitev te zakonodaje. 
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2. Pomoč in sodelovanje pri carinskih zadevah , kot je določeno s tem Protokolom, se uporablja 
za carinska organa pogodbenic, ki sta pristojna za izvajanje tega Protokola. To ne bo prejudiciralo 

pravil, ki urejajo medsebojno pomoč na področju kriminalnih zadev. Prav tako ne bo pokriv al 
uuui iuuCij, v^OugCinii po uuivsuu ^navu^uuniii o»^cuio\, tčULCil CC I>C li Otuđili MlillJiijO 5 Idi). 

3. člen 

POMOČ NA ZAHTEVO 

1. Na zahtevo organa prosilca mu bo naprošeni organ priskrbel vse ustrezne informacije, ki mu 
bodo omogočile, da se prepriča, da se carinska zakonodaja pravilno uporablja, vključno z 
informacijami glede opaženih ali načrtovanih postopkov, s katerimi se krši ali ki bi se lahko kršila 

ta zakonodaja. 

2. Na zahtevo organa prosilca ga mora naprošeni organ obvestiti, ali je bilo blago, izvoženo s 

carinskega območja pogodbenice pravilno uvoženo na carinsko območje druge pogodbenice, ter 

navesti, kjer je to primerno, carinski postopek, uporabljen za blago. 

3. Na zahtevo organa prosilca mora naprošeni organ sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev 

posebnega nadzora nad: 

a) fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere se utemeljeno domneva, da kršijo ali so 

kršile carinsko zakonodajo; 

b) kraji, kjer se blago skladišči na način, zaradi katerega se domneva, da je namenjeno 

postopkom, ki so v nasprotju s carinsko zakonodajo; 

c) gibanju blaga, za katerega je bilo javljeno, da lahko povzroči kršitve carinske 

zakonodaje; 

d) prevoznih sredstev, za katere se upravičeno domneva, da so bila ali bi lahko bila 

uporabljena pri postopkih, s katerimi se krši carinska zakonodaja 

4. člen 

SPONTANA POMOČ 

Brez predhodnega zahtevka bodo carinske oblasti pogodbenic v okviru svojih pristojnosti 
zagotovili druga drugi pomoč, če bodo menile, daje to potrebno za pravilno izvajanje carinske 

zakonodaje, še posebej, kadar bosta prejeli informacije glede: 

postopkov, ki so predstavljali, predstavljajo ali bi lahko kršitev te zakonodaje, in ki bi 

lahko zanimali drugo pogodbenico, 

poročevalec, št. 99/1 166 11. december2000 



novih načinov ali metod, uporabljenih za uresničevanje takih postopkov; 

blaga, za katerega je znano, da je v zvezi z njim prišlo do kršenja carinske zakonodaje: 

oseb. za katere se ve ali sumi da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo, ki velja na 
carinskem območju druge pogodbenice; 

prevoznih sredstev in kontejnerjev, za katere se ve ali obstaja sum. da so bili. so ali bi 

lahko bili uporabljeni pri kršenju carinske zakonodaje, ki velja na carinskem območju 
druge pogodbenice. 

5. člen 

VROČANJE/OBVEŠČANJE 

Na zahtevo organa prosilca naprošeni carinski organ v skladu z zakonodajo sprejme vse potrebne 

ukrepe za : 

- dostavo vseh dokumentov, 

- sporoči vse odločitve 

v okviru ciljev tega Protokola , do naslovnika, ki biva ali ima sedež na njegovem carinskem 

območju. V takem primeru se uporablja tretji odstavek 6. člena. 

6. člen 

OBLIKA IN VSEBINA PROŠENJ ZA POMOĆ 

1. Prošnje v skladu s tem Protokolom bodo v pisni obliki. Dokumenti, potrebni za uresničevanje 
teh prošenj, bodo spremljati prošnjo. Kadar nujnost primera to zahteva, se lahko sprejme ustne 

prošnje, ki pa morajo biti takoj pisno potijene. 

2. Prošnje v skladu s prvim odstavkom bodo vsebovale naslednje podatke: 

a) organ prosilec, ki prosi za pomoč; 

b) zaprošeni ukrep; 
c) predmet prošnje in razlog zanjo; 

d) zadevni zakoni, predpisi in drugi pravni elementi, s tem povezani; 

e) kolikor mogoče natančne in obsežne navedbe o fizičnih ali pravnih osebah, ki so 

cilj preiskav; 

0 povzetek vseh pomembnih dejstev , razen v primerih, predvidenih v 5 členu 
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3. Prošnje bodo predložene v uradnem jeziku naprošenega organa, v angleščini ali v drugem 

jeziku, ki je sprejemljiv za naprošen carinski organ. 

>. v 0 pt nO u«>ki C<lu iv>i niuiKiiii /.aniw •» iv »aimvj ^.cU»lCV<i lijCli pOjJIclVClv cln viUjJUilillCV, 
lahko seveda pride do zahteve po previdnostnih ukrepih 

7. člen 

OBRAVNAVA PROŠENJ 

1. Da bi ugodil prošnji za pomoč, mora naprošeni organ, ali kadar ta ne more sam ukrepati, 
upravni oddelek, na katerega je ta organ naslovil prošnjo, bo v okviru svoje pristojnosti in 

razpoložljivih virov ravnal, kot bi deloval zase ali na zahtevo drugih organov iste pogodbenice, 
ter posredoval informacije, kijih že ima, in izpeljal ustrezne poizvedbe ali uredil, da se te izpeljejo. 

2. Prošnje za pomoč bodo obravnavane v skladu z zakoni, predpisi in drugimi pravnimi 

instrumenti naprošene pogodbenice. 

3 Pravilno pooblaščeni uradniki pogodbenice lahko sporazumno z drugo prizadeto pogodbenico 
ter v okviru pogojev, ki jih le-ta določi, od uradov naprošenega organa ali drugega organa, za 

katerega je naprošeni organ odgovoren, dobijo informacije glede kršitev carinske zakonodaje, ki 
jih organ prosilec potrebuje za namene tega protokola. 

4. Uradniki pogodbenice so lahko sporazumno z drugo prizadeto pogodbenico ter v okviru 

pogojev, ki jih le-ta določi, prisotni ob poizvedbah, ki se izvajajo na carinskem področju slednje. 

8. člen 

OBLIKA, V KATERI JE TREBA SPOROČITI INFORMACIJE 

1. Naprošen organ bo sporočil izide poizvedb organu prosilcu v obliki dokumentov, potrjenih 

kopij dokumentov, poročil in podobnega. 

2 Dokumente, predvidene v prvem odstavku tega člena, lahko zamenjajo računalniški podatki 
v kakršnikoli obliki, ki služijo istemu namenu. Vsa potrebna pojasnila za razumevanje ali uporabo 

podatkov bodo posredovana istočasno. 
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9. člen 

IZJEME PRI OBVEZNOSTI NUĐENJA POMOČI 

1. Naprošen organ lahko zavrne nuđenje pomoči kot. je predvideno v tem Protokolu, jih nudi 

deloma ali jih nudi pod določenimi pogoji ali zahtevami, če bi to: 

a) po vsej verjetnosti vplivalo na suverenost pogodbenice. 

b) po vsej verjetnosti vplivalo na javno politiko, varnost ali druge bistvene interese 
zaprošene pogodbenice; ali 

c) vključevalo denarne ali davčne predpise, ki ne zadevajo carin; ali 

d) kršilo industrijske, komercialne ali poklicne tajnosti. 

2. Kjer organ prosilca zahteva pomoč, kije sam ne bi mogel priskrbeti, če bi ga zanjo zaprosili, 

mora na to dejstvo v svoji prošnji opozoriti. Naprošen organ se mora potem odločiti, kako bo 
odgovoril na tako prošnjo. 

3 Če se zahtevku za pomoč ne more ugoditi ali se ga zavrne, se to brez odlašanja sporoči organu 

prosilca in se ga obvesti o razlogih za zavrnitev zagotovitve pomoči, če je zavrnjena deloma ali 

nudena pod določenimi pogoji ali zahtevami, ali z razlogi za zavrnitev pomoči. 

10. člen 

OBVEZNOST SPOŠTOVANJA ZAUPNOSTI 

1. Vsaka informacija, sporočena v kakršni koli obliki v skladu s tem Protokolom, bo zaupne 

narave. Varovana bo z obvezo uradne tajnosti in bo deležna zaščite, ki jo je deležna podobna 
informacija v skladu z ustreznimi zakoni v uporabi na carinskem območju pogodbenice, ki jo je 

prejela. 

2. Osebni podatki se lahko posredujejo le, če je raven osebne zaščite, ki jo nudita zakonodaji 

pogodbenic enakovredna. Pogodbeni strani bosta zagotovili najmanj raven zaščite, ki temelji na 
principih navedenih v Aneksu k temu Protokolu. 
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11. člen 

1'PO RABA INFORMACIJ 

1 Dobljeno informacije se bodo uporabile le za namene tega Protokola ter se lahko na carinskem 

območju pogodbenic uporabijo za druge namene le s predhodnim pisnim privoljenjem carinskega 
organa, ki je informacije posredoval, ter bodo zanje veljale vse omejitve, ki jih ta organ predpiše, 

l e določbe se ne uporabljajo za informacije glede prekrškov, ki se nanašajo na mamila in 

psihoiropnc substance.Taka informacija bo sporočena drugim organom , ki so neposredno 
vključeni v boj proti nedovoljeni trgovini z mamili in psihotropnimi substancami, v okviru omejitev 
i/ 2. člena. 

2. Pivi odstavek ne preprečuje uporabe informacij v katerihkoli sodnih ali upravnih postopkih, ki 

se naknadno sprožijo zaradi neizpolnjevanja carinske zakonodaje. 

3 Pogodbenici lahko v svojih dokaznih spisih, poročilih in pričevanjih ter v postopkih in tožbah 

pred sodišči kot dokazila uporabljata informacije in pregledane dokumente, ki so jih dobile v 

skladu z določbami tega Protokola. 

4. Originalni spisi in listine bodo zaprošene le v primerih, ko overjene kopije ne bodo zadovoljive 

glede na zakonodajo pogodbenice. Originalne listine, ki bodo posredovane bodo vrnjene brez 

zamud takoj, ko bodo prenehali razlogi zaradi katerih so bili posredovani. 

12. člen 

IZVEDENCI IN PRIČE 

Uradnika naprošenega organa se lahko pooblasti, da v okviru podeljenega pooblastila nastopa kot 

izvedenec ali priča v sodnih ali upravnih postopkih glede zadev, kijih zajema ta Protokol, in so 
v sodni pristojnosti druge pogodbenice, ter predloži predmete, dokumente ali njihove overjene 

kopije, potrebne v postopkih. V prošnji za nastop mora biti posebej navedeno, v katerih zadevah 
ter na podlagi katerega pravnega naslova ali kvalifikacije je treba uradnika zaslišati. 

13. člen 

STROŠKI POMOČI 

Pogodbenici bosta vse zahtevke za povračilo stroškov, nastalih v skladu s tem Protokolom, 
prepustili druga drugi, razen, kjer je to primerno, za stroške izvedencev in prič ter tolmačev in 
prevajalcev, ki niso državni uslužbenci. 
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14. člen 

IZVAJANJE 

I Uporaba tega Protokola se zaupa carinskim organom pogodbenic. Oni bodo odločali o vseh 

praktičnih ukrepih in dogovorih, potrebnih za njegovo uporabo ob upoštevanju pravil na področju 
varstva podatkov. 

2. Pogodbenici se bosta med seboj posvetovali ter se naknadno obveščali o podrobnih pravilih 

izvajanja, ki se sprejmejo v skladu z določbami tega Protokola. 

3. Carinski upravi pogodbenic se lahko dogovorite za svoje preiskovalne službe, da bodo v 

neposrednem kontaktu druga z drugo. 
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DODATEK K PROTOKOLU 4 

TEME! JNA NAČELA VARSTVA PODATKOV 

I Osebni podatki, ki se avtomatsko obdelujejo, morajo biti: 

a) pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito: 

b) hranjeni za določene in zakonite namene ter se jih ne sme uporabljati na način, 
nezdružljiv s temi nameni; 

c) primerni, koristni in ne preobsežni glede na namene, za katere se hranijo; 

d) natančni in kjer je treba, ažurni; 
e) ohranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo subjektov v podatkih le tako dolgo, 

kot je to potrebno za namen, za katerega se ti podatki hranijo. 

2. Osebni podatki, ki razkrivajo rasno poreklo, politično prepričanje ali versko ali druga 

prepričanja, kot tudi osebni podatki o zdravju ali spolnem življenju, ne smejo biti avtomatično 
obdelani, razen če domača zakonodaja ne zagotavlja ustreznega varstva. Enako velja za osebne 

podatke v zvezi s kazenskimi obsodbami. 

3. Treba je sprejeti ustrezne varnostne ukrepe za varstvo osebnih podatkov, hranjenih v 

avtomatskih podatkovnih datotekah, pred nepooblaščenim uničenjem ali slučajno izgubo kot tudi 

pred nepooblaščenim dostopom, spremembo ali razširjanjem. 

4. Vsaki osebi je treba omogočiti: 

a) da ugotovi obstoj avtomatske datoteke osebnih podatkov, njene glavne namene, 

kot tudi identiteto in običajno bivališče ali glavni sedež nadzornika datoteke; 
b) da v razumnih presledkih ter brez pretirane zamude ali stroškov dobi potrditev, ali 

so osebni podatki, ki se nanašajo nanjo, hranjeni v avtomatski datoteki podatkov 
ter da ji take podatke sporoče v razumljivi obliki; 

c) da, odvisno od primera, doseže, da popravijo ali izbrišejo take podatke, če so bili 

obdelani v nasprotju z določbami domače zakonodaje, ki uveljavlja temeljna 

načela, določena v prvem in drugem načelu te priloge; 
d) možnost popravka, če zahteva za sporočilo ali sporočilo, odvisno od primera, 

popravek ali izbris, omenjen v odstavkih b in c tega načela, ni izpolnjen. 

5. Glede določb iz prvega, drugega in četrtega načela te priloge niso dovoljene nobene izjeme, 

razen v mejah, določenih v tem načelu. 

6. Odstopanje od določb iz prvega, drugega in četrtega načela te priloge je dovoljeno, če je tako 

odstopanje predvideno v zakonu pogodbenice ter predstavlja potreben ukrep demokratične družbe 
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v interesu: 

.1) zaščite državne varnosti, javne varnosti, denarnih interesov države aii zatiranja 

kaznivih dejanj; 
'* < /u.>v«k .Siiojckut psjuUlivvJv ali pidvtv, lil 5VVJUU5CIU UiUUlli 

/akon lahko določa omejitev uveljavljenja pravic, določenih v 4. Načelu, točkah b, c in d te 

priloge, v /.vezi z avtomatskimi datotekami zasebnih podatkov, ki se uporabljajo za statistiko ali 
za znanstvene raziskave, če očitno ne gre za tveganje, da bi kršili zasebnost subjektov podatkov 

S \obene določbe te priloge ni mogoče razlagati, kot da omejuje ali drugače prizadene možnost 

pogodbenice, da podel juje subjektom podatkov širše varstvo, kot je določeno v tej prilogi. 
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3. člen 5. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko predpiše način izvajanja 
sporazuma ter postopek in pogoje razdeljevanja kvot za kmetijske 
in živilske izdelke, določene v sporazumu. 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za ekonomske odnose 
in razvoj ter Ministrstvo za finance. 

OBRAZLOŽITEV 

Vlada Republike Slovenije je na 209. seji dne 1. avgusta 1996 
sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med 
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo. Pobudo je na 117. seji dne 
6. septembra 1996 sprejel tudi Odbor Državnega zbora Republike 
Slovenije za mednarodne odnose. Sporazum o prosti trgovini 
med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo je bil dne 4. oktobra 
1996 podpisan v Vilniusu. Začasno se je začel uporabljati 1. marca 
1997. 

Bistveni del sporazuma sta modaliteta in dinamika liberalizacije 
trgovine z industrijskimi in kmetijskimi izdelki. 

Področje industrijskih izdelkov, ki je predmet tega sporazuma, 
zajema poglavja od 25 do 97 Harmoniziranega sistema 
poimenovanja in šifrskih oznak blaga, razen izdelkov, ki so našteti 
v prilogi I k temu sporazumu. Državi pogodbenici ne uvajata novih 
uvoznih carin ali drugih uvoznih dajatev, obstoječe pa so se oziroma 
se bodo odpravile v skladu z določili Protokola 1: 

za večino industrijskih izdelkov so bile carine ukinjene z dnem 
začetka veljavnosti oziroma začetka uporabe sporazuma; 

■ carine pri uvozu določenih izdelkov (prilogi A in D k Protokolu 
1) so se zniževale postopno do leta 1999, in sicer po 
naslednjem časovnem razporedu: 
- z dnem začetka veljavnosti oziroma začetka uporabe 

sporazuma na 50 % osnovne carinske stopnje; 
- s 1.1.1998 na 25 % osnovne carinske stopnje; 
■ s 1.1.1999 ukinile so se preostale carinske dajatve; 
carine pri uvozu določenih izdelkov (prilogi B in E k Protokolu 
1) pa so se zniževale po naslednjem časovnem razporedu: 
- s 1.1.1998 na 50 % osnovne carinske stopnje; 
■ s 1.1.1999 ukinile so se preostale carinske dajatve; 
Litva bo do 1. 1. 2001 obdržala carine pri uvozu rabljenih 
avtomobilov. 

Vse dajatve z enakovrednim učinkom kot carinske dajatve so se 
ukinile z začetkom veljavnosti oziroma začetkom uporabe tega 
sporazuma, prav tako tudi vse uvozne in izvozne količinske 
omejitve in ukrepi z enakim učinkom. Tudi izvozne carine in dajatve 
z enakim učinkom so bile z začetkom veljavnosti oziroma 
začetkom uporabe sporazuma ukinjene. Ostale so le omejitve, 

določene v prilogah II in III k sporazumu, ki so bile v Sloveniji po 
sporazumu ukinjene 1.1.1999, v Litvi pa bodo s 1.1.2001. 

Medsebojna trgovina s kmetijskimi izdelki (poglavja od 1 do 25 
HS in priloga I k sporazumu) ni v celoti liberalizirana. Dogovorjene 
so koncesije v obliki znižanja carin v okviru določenih carinskih 
kvot za posamezne izdelke. Za te izdelke se carinske stopnje 
postopno znižujejo po 10% na leto, in sicer do 1.1.2001, ko bodo 
znižane na 50 % osnovne carinske stopnje. Izjema so nekatere 
vrste rib, za katere so carine znižane na 50 % osnovne carinske 
stopnje v okviru carinskih kvot, ki se v petletnem obdobju vsako 
leto večajo. 

Sporazum vsebuje tudi zaščitno klavzulo, ki omogoča, da 
prizadeta država uvede ukrepe za ukinitev motenj, ki bi nastale 
zaradi uporabe sporazuma, posebno na kmetijskem delu. 

Sestavni del sporazuma sta tudi Protokol 3 o poreklu blaga in 
Protokol 4 o medsebojni pomoči carinskih služb pogodbenic. 

Protokol 3 določa osnovne definicije pojmov, instrumente in pravila, 
ki se uporabljajo za dokazovanje upravičenosti do preferencialne 
carinske obravnave po tem sporazumu ter administrativno 
sodelovanje med carinskimi organi, vendar samo za potrebe in v 
okviru izvajanja določb o dokazovanju in preverjanju pravil o 
poreklu blaga. 

Protokol 4 ureja določene druge oblike in vsebine sodelovanja 
carinskih organov in vzpostavlja sistem vzajemne pomoči pri 
zagotavljanju pravilne uporabe carinske zakonodaje v državah, 
zlasti s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kršitev 
carinske zakonodaje. Vsebuje natančne določbe glede postopkov 
zaprošanja za pomoč, oblike in načine sporočanja informacij ter 
določbe glede temeljnih načel varstva osebnih podatkov. 

Za izvajanje Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo 
in Republiko Litvo ne bodo potrebna dodatna finančna sredstva. 
Tudi izpad v proračunu zaradi odprave carin je le simboličen, saj 
je celotni obseg uvoza iz Litve majhen. Leta 1996 je znašal 1.1 
mio USD, leta 19971.4 mio USD, leta 1998 774000 USD, leta 1999 
pa 1.7 mio USD. Več je naše gospodarstvo pridobilo z izvozom, 
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saj je ta precej višji od uvoza in je v letu 1996 dosegel 11.3 mio 
USD, v letu 1997 14.1 mio USD, v letu 1998 15,8 mio USD, v letu 
1999 pa 17.6 mio USD. Z ukinitvijo in zniževanjem carin je naše 
blago na trgu Litve bolj konkurenčno, kot je bilo pred podpisom 
sporazuma. 

Sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 
drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah. 

Ratifikacija sporazuma ne narekuje spremembe obstoječih 
oziroma izdaje novih predpisov. 

\ 
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1 NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   | 

i Naslov:  

■ Telefon: Poštna številka:  , 

' Podjetje:  

I Davčna številka:    

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE j 

i Datum:   

■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

I Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece, 
i i 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717, Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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