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- EPA 1278-II (nadaljevanje) 97 



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 



Nadaljevanje Iz Poročevalca št. 68 

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) 

36 pgl Razstreliva; pirotehnični 
izdelki, vžigalice; pirolome 
zlitine; določene vnetljive snovi - 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo Uir. št., kol je tar št 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. ši pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cone 
izdelka Iranko tovorna. 

Izdelava, pri kalen 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega -10% cene 
izdelka lianko lovama 

on 37 pgt. 

3 701 

Izdelki za fotografske m 
kinematografske namene; razen: 

lologiatsko plošče in plani 
filmi, občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnegakoli 
materiala, razen iz papirja, 
kartona ali tekstila, fotografski 
plani lilmi za hitro razvijanje in 
kopiranje, občutljivi za svetlobo 
neosvetljeni, v kasetah sili brez 
njih: 

- 1'lani lilmi za trenutno (hitro) 
fotografijo, v kasetah 

- Drugo 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar št., kol je lar št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cono 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kalen se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.il., ražen v lar.št 3701 
ali 3702 Materiali, uvrščeni v 
tar.št 3702 se laliko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 30% cene 
izdelku lianko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar ši. razen v tar.št. 3701 
ali 3702 Materiali uvrščeni v 
tar.št 3701 ali 3702 se laliko 
uporabljajo pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 20% ceno izdelka franko 
lovama. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cone 
izdelka li anko tovarna 

Izdelava, pri kalen 
vrednost vseh 
iiporablienih materialov 
no presega 40% cono 
izdelka lianko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cone 
izdelka franko tovarna 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

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

3702 

3704 

Fotografski lllmi v zvitkih, 
občutljivi 7it svetlobo, 
neosvetljeni. iz kakršnegakoli 
materiala razen iz papirja, 
kartona ali tekstila: lllmi v 
zvitkih za hitro razvijanje in 
kopiranje, občutljivi za 
svetlob", neosvetljeni 

Fotografske ploščo, lilmi. papir, 
karton in tekstil. osvetljeni imla 
nerazviti 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
katerokoli tar.št., razen v (ar.št 
3701 ali 3702. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo v 
katerokoli tar. št razen v tar.št. 
3701 do 3704. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% ceno 
izdelka franko lovama 

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

e\ 3S.pgl. 

e\ 3801 

e\ 3803 

es 3805 

o\ 3806 

Razni izdelki kemične 
industrije, razen 

• Koloidni grafu v suspen/iji v 
olju in polkoloidni grafit: 
ogljikove paste za elektrode 

- Grafit v obliki pasle kot 
mešaniea gralita z mineralnimi 
olji z več kol 30% grafita po teži 

Rafinirano tal-olje 

Sullatna lerponlinska olja, 
prečiščena 

Smolni ostri 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št , kot je tar. St. 
izdelka Materiali uvrščeni v isto 
tar. št., se lahko uporabljajo pod 
pogojeni, da njihova vrednost ne 
presega 2"% cene i/delka franko 
tovarna 

l/delava, pri kateri vrednost vseh 
uporabhenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka Iranko 
tovarna 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. St. 
3*103 ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna. 

Rafiniranje surov ega tal-olja. 

Prečiščevanje z destilacijo ali 
rafiniranjem surovega sulTalnega 
terpentinskega olja. 

' 

Izdelava izsmolnih kislin. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 4()% cone 
izdelka franko lovamn 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih matei ialov 
ne presega <10% cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
Uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka Iranko tovarna. 

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

Izdelava, pri kaieri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka Iranko tovarn« 
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Tar. štev. 
HS 

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

(1) J2L _OL ali 

on 3807 

3808 

3809 

3810 

3SI 

Lesni katran (lesna kalranska 
•iiniila) 

Insekticidi. rodenlicidi. 
luuuicidi. herbicidi, sredstvu 
zoper klilje. sredstva za urejanje 
rasli rastlin, dcz.inl'oktiinli in 
podobni izdelki. pripravljeni v 
oblikah ali pakiraniih za prodajo 
na drobno ali kol propaiali ali 
kol izdelki (npr. žveplam 
trakovi, stenji, sveče in 
nnihoiovkc) 

Sredstva za dodelavo, nosilci 
barv. si edstva za pospeševani« 
ban nuja m fiksiranje barvil ler 
drugi izdelki (npr sredstva za 
apreturo in icdkauie). ki se 
iipiuablj:i|o v tekstilni, papirni, 
usnjarski in podobnih 
iiidiistiijah. ki niso omenjeni in 
ne zajeli na drugem mestu 

Preparati za dekapiratlie 
kovinskih površin, talila m 
drugi pomočili preparati za 
spnjkanjc m vnrienjc: praški in 
paste za spajkanje in varjenje, ki 
so sestavljeni iz kovin in drugih 
materialov, preparati, ki se 
uporabljajo kot jedra ali obloge 
za elektrode ali varilne palice 

Preparati zoper detonacijo, 
preparati za preprečev anje 
oksidacije, za preprečevanje 
kopičenja smole, za izboljšanje 
viskoznosti, preparati za 
preprečevanje korozije in drugi 
pripravljeni aditivi. za 
mineralna olja (všlevSi bencin) 
ali za druge tekočine, ki se 
uporabljajo v iste namene kol 
mineralna olja: 

- Pripravljeni adilivi zn mazalna 
olja. ki vsebujejo nallna olja ali 
olja iz biiuniinoznih materialov 

Destilacija lesnega katrana. 

Izdelava, pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka Iranko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka Iranko 
lovama 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabl jenih materialov 
ne presega <10% cene 
izdelka Iranko lovama 

Izdelava, pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cena izdelka Iranko 
lovama. 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, ki so 
uvrščeni v lar.št 3811 ne 
presega 5(1% cene izdelka Iranko 
lovama. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki |im da status blaga s poreklom 

ID (2} {21 M (li 

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

3812 

381:i 

38 N 

3818 

38 c; 

3820 

3822 

Pripravljeni pospeševalci 
vulkanizacije, sestavljeni 
plastilikaiorji za gumo in ■ 
plastične mase, ki niso omenjeni 
in ne zajeti na drugem mestu; 
preparati za preprečevanje 
oksidacije ir. drugi sestavljeni 
stabilizatorji za gumo in 
plastične mase 

Preparati iu polnila 7a aparate 
za gašenje požara, napolnjene 
granate za gašenje požara 

Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso omenjena in 
ne Zlijeta na drugem mestu, 
pripravljena sredstva za 
odstranjevanje premazov 

Kemični elementi, dopirani za 
uporabo v elektroniki, v obliki 
kolutov, ploščic in v podobnih 
oblikah, kemične spojine, 
dopirane za uporabo v 
elektroniki 

Tekočine za hidravlične zavore 
in druge pripravljene tekočine 
za hidravlični prenos, ki ne 
vsebujejo ali vsebujejo po teži 
manj kot 70% naftnega olja ali 
olj, dobljenih iz bituminoznih 
mineralov 

Preparati zo|>er zmrzovanje in 
pripavljene tekočine za 
odtajanjc 

Diagnostični ali laboratorijski 
reagenti na ;xidlogi in 
pripravljeni diagnostični ali 
laboratorijski reagenti s podlogo 
ali brez nje, razen tistih iz tar.št. 
3002 ali 3006 

Izdelava, pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka franko 
tovarna 

l/delava, pri kateri vrednost v seh 
uporabljenih materialov ne 
piesega 50% cene izdelka Iranko 
tovarna 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene i/dulka Iranko 
tovarna 

l/delava, pri kateri viednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene i/.delka franku 
tovai na 

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

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
piesega 50% cene izdelka Iranko 
tovunui. 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
piesega 50% cene ivdelka franko 
tovarna. 

• ' 
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Tar. štev. 
HS 

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

ID [2] (3) ali  

."iS 2."! Industrijske monokarboksilne 
inašeobne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja. industrijski 
mnščobni alkoholi 

- Industrijske monokarboksilne 
mašeobne kisiinc. kisla olja i?, 
rafiniranja 

- Industrijski maščobni alkoholi 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v • 
drugo tar.SI., kol 10 tar. št. 
izdelka 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tnr.St. vključno druge 
materiale iz lar.št. 3823. 

3824 Pripravljena vezivna sicdstvn za 
livarsko modele ali livarska 
ledra. kemični izdelki in 
proparali kemične industi ijc in 
soiodmii industrij (vštevši tudi 
tisle. ki so sestavljeni iz tnešanie 
naravnih proizvodov), ki niso 
oiiioniciii in ne /aieti na dinpjni 
mesni,stranski izdelki kemiOue 
industrije ali sorodnih industrij, 
ki niso oinenieni in ne zajeli na 
drueem mestu 
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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) 

- Naslednje iz le tarifne Številke: 

Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska 
jedra na osnovi naravnih 
smolnih produktov 

Nallenske kisline, njihove v 
vodi nelopne.soli in njihovi eslri 

Sorbitol, razen sorbtiola iz tar. 
št 2905 

Petrolejevi sullbnati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali 
elanolaininov, tioleniranih 
suliimskih oljnih kislin, 
piidobljenih iz biiuinmoziiili 
snovi in njihovih soli 

lončki izmenjevalci 

Sušila za vakiunske cevi 

Alkalni železovi oksidi za 
piečišOevanje plina 

Arnoniakova voda in surovi 
amoniak (izkoriščeni oksid) 
dobljen s pi očiščevanjem 
svetlega plina 

Sulfonulienske kisline, njihove 
v vodi netopne soli in njihovi 
estri 

l uzelno m dipelovo olje 

Mešanice soli, ki vsebujejo 
različne anione 

Paslo za kopiranje na osnovi 
želatine, z ali brez podlage iz 
papirja ali lcksiila 

- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka lianko 
tovarna 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar. št., kol je tar. št. 
izdelka. Materiali, ki se uvrščajo 
v isto lar. št. kot je proizvod se 
lahko uporabljajo, pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 
20% cene izdelka li anko lovama. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka li anko tovarna. 
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Tar. štev. 
HS 

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

(1) JZL ali J1L 

3901 do 
391 5 

e\ 3907 

39I2 

Plastične mase v primamili 
oblikah, odpadki, osli\i/ki in 
ostanki iz piaslikc. razen 7.a 
tar.Jt.ex 3907 in 3912, za kateri 
so pravila podana v 
nadaljevanju: 

• Izdelki adicijske 
homopolomcrizacije. pri kntcii 
enoini uionomer prispeva več 
'm it ''y% |x> le/i celotne vsebine 
polimerov 

- Dt nuo 

Kopoiimcri, narejeni 17 
polikarbonata in akriionilrii- 
biiladien-sliien kopolimera 
(AttS) 

- Poliester 

Celuloza in njeni kemični 
derivati, ki niso navedeni in nc 
zajeti na drugem mestu, v 
primarnih oblikah 

Izdelava, pri kateri: 
- vrednost v.sch uporabljenih 
materialov ne presega 50% cene 
izdelka Iranko tovarna in 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 39 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna'. 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 39 
poglavja ne presega 20% cene 
izdelka Iranko lovama' 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št. izdelka Lahko se 
uporabljajo materiali , ki se 
uvrščajo v isto lar.šl, pod 
pogojem ,da njihova vrednost ne 
presega 50% cene izdelka Irnnko 
lovama' 

Izdelava, pri kateri vrednost 
kateregakoli uporabljenega 
materiala iz 39 poglavja ne 
presega 20% eeue i/delka Iranko 
tovarna in /al j izdelava iz 
telrahrom-(t>isfcnol A) 
polikarbonata 

Izdelava, pri kateri vrednost 
kateregakoli uporabljenega 
materiala iz iste lar.Sl.kol je 
proizvod nc presega 20% cene 
izdelka Iranko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka Irnnko tovarna 

Izdelava, pri kalen 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko tovarna. 

'Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar.št.3901 do 
3905 in po drugi strani v tar.št.3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto skupino 
materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

111 (2) (3) ali J*L 

3916 do 
3921 

es 3916 in 
ex 3917 

Polizdelki in izdelki iz plastike; 
razen iz tar it ex 3916, cx 
3917, e\ 3920 in ex 3921. za 
katere so pravila podana v 
nadaljevanju 

- Ploščati izdelki, bolj kol le 
površinsko obdelani ali rezani v 
druge oblike razen pravokotnih 
(vJievSi kvadratne); drugi 
izdelki, bolj obdelani kol le 
površinsko obdelani 

- Drugi. 

- • izdelki adicijske 
hoinopolinicraiv.acije, pri kateri 
enojni moiioiuoi prispeva već 
kot 99% po masi celotne 
vsebine polimerov 

■ - di"iiyi 

A 

Prolilni izdelki in cevi 

Izdelava, pri kateri vrednost 
kateregakoli uporabljenega 
materiala iz 39 poglavja ne 
presega 50% cene izdelka ti anko 
lovama. 

Izdelava, pri kalen; 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% cene 
izdelka tianko tovarna, in 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 39 
poglavja ne presega 20% cone 
izdelka Iranko lovama' 

Izdelava, pri kalen vrednost 
kateregakoli uporabljenega 
materiala iz 39 poglavja uo 
presega 20% cene izdelka franko 
lovama'. 

Izdelava, pri kateri 
-vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala ne 
presega 50% cene izdelka li anko 
lovama, in 
- vrednost materialov uvrščenih 
v isto tar. št. ne presega 20% 
cene izdelka Iranko lovama 

Izdelava, pri kateri 
Vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% ceno 
izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost kateregakoli 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka ti anko tovarna 

Izdelava, pri kalen 
vrednost v seh 
upoiabljemli materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka Iranko lovama 

Izdelava, pn kalen 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cone 
izdelka lianko lovama 

'Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar št.3901 do 
3906 in po drugi strani v tar. št.3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto skupino 
materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

£1) (2} (3) ali (£) 

e\ 3920 

ON 3921 

3922 do 
3926 

- Folije ali lilmi iz ion'>mauv 

- Folije iz regenerirane celuloze, 
poliamidov nli polietilena 

l-nliie iz plastičnih mas. 
metaiizirane 

Izdelki iz plastičnih mas 

izdelava iz delne temioplaslične 
Mili. ki je kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je delno 
nevtralizirana z ioni kovine, 
piedvscm cinka in natrija. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
kateregakoli uporabljenega 
materiala iz iste tar št kot je 
proizvod ne presega 20% cene 
izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava iz visoko prosojnih 
poliestrskih folij debeline manj 
kot 23 mikronov' 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka IVanko 
lovama. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka IVanko tovarna. 

izdelava; jni kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka IVanko tovarna 

e\ JO pgi 

e.s -lliol 

4005 

J(1I2 

Ka\čuk m izdelki iz kavčuka in 
gume; razen. 

' , ;l 

Lamimrane plošče ali krpe 
kavčuka za čevlje 

Mešanice kavčuka, 
neviilkanizirane, v primarnih 
oblikah ali ploščah, listih ali 
trakovih 

Proleklirane ali rabl jene zunanje 
gume (plašči); polne gume ali 
gume 7. zračnimi komorami, 
zamenljivi protektoiii (plasti) in 
ščitniki iz gume: 

- Protektirane gume, polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami 

- Drugo 

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

Lannnaena lolij iz narav nega 
kavčuka 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov, razen 
naravnega kavčuka, ne presega 
50% cene izdelka franku tovarna. 

Prolekliranje rabljenih zunanjih 
gum. 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št.. razen iz tar št. 
4011 ali «1012. 

I 

'Naslednje folije se štejejo kot visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z 
Gardner Hazemetromv skladu z ASTM-D 1003-16, tki.Hazefaktor) je manjša kot 2 odstotka 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11] 12} [3] ali [41 

os 4017 Izdelki iz U de gume Izdelava iz trde gumo 

CN 4 I pgl. 

ON J102 

-1104 (Jo 
4 107 

4ioy 

Surove kože z dlako ali brez 
dlake (razen ki-zna) in usnje, 
razen: 

Surove kože ovne ali jngnjel, 
brez volne 

Usnje, brez dlake ali volno, 
razen usnja iz lar. 51. 4108 sili 
4109 

Lakasto usnje in lakaslo 
plastovito (prevlečeno s lotijo) 
usnje, nielalizirano usnje 

izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
diugo lar. it., kot je inr. it. 
izdelka 

Odstranjevanje volne s kože 
ovae ali jagnjet, z volno. 

Ponovno strojenje predhodno 
strnjenih kož 

ali 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je lar šl 
i/delka 

Izdelava iz usnja iz lar. št. 4 104 
do 4107 pod pogojeni, da 
njihova vrednost ne presega 50% 
eene izdelka Iranko tovarna. 

42.pt:!. Usnjeni izdelki, sedlarski in 
jennenarski izdelki, predmeti za 
potovanje, ročne torbe in 
podobni izdelki iz živalskih črev 
(razen sviloprcjkine mii) 

Izdelava, prt kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar. št., kol ie lar šl 
izdelka 

• 

o\ 43 pgl. 

cx 4302 

4303 

Naravno in umetno krzno; 
krzneni izdelki, razen: 

Strojena aii obdelana ki2na, 
sestavljena: 

- Plošče, križi, kvadrati in 
podobne oblike 

- Drugo 

Oblačila, oblačilni dodatki in 
drugi krzneni izdelki 

Izdelava, pn katen se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar. št., kot je lar. št 
izdelka. 

Beljenje ali barvanje vključno z 
rezanjem in sestavljanjem 
nesestavljenega strojenega aii 
obdelanega krzna. 

iii i i Izdelava i/ nesestavljenih, 
strnjenih ali obdelanih kiv.en. 

Izdelava iz nesestavljenih 
strojenih ali obdelanih ki-zen iz 
tar it. 4302. 

V,:,..' 

e\ 44 pgl Les in lesni izdelki, oglje; razen Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. 51., kot jo tar.št 
izdelka. 
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T ar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

lil (2) (3) ali (4) 

ex 4403 

es 4407 

ox4408 

ex4409 

ex 4410 do 
ox 44 13 

e.X 44 15 

ox 44 I (> 

0x4418 

cx 442l 

Los, grobo obdelan (štirikotno 
tesan) 

Les, vzdolžno žagan ali ivcrjen, 
rezan ali lušeen, skoblian, 
brušen ali topo ali zobato 
dolžinsko spojen, debelino nad 
(i nun 

1'urnirski listi iti listi za vezano 
ploščo debeline do 6 mm, 
sostavjen in drug les. žagan po 
dolžini, rezan ali luplien, 
skoblian .brušen ali lepljen s 
topim nli zobatim dolžinskim 
spajanjem, debelino do 6 mm 

Les, kontinuirano profiliran po 
dolžini kaloiegakoli roba ali 
sirani, vključno skobijmi, 
brušen ali lopo ali /obalo 
dolžinsko spojen ali ne: 

- Brušeni nit topo ali zobato 
dolžinsko spojeni 

• Okrasne paliee, venci in 
okrasne letve 

Okrasne palice, venci in 
okrasne letve za pohištvo, za 
notranjo dekoracijo 

/.uboji /a pakiranje, škatlo, 
gajbe, bobni in podobna 
embalaža za pakiranje, iz lesa 

Sodi, kadi. vedra, in drugi 
sodarski izdelki in njihovi doli. 
iz lesa. vključno tudi doge 

- Stavbno pohištvo in leseni 
izdelki za gradbeništvo 

-Okrasne paliee in okrasne 
letve 

Los za vžigalice; lesni čopki za 
obutev 

Izdelava iz grobo obdelanega 
losa, z. lubjem ali brez lubja ali 
samo tesanega. 

Skobljanje. brušenje ali lepljenje 
s topim ali zobatim dolžinskim 
spajanjem. 

Spajanje, skobljanje. brušenje ali 
lepljenje s topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem. 

Uinšonje ali lopo ali zobato 
dolžinsko spajanje 

1'ieilelava v obliki palic ali 
okrasnih letev. 

Predelava v obliki palic in 
okrasnih letev. 

l/dolavn iz desk. ki niso 
razrezano na določeno velikost. 

Izdelava iz klanih dog, nadalje 
neobdelanih, razen r.vžauanih na 
dveh glavnih površinah. 

Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kol je tar. št. 
izdelka. Laltko se uporabljajo 
oeličaste plošče, skodle in opaži. 

Predelava v obliki palic ali 
okrasnih letev. 

Izdelava iz losa iz katerekoli tur. 
št., razen lesene žice iz tar. št. 
4409. 
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Tat štev Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11} {2} (3) ali (4]_ 

ex 45.pgl. 

•I 503 

46 pgl 

Pluta in plutastt izdelki, razen. 

Izdelki iz naravne plule 

Izdelki iz slame, espartn in 
drugih materialov za pletarstvo, 
košarski in pletarski izdelki 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar. št., kol je lar. št. 
izdelka 

Izdelava iz plule iz lar. šl 4501. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar. št., kol je lar. št. 
izdelka 

47 pgl. Lesovina ali celuloza iz drugih 
vlaknastih celuloznih 
materialov, recikliran papir uli 
karton (ostanki in odpadki) » 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporablieni materiali uvrščajo v 
drugo lar št., kolje tur. St. 
izdelka. 

os 48 pgl. 

ex 4811 

4816 

4817 

e.\ 4818 

os 4819 

Papir in karton, izdelki iz 
papirne kaše, papil ju ali 
kartona, razen. 

Papir in karton, samo s Črtami 
ali kv adrati 

Karbon papir, samokopirni 
papir in drug papir za kopiranje 
in prenašanje (razen tistih iz lar. 
št 4S09). matrice za 
i azmnoievanje m otsctne plošče 
iz papirja, v škatlah ah lire/, 
škatel 

Pisemski ovitki, pisemske 
kartice, dopisnice in karte za 
dopisovanje iz papirja tih 
kartona, kompleti za 
dopisovanje v škatlah, vrečkah, 
notesih in podobnih pakiranjih 
iz papirja in kartona 

Toaletni papir 

Škatle, zaboji, vreče m drugi 
kontejnerji za pakiranje iz 
papirja, kationa, celulozne vate 
ali listov ah trakov i/ celuloznih 
vlaken 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar Št, kol je tur. si. 
izdelka. 

Izdelav a iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47 poglavja. 

Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47 poglavja 

Izdelava, pri kateri: 
• se vsi uporabl jeni materiali 
uvrščajo v drugo tar šl., kot je 
tar št izdelka, iu 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% cene 
izdelka lianko tovarna. 

Izdelava iz malei talov za 
izdelavo papirja iz 47. poglavja. 

Izdelava, prt kateri 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v dnigo lar. Ji., kol je 
lar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% cene 
izdelka Iranko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11) (21 G) ali (41 

«.\ 4820 

e.\ 4823 

Bloki papirja za pisma 

Drug papir, karlo«, celulozna 
vala ter listi in trakovi i/. 
celuloznih vlaken, razrezani v 
določene velikosti ali oblik« 

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

Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz. -17 poglavja. 

e\ 49 pel 

4909 

4910 

Tiskane knjigo. časopisi. -slike 
in drug: izdelki grafične 
indusli iic. rokopisi, tipkana 
besedil." m načrti, razen. 

Poštne razglednice. Čestitke in 
karte osebnimi sporočili, 
tiskane, ilustrirane ali 
neilustrirane, z ovitki ali okraski 
ali brez niili 

Koiedatii vseli vrst, tiskam. 
vSlovSi koledarske bloke. 

- Koledarji vrste "večni" aii / 
znmeniiivimj bloki na 
podlagah. ki niso iz papirja ali 
kai luna 

• Drugo 

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

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar.št.4909 ali 4911 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščaio v drugo tar št., kol je 
tar'Sl. izdelka, in 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov ne presega 50% cene 
izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava iz materialov ki niso 
uvrščeni v tar. št. 1909 ali 4911 

ex 50 pgl. 

ex 501)3 

Svila, razen: 

Svileni odpadki (vštevši 
Zapredke, neprimerne za 
odvijanje, odpadke preje in 
raztrgane tekstilne materiale), 
mikam ali česani 

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

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

ill (2) -Sl- ali 

5lX)4 do e.\ 
5006 

5007 

Svilen« preja in preja iz 
odpadkov svile 

Tkanine iz svile ali svilenih 
odpadkov: 

- Z vtkanmu gumijastimi nitmi 

- Drugi 

Izdelava iz:1 

- surove svile ali iz odpadkov 
svile, imkamh 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 zu izdelavo papirja 

Izdelava iz enojne preje1. 

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

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima o|>eraeijama (kot mi 
razmaščevanje, beljenje, 
inereenziranje, 
lemrosiabilizirnnje, dviganje, 
kalnudiraiije, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna olnlelnvn, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
(togojem, da vrednost 
u|xxal)ljenc netiskane tkanine ne 
pre>ega 47,5% eene izdelka 
Iranko tovarna. 

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

ilL (2) J3L ali J4L 

sn 51 pgl. 

5106 <Jo 
5110 

5111 do 
5U3 

Volna, lina ali groba živalska 
dlaka, prein m Ikanine iz 
koniske žime. razen: 

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

Tkanine iz volne, iz line ali 
i2i obe živalske dlake ali iz 
koniske žime 

• 'i Ukanam gumijastimi mlini 

• Drugi 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar št., kol je lar. Si. 
izdelka. 

Izdelava iz:' 
- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
kako drugače predelanih za 
predenje, 
- naravnih vlaken .nemikanih ali 
nečesanih ali drugače predelanih 
Za predenje, 
• kemičnih materialov aii 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo papirja 

l/delava iz. enojne preje' 

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

ali 

Tiskanie, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operaeijama 

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

ilL JIL _(3I ali J£L 

(kol so razjuušče vanje, beljenje, 
merceriziianje, 
lermostabiliziianie, dviganju, 
kalandiranje, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelava obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojeni, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine no 
presega 47,5% cene izdelku 
Iranko tovarna. 

es 52.pgl 

5204 do 
5207 

Bombaž, razen: 

Preja in sukanec iz bombaža 

5208 do 
5212 

Bombažne tkanine 

- Z vtkannm gumijastimi nitmi 

- Dmge 

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

Izdelava iz 1 

- surove svile ali odpadkov svile, 
mikanih ali česanih ali drugače 
pripravljenih za predenje, 
- naravnih vlaken, iicmikanih ali 
nečesamh ali drugače predelanih 
za pi edenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo papirja. 

lzdeiava iz enojne preje' 

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

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

il) [2] [3) ali ' (4) 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama (kot so 
lazmašeevanje, beljenje, 
meieerizirauje, 
lennostabiliziranic. dviganje, 
kalcndii anjc, obdelava /a 
odpornost na krčenie. trajna 
zaključna obdelava, obogatitev, 
impregnacija. popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine ne 
presega 47.5% cene izdelka 
Iranko lovama. 

e\ 53 pgl 

5306 ilo 
53D8 

Drtiun rastlinska tekstilna 
vlakna, papirna preja in (k,mine 
i/ papirne preje, razen: 

1'reia i/ di 'ijjili rastlinskih 
tekstilnih vlaken, papiina preja 

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

Izdelav a \r.1 

- sinove svile ali ostankov svile, 
mikanih ali česanih ali drugače 
pripi aviienih za predenje, 
- naravnih vlaken, netmkanih ah 
nečesanih ali di*ugaOe predelanih 
za predeni«, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- materialov za izdelavo papirja. 

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

ID ' (2) {2} ali (41 

5309 Jo 
5311 

Tkanine iz dragih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; tkanine iz 
papirne preje; 

- Z vikanini gumijastimi nitmi 

- Druge 

1 

Izdelava iz enojne preje 

[zdelava iz': 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih uli sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih ali nečesanih 
ali kako dingače pripravljenih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama ( kol so 
razmaJčevanje, beljenje, 
mcrccriziranjc, 
lennoslubiliziraiije, dviganje, 
kalcndiranje. obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključila obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene neliskaiie tkanine ne 
presega 47.5% cene izdelka 
Iranko tovarna. 

. • 

54» I do 
5406 

5407 in 
5403 

Preja, monolilamenti in sukanec 
iz umetnih ali sintetičnih 
tilamentov 

Tkanine iz preje iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov: 

Izdelava iz': 
- surove svile ali ostankov svile, 
mikauih ali česanih ali dingače 
pripravlicmh za predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih in 
nečcsaiuh ali kako drugače 
predelanih za predenje, 
• kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo papirja. 

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

ID (i) (3) ali [41 

« - 7. vlkanimi gumijastimi nitmi 

- Dn i te 

Izdelava iz enojne preje1 

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

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima aii 
končnima operacijama (kot so 
razrmiSče van je, bel jenje. 
merceriziranje, 
lemiostahilizii anjc, dviganje, 
kalendiranjc, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov) pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene neliskanc tkanine ne 
presega 47,5 cene izdelka Iranko 
lovama. 

5501 do 
5507 

5508 do 
5511 

5512 do 
5516 

Umetna ali sintetična rezana 
vlakna 

IVoja in sukance za šivanje iz 
uniclnili ali sintetičnih rezanih 
vlaken 

Tkanine iz umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken: 

- Z vtknnimi gumi jastimi nilmi 

Izdelava iz kemičnih materialov 
ali tekstilne kaše. 

l/delava iz 
- surove svile ali odpadkov svile, 
mikanih ali česanih ali dnjgače 
pripravljenih za predenje. 
- naravnih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo papirja. 

Izdelava iz enojne preje' 

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

11) (2) [3} ali (41 

- Druge Izdelava iz': 
- preje iz kokosovih v laken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih aii neiesanih 
ali kako drugače predehtvnih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ah 
- papirja. 

ali 

Tiskarne, spreml jano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama ( kot so 
razinaščevaiije, beljenje, 
meieeii/irauje, 
icrmoMnbih/.iianic, dvigame, 
kalendiranje, obdelav a za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje m 
udstranievanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene iietokane tkanine ne 
presega -17,5% cene izdelka 
Iranko tovarna. ■ 

c\ 56 pgl 

561)2 

Valu. klobučcvma m nctkani 
materiali, specialne prejo; vrvi, 
motvozi, konopi tu prameni ter 
izdelki iz njih, razen 

Klobučcvma, vštevši 
iinptcgnirano. prevlečeno ali 
(animirano. 

• Iglana kloluičevina 

l/delava i/ • 
- preie i/, kokosovega vlakna. 
- naravnih vlaken, 
- kemičnih materialov ah 
tekstilne kaše, ali 
• materialov za proizvodnjo 
papirja. 

Izdelava iz': 
- naiaviuh vlakcu, 
• kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

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

(1) i?! _Q1_ ali ilL 

56114 

5605 

- Drugo 

Niii in vrvi iz gumo, prekrili s 
tekstilnim materialom, tekstilna 
preja, trakovi in podobno i/, tur 
št 5404 a 11 5405. impregnirani, 
prevlečeni, obloženi z gumo uli 
plastično maso 

- Gumijaste mu in vrvi, pieknte 
s tekstilom 

• Drugo 

Melaliznaiia preja. |>osukaiia ali 
ne, izdelana iz tekstilne preje, 
trakov, in podobno iz tur. .št. 
5404 uli 5405, in kombinirana s 
kovino v obliki niti, iraku ali 
prahu ali prevlečene s kovino 

Lahko se uporabljajo: 
- preje iz polipropilenskega 
lilamemn iz tar. št. 5402, 
- polipropilenska vlakna iz tar. 
št. 5503 ali 5506, ali 
- tilaincntni trak iz polipropilena 
iz tar. št. 5501, pri katerih je v 
vseh primerih vsebina v sakega 
lilainenta ali vlakna nižja od 9 
deeilekstov, pod pogojeni, da 
njihova vrednost ne presega 
40% eene izdelka franko 
tovarna 

Izdelava i/.' 
• naravuili vlaken, 
- umetnih ah sintetičnih rezanih 
vlaken, pridobljenih 17 kazema. 
ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše 

Izdelava i/ gumijastih niti in 
vrvi, ki niso prekrile s tekstilom 

l/delava i/.': 
• naravnih vlaken, nemikuinh m 
iiečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- inalenalov za izdelavo papirja. 

Izdelava iz' 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih rezanih 
vlaken, iieimkaiiih in uečesamli 
ali kako dingače pripravljenih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- inalenalov za izdelavo papirja. 

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

11} {2} (2} ali (41 

5606 Poslikana preja, trakovi in 
podobno iz Inr. št. 5404 ali 5405 
(razen liste Iz tar. št. 5605 in 
posukanc preje iz konjske žime); 
ženiljskn preja (všicvSi ženiljsko 
prejo); efektno vozličasta preja 

Izdelava iz1: 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih in neCesnnih 
ali kako drugače pripravljenih za 
predenje, 
■ kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- .materialov /a izdelavo papirja 

57 pgl Preprog in druga tekstilna talna 
prekrivala 

- Iz igiune kiobučevine 

- Iz druge kiobučevine 

- Drugo 

[zdelava iz '• 
• naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše 
Lahko se uporabljajo. 
• preja iz polipropilenskega 
lilamenta iz tar. št. 5402. 
- polipropilenska vlakna iz tar. 
šl 550.1 ali 5506 ali 
• lilamentni trnki iz 
poiipropiiena iz tar. 51 5501. pri 
katerih ie v vseh piimerih 
v sebina vsakega lilamenta ali 
vlakna manjša od 9 deutckslov, 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 40'!^. cene 
izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava iz 
• naravnih vlaken, 
nemikanih in neeesanih ali kako 
drugače pripravljenih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

Izdelava iz 
- preje iz kokosovega vlakna. 
- preje iz. sintetičnih ali umetnih 
filamenlov, 
- naravnih vlaken, ali 
- sintetičnih ali umetnih rezanih 
vlaken, nemikanih in nečcsanili 
ali kako dingače predelanih za 
predenje. 

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

(D J2L (3) ali J4L 

e.\ 58 pgl 

5805 

5810 

."specialne tkanine. taftane 
tekstilne obloge. čipke, 
tapiserije: pozameniarije: 
vezenine: razen: 

- Kombinirane z gumijasto nitjo 

- Druge 

Ročno Ikane tapiserije (vrsta: 
gobelin. Ihmdrijskc, beauvais, 
auluissoii im pKlohne) in / iglo 
izdelano tapiserije (npr.. /. 
drobnim in križnim vbodom), 
konlekcionirane ali ne 

Vezenine v metraži, trakovih nli 
motivih 

(zdelava iz enojne preje 

Izdelava iz 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih m nečesanih 
ali kako drugače priprav ljenih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

nli 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama ( kot so 
ia/.uiaščevanje. beljenje, 
mereerizii anje, 
icmioslnbilizirnnie. dviganje, 
kalendii anie, obdelava za 
odpornost na krčenje, trajna 
zaključna obdelav a, obogatitev', 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojeni, da vrednost 
uporabljene nctiskanc tkanine ne 
presega 47,5% cene izdelka 
Iranko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni matciiali uvrščajo v 
drugo tar. SI . kol ie lar št. 
i/dclka. 

Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo tar. 51., kol je 
tar. 51. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov nc presega 50% cene 
izdelka Iranko lovama. 

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

III J2L J3I ali 

5901 

5902 

5901 

5904 

5905 

Tekstilni.' tkanine, prevlečene z 
lepilom ali škrobnimt 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 izdelavo 
klobukov 

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

- Z vsebnostjo do vključno 90% 
tekstilnih materialov po leži 

- Druge 

Tekstilne tkanine, impregnirane, 
premazane, prevlečene aii 
piekrite ali laininirane s 
plastičnimi inasami, razen tistih 
iz tar št 5902 

l.molej, všlevSi rezanega \ 
oblike, talna prekrivala ua 
tekstilni podlagi, premazani 
prevlečeni ali prekriti, razrezani 
v oblike ali ne 

Zidne tapete iz tekstila. 

Izdelava i/, preje. 

Izdelava iz preje 

Izdelava iz kemičnih materialov 
ali tekstilne kaše 

Izdelava iz. preje 

Tiskanje, spremljano z naimanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama i kot so 
razmaščevaiue, beljenje, 
inereei iziranje, 
lei inostaiiili/.itanje, dvigalke, 
kalenduaiije. obvlelava za 
odponu).st na krčenje, trajna 
/uključila obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogoiem, da vrednost 
uporabljene ncliskanc tkanine ne 
presega '17.5% eene izitelka 
lianko tovarna 

Izdelava iz preje ' 

'Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5 
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Tar. štev. 
HS 

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

(1) M. (3) ali i£L 

- Impregnirane, premazane, 
prev lečene ali prekrile ali 
laminiraue z gumo. plastičnimi 
masami ali drugimi materiali 

- Druge 

5906 Guminirane tekstilne tkanine. 
iii7.cn tistih iz tar. SI. 5902: 

- Pletene ali kvaekane tkanine 

- Druge tkanine iz sintetične 
lil o metu preie, ki vsebuje več 
kol 90% tekstilnih materialov po 
teži 

Izdelava i7. preje 

Izdelava i/.': 
- preje iz kokosovega vlakna. 
- naravnih vlaken, 
- sintetičnih ali umetnih rezanih 
vlaken, nemikiinih m nečcsiimh 
ali kako dingače predelanih za 
predenje, 
- kemičnih niaterialov ali 
tekstilne ka»e. 

Tiskanje, spremljano z nntmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama ( kot so 
razjnaščevanie. beljenje, 
niereeri/iranie, 
lenniisiahili/iranie, dvignnie. 
kalendiranie. obdelava za 
odpornost na kičeme. trajna 
zaključna olnlelava. obogatitev, 
iuipieunaeiia, popravljanje m 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da v rednost 
uporabljene neliskane tkanine ne 
presega 47,5% eene izdelka 
Iranko tovarn«. 

Izdelava iz '• 
- naravnih vlaken, 
- umelnili ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih in nečesanih 
ali kako drugače predelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše 

Izdelava iz kemičnih materialov. 

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

(D (21 (3) ali (4) 

5907 

5908 

5909 do 
591 I 

- Dmge 

Tekstilne tkanine, dingače 
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, peci. 

! vžigalnike, sveče, ipd .žarilne 
; mrežice za plinsko razsvetljavo 
! in eevaslo pleteni materiali za 
I plinske svetilke . impregnirani 

ali ncimprcgniiani: 

- Zarilne mrežice za plinske 
svetilke, impregnirane 

- Drugi 

Tekstilni izdelki, za industrijsko 
uporabo. 

- Diski ali obroči za poliranje, 
razen iz klobučevme iz tar. it. 
5911 

Izdelava iz preje. 

Izdelava iz preje 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama ( kot so 
razinaščevanje, beljenje, 
iiiercenziranje, 
tennosiabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost na kjčenje, trajna 
zaključna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje m 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine ne 
presega 47,5% cene izdelka 
li anko tovarna. 

Izdelava izccvasto pletenih 
materialov za svetilke. 

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

Izdelava iz preje ali odpadkov 
tkanin ali krp iz tar. št. 63 10. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

J1L (2) J3I ali J1L 

- Tekstilne tkanino, ki se 
uporabljajo pri izdelavi papirja 
ali v druue tehnične namene, 
podložene ali nepodložene s 
klobučevino. prevlečene ali 
prekrite ali ne, eevaste ali 
neskončne, 7. eno ali več 
osnovami m/ali votki 
ali ravno tkane z več osnovami 
in/ali vniki i/ iar št.59l I 

l/delava i/.1 

- preje i7. kokosovega vlakna, 

- naslednjih materialov: 
- preja iz politetratluoietilena !, 
- preje, večnilne, iz poliamida, 
prekrile, impregnirane ali 
prevlečene s fenolno smolo, 

- preje 17. sintetičnih tekstilnih 
vlaken iz aromatičnih 

poliamidov. dobljenih z 
polikonden/aeijo m- 

renilendiainiiui 111 
izoltalnc kisline, 

- monofiiamenla iz 
poliieiialluoi etilena-' 

- preje iz sintetičnih tekstilnih 
vlaken iz poli-p- 

renilenterertalaniida. 
- preje iz steklenih vlaken, 

prekrite s fenolno smolo in 
mučene 7 akrilno prčio', 

- kopoliestrskih 
monolilamenlov iz poliestra 
in smole iz 
tcreltalne kisline in I 4 

eiklohcksandietanola in 
izoltainc kisline, 

- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, razen vlaken, netuikanili 
in iicčesanih ali kako drugače 
predelanih /a piedcnjc. ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

t 

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

'Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tekstilnih tkanin, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo papirja. 
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Tar. šlev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

HJ (2) (3) ah  

- Diiigo izdelava iz': 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umeinih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, razen vlaken, nemikanih 
in nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše 

60 ptfl. Pleteni uli kvučknni materiali Izdelava iz1: 

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

61 pgi. Oblačila in oblačilni dodatki, 
pleteni ali kvnčktmi 

- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, iz 
J voh ali več kosov pleteno ali 
kvačkanc tkanine, ki je urezana 
v določeno obiiko ali dobljena v 
neposredno obdelovanje 

- Drugi 

Izdelava iz preje '; 

Ude lava iz: 

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

es 62.pgl Oblačila in oblačilni dodalki.ki 
niso pletena ali kvačkana, 
razen: 

Izdelava iz preje l,: 

'Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tektilnih materialov, so navedeni v Uvodni 
opombi 5 

:Glej Uvodno opombo 6. 
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Tar. štev. 
HS 

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

(D (2) (3) ali J41 

on 6202. 
ox 6204. 
e\ 6206. 
ex 6209 
in 
e.\ 621 I 

ex 6210 in 
ox62l6 

621.1 in 
6214 

Oblačila in < »Hl.ičilni dodalki, 
'.enska. dekliško in za dojenčke, 
vezeni 

Ounjovama oprema iz tkanin, 
provlečenih s Kili jo iz 
aiuinutiziranega poliestra 

Robčki, /.opni lobčki. 
sa i i.ešarpe, inte, naglavne rute, 
tanOiee in podobni izdelki: 

- Vezeni 

l/delava iz picjc' 
ali 
Izdelava iz nevezcnc tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine ne 
presega <10% eene izdelka Iranko 
to vama 

bdelava iz preje' 
ali 
bdelava iz nepreviečene tkanine, 
če vrednost uporabl jene 
neprevlečene tkanine ne presega 
40% eene i/dcika IVanko 
lovama' 

bdelava 17. noMjene enojne 
preje 

ali 

Izdelava iz nevezene tkanine. 
|Hxi pogoiem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine ne 
presega '10% eene izdelka IVanko 
lovama ' 

'Glej Uvodno opombo 6. 

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

ill (2) (3) ali 

Drugi 

6217 Drug golov pribor za oblačila, 
deli oblačil ali, pribora za 
oblačila, razen tislili i/, tar. 51. 
6212: 

- Vezeni 

- Ognje-vam« opieina iz tkanin, 
prevlečena s folijo 
alummiziranega poliestra 

Izdelava iz nebeljene enojne 
preje ': 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama ( kot so 
razmaSecvanje, beljenje, 
merccriziranje, 
lennostabiliziranje, dviganje, 
kalendiraitjc, obdelava za 
ndpoinost na krčenje, trajna 
zaključna obdelava, obogatitev, 
impregnaciji, popravljanje m 
odstranjevanje vozlov), pod 
|H)gojein, da vrednost 
ii|Hiialiljene iietiskane ikanine i/ 
lin št 621.1 nt 6214 ne presega 
47,5% cene izdelka lianko 
tovarna 

Izdelava iz preje1 

ali . 
Izdelava iz neve/.ene tkanine,pod 
pogojem, ua vrednost 
uporabljene nevezene tkanine ne 
presega 40% cene izdelka li anko 
lovama' 

Izdelava iz preje' 

ali 

Izdelava iz nepi uvlečene 
tkantne.pod pogoiem, da 
vrednost uporabljene 
nepi evlečene tkanine ne presega 
40% cene izdelka li anko 
tovarna' 

' Glej Uvodno opombo 6 

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

11} (2} {3} ali [41 

- Medvloue za ovratnike in 
manšele, urezane 

- Drugi 

Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo lar. št. .kol jc 
tar. 51 izdelka, in 
- vrednost vseh uporabl jenih 
materialov ne presega 40% cene 
izdelka Iranko lovama. 

Izdelava iz. preje1 

cx 03 pgl 

6301 do 
r.'.oj 

Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; poiiošena-rabliena 
oblačila in rabljeni tekstilni 
izdelki, kipe, razen 

Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo, zavese ild , dnigi izdelki 
za notranjo opremo 

- Iz. klobučevme ali iz. nekaterih 
tkanin 

- Dnio 

- vezeni 

Izdelava, pri kaleri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. SI., kot ie lar 51. 
iztlelka. 

Izdelava iz: 

- naravnih vlaken ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše 

Izdelava iz. nebeljene enojne 
preje 

ali 

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

da v rednost uporabl jene 
nevezene tkanine ne presega 
40% cene izdelka li anko 
lovama. 

'Glej Uvodno opombo 6 

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

3Za pletene ali kvačkane izdeike brez dodatka elastike ali gume, dobijenih s šivanjem ali 
sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej 
Uvodno opombo 6. 
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Tar. štev. 
HS 

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

(1) J2L (3) ali ill 

6305 

6306 

6307 

6308 

-- drui>i 

Vreče in vrečke, ki se 
uporabljajo za pakiranje blaga 

CeraJii, jadra za plovila, 
jadralne deske ali suhozemna 
plovila, zunanje plamene zavese, 
šotori tu izdelki za taborjenie 

• Neikam 

- Dumi 

Drugi gotovi izdelki, vštevši 
kane za oblačila 

Garniture, ki so sestavljene iz 
tkanine in preje, s pi tboroni ali 
brez njega Za izdelovanje 
pieprog in pregrinjal, tapiserij, 
vezenih namiznih prtov in 
serviel ali podobnih tekstilnih 
izdelkov, pripravljenih v 
zavitkih za prodajo na drobno 

Izdelava iz nebeljene enojne 
preje 

Izdelava iz' 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken, nemikanih ali neOesanih 
ali kako drugače obdelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše 

l/delava i/.1' 
- naravnih vlaken ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

Izdelava iz nebeliene enojne 
preje" 

Izdelava, pri katen vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega *10'!» cene izdelka lianko 
tovarna 

Vsak piedmet v kompletu mora 
izpolnjevati prtu ilo, ki bi zani 
veljalo, če ne bi bil v kompletu. 
IVeiinieti brez. porekla pa se 
lahko vključijo, če njihova 
skupna vrednost ne presega 15% 
cene kompleta li anko tovarna 

'Glej uvodno opombo 6. 

2Za pletene ali kvaćkane izdelke, ki niso elastični ali z dodatkom gume, dobljenih s šivanjem 
ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej 
Uvodno opombo 6 

^Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar štev. 
HS 

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

ID £2) [3) alr (£} 

o\ 64 pul. 

6406 

Obutev. gamašo m podobni 
izdelki, razen: 

Deli obutve (vštcvši zgornje 
dele. pritlične iili ne na podplate 
lii/eu ii:i zunanje podplate), 
odslianljiu vložki za obulev, 
vstav ki za pele in podobni 
izdelki, guniašo. ovijači in 
podobni izdelki in niiiiovi deli 

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

Izdelava, pri kateri sc vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je lai\ šl 
izdelka 

e\ 65 pui. 

650.1 

6505 

Pnknvala in njihovi deli. razen: 

Klobuki in druga pokrivala i/. 
klohučovinc. izdelani i/ tulcev. 
■ilo/eev m diugili i/delkov i/ lar 
št. 6501, všlov ŠI tudi |Hxiložene 
ali okrašene 

• 
Klobuki in drnga pokiivala, iz 
pletiv ali pleteni ali izdelani iz 
čipke, klobučevine ali drugih 
tekstilnih proizvodov (razen 
trakov), tudi okrašene ali 
podložene, mrežice za lase iz. 
kakršnegakoli materiala, 
okrašeni ali podloženi ali ne 

Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali uviščajo \ 
diugo tar št. kol je tar. št 
izdelka. 

Izdelava iz picic ali tekstilnih 
vlaken ' 

, 
Izilclava iz. preje ali tekstilnih 
vlaken' 

e.\ 66.pgl. 

6601 

67.pgl. 

Dežniki, končniki, sprehajalne 
palice. palice-stoICki. biči. 
korobači in njihovi deli. razen: 

Dežniki in sončniki (všievši 
pahcc-dežjtike. vrtne soneniko 
in podobne dežnike) 

Preparirano peric in puli in 
i7_delki iz n jih. umetno cvetic, 
lasuljarski iz.delki 

Izdelava, pri kateri sc vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kol ic lar št. 
izdelka 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izxlclka Iranko 
lovama. 

Izdelava, pri kateri sc vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. 51., kol je lar. št. 
izdelka. 

'Glej Uvodno opombo 6. 
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 {2] £3) aH  

es 6S.pgl 

e\ 6803 

e\ 6812 

e\ 6814 

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

Izdelki iz naravnega skrilavca ali 
agioinenranega skrilavca 

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

Izdelki iz sljude, všlevSi 
aglomcrirano ali rekonsiituirano, 
na podlagi iz 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 iz materialov iz 
katerekoli tar. št. 

Izdelava iz obdelane sljude 
(vštevšt agloinerirano ali 
lekonstituiirano) ■ I 

I 

(>'-> i>yl nci aiuičiu i/dclki l/delava, pi i kaleri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka 

c\ 70 pul 

es 7003. 
e\ 7004 in 
c\ 7005 

7006 

7(K)7 

7008 

7009 

Steklo in stekleni izdelki, razen: 

Steklo z ueodboino plastjo 

Steklo iz tar. it. 7003, 7004 ali 
7005, upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, 
emajlirano ali drugače obdelano, 
neokvirjeno in ne spojeno z 
diugimi materiali 

Varnostno sleklo iz kaljenega ali 
plastnega slekla 

Vcčzidni ptinelni elementi za 
izolacijo, iz slekia 

Steklena ogledala, z okvuom ali 
brez njega, všlevši tudi vzvratna 
ogledala 

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

Izdelava iz materialov iz tar šl. 
7001 

Izdelava iz materialov iz tar. šl. 
7001 

Izdelava iz materialov iz tar. šl. 
7lK)l 

Izdelava iz materialov 12 tar. št. 
7001 

Izdelava iz materialov iz lar št 
7001 

:!l >;icj. 

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

ID (2} [3} ali [4} 

7010 

7013 

on 7019 

Baloni. steklenice. kozarci, 
ionci, liole, ampule in druge 
posodo iz slekla za transport ali 
pakiranji: blaga. stekleni kozarci 
za vlagamo, čepi, pokrovi in 
druga zapirala, iz slekla 

■Steklem izdelki za namizno in 
kuhinjsko uporabo, za toaletne 
namene, v pisarnah, izdelki za 
notranjo dekoracijo in podobne 
namene (lažen nsiih iz tar št 
"010 ali 70IS) 

Izdelki iz steklenih vlaken (razen 
preje) 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. 51., kot ie tar. št. 
izdelka. 

ali 

[Jrušenje steklenih proizvodov, 
če vrednost nebrušemh steklenih 
proizvodov ne presega 50% 
cene izdelka Iranko tovarna 

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

ali 

Druščine steklenih proizvodov, 
če vrednost iiebnišeuih steklenih 
proizvodov ne presega 50% 
cene izdelka Iranko tov arna 

ali 

Ročno okraševanje (razen 
sitotiska), ročno pihanje 
steklenih izdelkov, če vrednost 
ročno pihanih steklenih izdelkov 

. no presega 50% cene izdelka 
Iranko tovarna. 

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

ex 71 pgl 

on 7 101 

Naravni in kultivirani biseri, 
dragi in poldragi kamni, 
plemenite kovine, kovine 
platirane s plemenitimi 
kovinami in izdelki iz njih. 
imitacija nakita; kovanci; razen: 

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. 51., kol je tar. 51. 
izdelka. 

izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
Ihmko tovarna. 

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

ID <2) Q) M (Al 

e.\ 7I02 
7103 in 

e\ 7 I04 

7I06 
71 OS in 
7 110 

e.\ 7 107, e\ 
7 !0V m 
c.N 711: 

7 11 (S 

7117 

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

Plemenite kovine. 

- Neobdelane 

- Polpredelane (polizdelki) ali v 
obliki prahu 

Kovine, platu ane s plemenitimi 
kovinami, v obliki polizdelkov 

Predmeti iz naravnih ali gojenih 
biserov, dragih ali poldiauilt 
kamnov (naravnih, sintetičnih ali 
rekonstruiranih) 

imitacije nakita 

Izdelava iz neobdelanih dragih 
ali poldragih kamnov 

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar. it 7106, 71US ali 
7 I 10 
ali 
IZlektrohtska, toplotna ali 
kennena separaeija plemenitih 
kovin iz tar. št. 7106, 7 108 ali 
71 K) 
ali 
l.egiiaitic plemenitih kovni i/, 
tar št. 7I0l>, 710S ali 7110 med 
seboj ah z navadnimi kovinami. 

Izdelava iz neobdelanih 
plemenitih kovin. 

l/delava iz kovin, plainamli s 
plemenitim kovinami, 
neobdelanih 

Izdelava, pil kalen vrednost 
vseli upoiahljenih materialov ne 
piesega 50% cene i/delka Iranko 
tovarna 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni inateiiali uvrščajo v 
drago tar št., kol |e tar. št 
izdelka 
ali 

Izdelava iz delov navadne 
kovine, ticprckrilih niti ne 
prevlečenih s plemenitimi 
kovinami pod pogoiem, da 
vrednost vseh uporablicmh 
materialov ne presegli 50% cene 
izdelka Iranko lovama. 

i 
i 
i 

e.s 72 pgl 

7207 

Železo in jeklo, razen: 

Polizdelki iz železa ah 
neleguanega jekla 

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

Izdelava iz materialov iz tar. št 
7201. 7202, 7203. 7204 ali 
7205 
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

ID {2} [3] ali (41 

7208 do 
7216 

7217 

ex 72IS. 
72 IV vin 
7222 

7221 

e\ 7224. 
7225 do 
722S 

7229 

Ploščati valjani izdelki, palice in 
prolili iz žeieza ali nclc(Jtirancu;i 
jekla 

1 lladno vlečena žica iz železa ali 
Delegiranega jekla 

Polizdelki, ploščati valjani 
i/dclki. palice in prolili i/ 
ucriavcga tekla 

i lladno vlečena žica iz nerjavega 
jekla 

Polizdelki, ploščati valjani 
i/dclkt. iopio valjane palice v 
ohlapno navitih kolobarjih, 
kotniki in prolili iz drugih vrst 
legiraneca jekla, votle palice za 
svedre iz legirnnih ali 
neiegiraniit jekel 

1 lladno vlečena žica i/.drugih 
ust lecn .inoga jekla 

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

Izdelava iz polizdelkov iz tar št. 
7207 

Izdelava iz ingotov ali di^Jgih 
primarnih oblik iz. tar. št. 72 IS 

Izdelava iz polizdelkov iz tar št 
12IX 

Izdelava iz ingotov ali drugih 
primarnih oblik iz tar. št. 7206. 
72IS ali "224 

Izdelava iz polizdelkov iz tar št 
7*ii j 

e\ 73 pgl 

on 7Ml 

731)2 

7304. 7305 
in 
7306 

Železni m ickleni izdelki, razen. 

Piloti 

Deli za železniške m tramvajske 
tire. iz. železa ali jekla, limicc, 
vodilu in /vihale tirnice, kictuiški 
jezički. križišča, spojne palice m 
drugi deli kretnic, pragovi time 
veznice, urna ležišča, klini za 
tirna lež.išča, podložne plošče 
pričvr.ščevalne ploščice, 
dislančne palice, drugi deli, 
posebej konstruirani za 
postavljanje, spajanje in 
pritrjevanje tirnic 

Cev i in v otli prolili iz železa in 
jekla (razen tz litega železa) 

i/delava, pri kateri se vsi 
uporahheni materiali uvrščajo v 
drugo tar št., kot ie Inr. št. 
izdelka 

Izdelava iz materialov iz. tar št. 
7206 

Izdelava iz materialov iz tar št. 
7206 

t 

Izdelava iz materialov iz tar. št 
7206, 7207, 7218 ali 7224. 
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11) [2] [3] ali  

os 7307 

7308 

l 

os7315 

Pribor za cevi in votlo profile, iz 
norjavoga jekla (ISO No. 
X5Ci NiMo 1712), sestavljen iz 
več delov 

Konstrukciju (razen montažnih 
konstrukcij iz tur št. 9406) in 
deli konstrukcij (npr. mostovi m 
elementi za mostove, vrata za 
Zapornice, stolpi, predalčni 
stebri, strehe, strešna orodja, 
vrata in okna ter okviri zanje, 
opaži, pragovi za vrata, roloji, 
ograje in stebli), iz železa ali 
jekla, pločevine, palice, kotniki 
m piolili cevi in podobno, 
pripravljeni za uporabo v 
konstrukcijah; iz železa ali jekla 

Verige zoper drsenje 

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, 
izrezovanje navojev, urezovanje 
s peščenim curkom kovanih 
polizdelkov, katerih vrednost ne 
presega 35% cene izdelka 1'ranko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrSčajao v 
drugo tar. št., kot jo tar. št. 
izdelka. Zvarjeni kotniki in 
prolili iz tar. št 7301 se ne 
sinejo uporabljati 

l/delava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov iz 
tar. št 7315 ne presega 50% 
cene izdelka franko tovai na 

cx 74 pgl 

7401 

7402 

7403 

Baker in bakreni izdelki, razen: 

Bnkrenec, cementni baker 
(precipital bakra) 

Ncraiiniram baker, bakrene 
anode (pozitivne elektrode) za 
elektrolitno rafinacijo 

Ralinirani baker in bakrove 
zlitino: 

- Ralinirani baker 

Izdelava, pri kateri 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št,kol jo 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% cene 
izdelka Iranko lovama. 

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar. št., kot jo lar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kol jo lar. št 
izdelka. 
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ID [2] (3) ali (£1 

740 4 

7-105 

- Bakrovo zlitine 

Baki ovi odpadki in ostanki 

IVod/.htiiio bakra 

Izdelava iz rafiniranoga surovega 
bakra ali bakrovih odpadkov in 
ostankov 

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

l/delava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali uvrščalo v 
drugo tar št, kol jo tar št 
izdelka. 

es 75 1 

7 501 d*.' 
7503 

j 

Nikoh m iiiklicvi izdelki. razen. 

Nikljev kamen, sinlrani oksidi 
nikliii in dinui vmesni izdelki 
metalni ur,o niklja, surovi nikoli, 
mkhasji odpadki m ostanki 

Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar St.. kol ic 
tar. šl. izdelka, in 
- vrednost vseli uporabljeni!) 
materialov ne presega 50% eenc 
izdelka Iranko lovama 

Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni inatoiiali uvrščajo v 
drugo lai it. kot jo tai št 
izdelka 

ex 76 pgi 

7«) 1 

7602 

Aluminij in izdelki iz aluminija, 
razen 

Aluminij, suro\ i 

Aluminijasti odpadki m ostanki 

Izdelava, pn kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št.. kol je 
tar št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% ceno 
izdelka Iranko lovama. 

Izdelava s toplotno ali 
elektronsko obdelavo iz 
Delegiranega aluminija ali i t. 
aluminijevih odpadkov in 
ostankov 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. šl., kol je tar. št. 
izdelka. 
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11) (2} (3) ali (£! 

e.\ 7616 Izdelki iz aluminija razen gaze, 
tkanin, rešetk, 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. St., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo gaza, tkanine, 
rešetke, mreže, ograje ali 
zakloni, materiali za ojačanje m 
podobni materiali (vStevši tudi 
neskončne trakove) iz 
aluminijaste žice ali 
ekspandirane kovine iz 
aluminija,in 
- vrednost vseli uporabljenih 
inaterialov ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna. 

77 pgl. Rezervirano za možno bodočo 
uporabu 1 IS 

es 78 pj/l. 

7SOI 

7802 

Svinec in svinčeni izdelki, razen. 

Surovi svinec 

- Raliniran svinec 

- Drugi 

Svinčeni odpadki in ostanki 

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

Izdelava i/ obdelanega svinca 
("hudimi" ali "work lead"). 

Izdelava, pri kateri %e vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. St., kot je tar. št 
izdelka Ne smcio se uporabljati 
odpadki in ostank iz tar. št. 
7802 

Izdelava, pi l kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar »t. kot jc tar. št 
i/delka 

e.\ 79 pgl. Cink in cinkovi izdelki, razen: Izdelava, prt kateri: 
- se vsi u|>orablicm materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. .kot je 
tar št. izdelka,in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% cene 
izdelka liauko tovarna. 
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in 21 £)  (*1 

7901 

7<J()2 

Cink. surov 

Cinkovi odpadki in ostanki 

Izdelav«, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št. ,kot je tar. št 
izdelka. Ne smejo sc uporabljati 
odpadki in odpadki iz tar. št 
7W2. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni inateunli uvtščajo v 
drugotni' Si, kot je tar Si 
izdelka 

c\ St) pgl 

8001 

• 

8(X)2 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 
lar št izdeika, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% eene 
izdelka li anko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar, St.. kol je tar St. 
izdelka. Me smejo se uporabljati 
odpadki in osinižki iz ttir. St 
X0tP 

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

81 pgl. Druge navadne kovine, kenneti; 
njihovi izdelki 

- Druge navadne kovine, 
obdelane. njihovi izdelki 

• Druge 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov, 
uvrščenih v isto tar. Si., kol je 
tar. St izdelka, ne presega 50% 
eene izdelka li anko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar St.. kol ie tar. št. 
izdelka 

eN 82.pgl Orodie, nožarski izdelki. Žlice 
m vilice iz. navadnih kovin; 
njihovi deli iz. navadnih kovin; 
razen; 

Izdelava, pri kalen se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar. SI., kol ie lar.SI. izdelka 
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HL J2L (3) ali 

8206 

8207 

820« 

cn 821 

8214 

8215 

Orodje iz dveh ali več tar. št. 
8202 do 8205 v garniturah za 
prodajo na drobno 

Izmerljivo orodje za ročno 
obdelovalne priprave na 
mehanični pogon ali brez 
njega ali za obdelovalne stroje 
(npr za stiskanje, kovanje, 
prebadanje, rezanje navojev, 
vrtanje, vtiskanje, groženje, 
lezkanje, struženje ali 
navijanje ali odvijanje 
vijakov), vštevši matico za 
valjanje ali ekstrudiranje 
kovine in orodje za vrtanje 
skal in zemlje 

Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave 

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

Drugi nožaiski izdelki (npr 
stroji za striženje, mesarske 
in kuhin jske .tekače, mesarske 
sekire in nožt za sekljanje 
mesa, noži za papir), garniture 
in priprave za manikiranje in 
pedikiranje (vštevši tudi piliee 
za nohte) 

Žlice, vilice, zajemalke, 
penovke, lopatice za 
serviranje kolačev, noži za 
ribe, nožt za maslo, 
prijeinalke za sladkor in 
podobni kuhinjski in namizni 
pribor 

Izdelava, pri kateri se 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 li anko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. XI., kol je 
tar.št. izdelku, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega cene 
izdelka Iranko tovarna 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št . kol je 
tar.št. izdelka, ni 
- vrednosi vseh upoiabljemh 
materialov ne presega *11)% cene 
i/Jelka lianko lovama 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Laliko se uporabljajo ročaji in 
rezila i/, navadnih kovin 

Izdelava, pri kateri se vsi • 
ugrabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št, kot je tar.št. izdelka. 
Lahko se u|x» abljajo ročaji iz 
navadnih kovin. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
u|>orabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kol |c tar.št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo ročaji iz 
navadnih kovin. 
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{}}  & a!! (4) 

e.\ 83 pgl 

ex S302 

on S1U6 

Rttzni izdelki iz navadnih 
kovin, razen: 

Drugo okovje, pribor (lllingi) 
in podobni izdelki, primerni 
za stavbarstvo, in avtomatična 
zapirala za M ala 

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. St„ kol je tar.št. izdelka. 
I.ahkn se uporabijo materiali iz. tar. 
51. 8302 pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko lovama 

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

os 84.pgi 

c\ 8401 

8402 

8403 
in 
cx 8404 

Jedrski reaktorji; kotli, stroji 
in mehanične naprave, njihovi 
deli. ra7.cn: 

Gorilni elementi (polnjenja) 

Kodi za pridobivamo vodne in 
druge pare (razen kotlov za 
centralno kurjavo s topio 
vodo. ki lahko proizvajajo 
paro z. nizkim tlakom), kotli 
z.a pregreto vodo 

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

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

Izdelava, pri kateri 
so vsi uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka' 

Izdelava, pri kateri. 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kol je 
tar.št. izdelka, in 
- vrednost vseh ugrabljenih 
materialov ne presega 40% cene 
izdelka franko lovama. 

Izdelava, pri katen 
se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. kol sta 
8403 ali 8404 

Izdelava, pi i kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih matei ialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarn«. 

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% ceno 
izdelka franko lovama. 

Izdelava, pri kaleri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka Iranko lovama. 

1 To pravilo se bo uporabljalo do 31 decembra 1998. 
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111 (2) J2L ali ill 

840C) 

8407 

8408 

8409 

84 I I 

8412 

ex 8413 

o\ 8414 

8415 

Turbino na vodno in drugo 
puro 

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

Batni motorji z notranjim 
zgorevanjem, na vžig s 
kompresijo (dizelski alt 
poldizolski motorji) 

Deli, ki so primerni izključno 
ali pretežno za motorje iz tar 
št. 8407 ali 8-108 

Turboioaktivni motorji, 
tui bopropelerski motorji in 
druge plinske turbine 

Drugi pogonski stroji m 
motorji 

Tlačne čtpalko z rotacijskim 
gibanjem 

Industrijske nape, ventilatorji 
in podobno 

Kliinatizaeijske napravo z 
ventilatorjem na motorni 
pogon in elementi za 
spreminjanje temperature in 
vlažnosti, vštovši tisto stroje, 
pi i katerih vlažnosti m 
mogoče posebej regulirali 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov no presega 
40% eene izdelka franko lovama 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% eene izdelka Iranko tovarna 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% eene izdelka Iranko tovarna 

Izdelava, pri kalen vrednost vseh 
ti|Hiriihljenih materialov ne presega 
•10% cene i/delka franko lov ama 

Izdelava, pri katei i. 
- so vsi uporabljeni maloriaii 
uvrščajo v diugo tar. št., kot je 
Uir.it. izdelka, in 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov no presega '10% eene 
izdelka lianko tovania. 

Izuelava, pri kale: i vrednost vseli 
uporabi jenih materialov ne presega 
40%e'cno i/delka franko tovarna 

Izdelava, pil kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št. izdelka iu 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% eene 
izdelka lianko tovania. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št., kot je 
tar.št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov no presega 40% eene 
izdelka lianko lovarua. 

Izdelava, pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
40% eene izdelka lianko tovarna 

Izdelava, pu kalen 
vrednost vseh 
uporabljenih materialni 
ne piesega 25% eene 
izdelka Iranko lovama 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka li anko tovarna 

Izdelava, pi i kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
no presega 25% eene 
izdelka franko tovania 
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01 J2L (3) ali 

84 IS 

on 84 19 

84 20 

8423 

8425 
Jo 
8428 

I lladtlmki, zmrzovalniki in 
druge naprave za hlajenje ali 
zmrzovanje, električni in 
drugi; toplotne upnike, razen 
klimatizacijskih naprav i/, lar. 
št 8415 

Siroti m naprave /.a lesno 
industrij«), za pmizvoilnjo 
papirne kaše. papirja in 
kartona 

Kalandi i in drugi stroji /a 
v niiimic, razen za kovine ali 
steklo in valji zanje 

Tehtnice (razen tehtnic z 
občutljivostjo do 5 eg oz. 0,05 
g), všlevši stroje za štetje in 
kontrolo, ki delujejo na 
podlagi merjenja teže. uteži in 
tehtnice vseh vrst 

Stroji in aparati za dviganje, 
razkladanje in manipulacijo 

I/delava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v din bo tar. št., kot je 
tar.šl. izilelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% cene 
izdelka Iranko lovama, in 
- vieilnost vseli upoi abljeiuh 
niatenaUiv brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izilelava: 
- pri kalci i vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
10% cene Iranko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgornjo 
moje vsi materiali, uvrščeni v isto 
tar št kol proizvod, uporabljajo 
samo do vrednosti 25% cene 
i/dolka lianko tovarna 

l/ilelava 
- pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
H0% cene li anko lovama, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
uieie vsi materiali, uvrščeni v isto 
tar. št. kol proizvod, uporabljajo 
samo do vrednosti 25"/™ cene 
izdelka lianko tovarna 

Izilelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v ilrugo tar. št., kot je 
lar št. izdelka, m 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% ceno 
izdelka lianko tovarna. 

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

Izilelava, pri kalori 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izilelka Iranko lovama 

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
upora b I jen ih i n a ter i a lo v 
ne presega 30% ceno 
izdelka li anko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka lianko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko lovama 
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01 (2) (3) ali 

8-129 

84."50 

e\8431 

84.19 

Buldožerji, angledožerji, 
gicjdeiji, ravnaliiiki, skic|»orji, 
bagri, nakladalniki z lopato, 
samo vozni: 

- Cestni valjarji 

Drugi 

Drugi stroji za ravnanje, 
strganje, izkopavanje, 
nabijanje, kopanje ali vrtanje 
zcuilje, mineralov ali rud, 
smuke m stroji za izdiranje 
pilotov, snežili plugi in snežni 
odineialniki 

Deli za cestne valiarje 

Stroji za proizvodnjo kaše iz 
vlaknastih celuloznih 
materialov ali /.a proizvodnjo 
ali dovrsevanje papirja ali 
kartona 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka Iranku lovama. 

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 
tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene Iranko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
iuejc vsi materiali, uvrščeni v tar 
št 8-43 I, uporabljalo samo do 
vrednosti 10% cene i/delka Iranko 
lovama 

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

Izdelava 
- pri kateri vrednost vseli 
U|)orabl jeiiili materialov ne presega 
40% cene lianko tovarna, m 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v isto 
tar. št kol proizvod, uporabljajo 
samo tlo vrednosti 25% cene 
izdelka li anko tovarna 

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

Izdelava, pri kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne piesega 30% cene 
izdelka fr.aiko lovama 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih malei jalov 
ne presega 30% cene 
izdelka lianko tovarna 
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(II J2L (3) ali JU 

8441 

8444 do 
8447 

o\ 8448 

8452 

S456 
do 
8406 

Drugi stroji za predelavo 
papirne kaše, papirja ali 
kartona. vSlcvSi stroje za 
reznnie vseh vrst 

.Stroji iz tel*, i-ar št, ki s. 
uporabljajo v tekstilni 
iudusti ni 

Pomožni stroji in naprave za 
uporabo s stroji iz tar št. 
S444 in 8445 

Šivalni struji, razen .stroiev /a 
šivaje knjig iz tar št. 8440; 
omarice, stojala in pokrov i, 
pietlvidem za šivalne sirote, 
igie za šivalne stroje 

- .Šivalni stroji (samo venžasti 
vbod), z glavo, leAko ne več 
kol 16 kg. brez motorja, ali 17 
kg z motorjem 

Drugi 

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

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

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

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% eene i/del ka franko tovarna. 

Izdelava 
- pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
40% eene izdelka franko tovarna. 
- pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov brez 
porekla pri sestavljanju glave (brez 
motorja) ne presega vrednosti 
uporabl jenega materiala s 
poreklom, in 
- uporabi jeni. mehanizmi za 
zategovanje niti, kvačkanje in cik • 
cak morajo bili že s poreklom. 

Izdelava, pri kateri vrednost vseli 
u|K>rabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko lovama. 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
ugrabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko lovama. 

Izdelava, pri kaleri 
vrednost vseh 
ugrabljenih materialov 
ne presega 30% eene 
izdelka franko tovarna. 
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 £2} £3} ali (4) 

8469 Jo 
8-472 

8 J 80 

8-482 

8-1S4 

S4S5 

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

Livarski okvirji za tvorne; 
modelne plošče, modeli za 
kalupe; kalupi za kovino 
(razen kalupov za ingote), 
kovinske karbide, steklo, 
mineralne materiale, gume ali 
plastične mase 

Kotaliti Ie2ajt 

Tesnila iz kovinskih listov, 
kombinirana z drugim 
materialom, alt iz dveh ali več 
plasti kov ine, garniture tesnil, 
različne po sestavi materiala, 
v vrečkah, ovitkih ali 
podobnih pakiranjih, 
mehaniki čepi (tesnila) 

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

Izdelava, prt kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko lovama. 

Izdelava, pri .kalen vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka li'anko tovarna. 

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

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

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cenc izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost \ seli 
upoiabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka Iranko tovarna 

cs 85 pgl. Električni stroji in oprema tet 
njihovi deli, aparati za 
snemanje 111 reprodukcijo 
zvoka, aparati za snemanje in 
repodukeijo televizijske slike 
in zvoka ter deli iu pribor za 
le proizvode, razen: 

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

Izdelava, pi i kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka Iranko lovama. 
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m. i?! J2L ali 

«501 

8502 

S 5"J 

e.\ 851X 

8519 

□ektromolorji in električni 
generatorji (razen 
generatorjih agregatov) 

t:.leklrični generali >rski 
y;ili in loiacijski 

koinerioi n (pielvormkO 

Napajalniki z:; struje /a 
avtomatično niidciavo 

I pmlaikov 

Mikroloni m njihov a stojala, 
zvočniki \ šle\ ši zvočnike v 
zvočnih omaricah, avdio- 
frekvenčni električni 
ojačevalniki, kompletne 
električne enote za ojačevanje 
zvoka 

Gramofoni z vgrajenim 
ojačevalnikom ali brez njega, 
glasbeni avtomati na 
plošče,kasetni magnetoloni in 
drugi aparati za reprodukcijo 
zvoka, ki nimajo vgrajene 
naprave za snemanje zvoka 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka Iranko tovarna, 
in 
- pri kateri sc v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v (ar 
št. 8503 uporabljajo samo do 
vrednosti 10% cene izdelka Iranko 
tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
■10% cene izdelka Iranko tovarna, 
in 
- pri kateri se v okviru Zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v tar 
št 8501 ali 8503 uporabljajo 
skupaj samo do vrednosti 10% 
cene izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
ti|*!iabijetiih materialov ne presega 
•10% cene izdelka Iranko tovarna 

Izdelava 
- pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
<10% cene izdelka franko tovarna, 
in 
- pri kaleri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
|H>rckla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava. 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabl jenih materialov ne presega 
-10% cene izdelka Iranko lovama, 
in 
- pri kaleri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

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

Izdelava, pri kaleri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% eene 
izdelka franko Un ama 

Izdelava, pri kaleri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% eene 
izdelka franko lovama 

i'roizodnja, pri kaleri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna. 
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m J2L J2L ali 

8520 

8521 

8522 

8523 

S524 

Magnetofoni in drugi aparati 
za snemanje zvoka, všlevši 
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 a!i vglavnem Z 
aparati iz tar. Si. 851V do 
8521 

Pripravljeni in prazni nosilci 
za zvočna in podobna 
snemanja drugih fenomenov, 
razen izdelkov iz 37 poglavju 

Plošče, trakovi in drugi 
posneli nosilci vključno z 
zvočnimi in diiigimi, všlevši 
matrice in galvanske odtise za 
proizvodnjo plošč, razen 
proizvodov iz 37 poglavju 

- Mntricc m galvanski odtisi 
za proizvodnjo plošč 

- Drugo 

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

Izdelava 
- pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
•10% cene izdelka franko lovama, 
in 
- pri kaleii viednosl vseli 
upoiubijenih mateiialov bie/. 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

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

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
upoi ubijenih materialov ne presega 
•10% cciic i/delka franko lovama 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
<10% cene izdelka franko lovama 

Izdelava: 
- pri kuleri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40% cene izdelku franko lovama, 
in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v lur 
št. 8523 uporabljajo samo do 
vrednosti 10% cciic izdelka liauko 
tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka frariko lovama. 

Izdelava, pn kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih niulei uilov 
ne piescga 30" o cene 
izdelku li auko tovarna. 

Izdelava, pri kulen 
vrednost vseh 
uporabljenih inateriulov 
ne presegu 30% cene 
izdelku li anko tovarna 
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1U. JZL (3) ali ifl 

8525 

8526 

852" 

8528 

Oddajniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafiio in 
radiodifuzijo ali televizijo, 
v.števsi oddajnike z vdelanim 
sprejemnikom ali aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo 
/voka, televizijske kamere; 
viden kameie za snemanje 
posamiemh siik in druge 
\ ideo snemalne kamele 

Radarji. pomojjic naprave za 
radio-navigneijo in aparati za 
radijsko daljinsko knniljenie 

Sprejemniki /a 
radioieiefonijo, 
rndioleleg! nitjo ali 
radiodifuzijo. vštevši 
spreiemnike. kombinirane v 
istem ohišju z aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali z uro 

Televizijski sprejemniki, 
kombinirani ali ncknmbiuiram 
v istem ohišju z radijskimi 
sprejemniki ali aparati za 
snemalne ali reprodukcijo 
zvoka ali slike, videomomlorji 
in videoprojektorji 

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

Izdelava 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
4(VK, ecne 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 vseli 
uporabljenih materialov brez 
pot ekla 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 vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka franko lovama. 

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

[zdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka li anko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka IVanko lovama. 
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ni (2) JIL ali JiL 

852'J 

8535 
in 
8536 

8537 

e\ 85-11 

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

- Izključno ali preteZno 
primerni za uporabo pri 
aparatih za video snemanje in 
reprodukcijo slike 

- Drugi 

Električni aparati za 
vklapljanic in izklaphaiiie ali 
zavarovalne električnih 
tokokrogov ali za povezavo z 
električnimi tokokrogi ali v 
ili ih 

Table, plošče, pulti, mize, 
omare in diuge osnove 
opremjene z dvema ali več 
aparati iz tar. št. 8535 ali 
8536, za električno krmiljenje 
ali razdeljevanje električnega 
loka, vštevši tiste z vdelanimi 
instrumenti ali aparati iz 90. 
poglavji), razen kotnuiacijskih 
aparatov iz tar. št. 8517 

Diode, tranzistorji iu |>odotmi 
|H)iprevodmški elementi, 
razen silicijevih rezin, ki še 
niso razrezane v eipe 

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

Izdelava 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
•10% cene izdelka h anko tovarna, 
iu 
- pri kateri vrednost vseh 
upoiabljciuh materialov brc/ 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom 

Izdelava: 
• pri katei i vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne piescga 
-10% cene izdelka Iranko tovarna, 
m 
- pri kalen se v okviru zgornje 
mete vsi-inalcrtali uviščcui v tar 
št 8538 upoiabljajo samo do 
vrednosti 10% cene izdelka lianko 
tovarna 

Izdelava: 
- pri kateri v rednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
•10% cene izdelka franko tovarna, • 
in 
- pri kalei i se v okviru zgornje 
meje vsi materiali uvrščeni v tar 
št 8538 uporabljajo saino do 
vrednosti 10% cene izdelka Iranko 
tovarna. 

Izdelava. 
- pri kateri so vsi U|X)rabljeni 
materiali uvrščeni v drugo tar. št., 
kot jc tar.št. izdelka, in 
- p: i kateri vrednost vseh 
ii|X>iiihljeuih materialov ne piescga 
•lir/« cene izdelka Iranko tovarna 

Izdelava, prt kateri 
viednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne piescga 25% eenč 
izdelka li anko lovama 

Izdelava, pri kateri 
vrednost v>eh 
uporabljenih uiaict talov 
ne presega 30% cene 
i/deika li anko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka li anko lovama 

Izdelava, pri katci t 
vrednost v seli 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% cene 
izdelka li anko tovarna 
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131 J2L J2L ali Jfl 

85 J 2 

S544 

8545 

8546 

8547 

Elektronsko integrirana vezja 
in mikrosestavi 

Izolirana žica ivštcvSi 
lakirano in anodizirano ?ico), 
kabli (vštevši koaksialne 
kalile ! in drugi izolirani 
elektriCni vodniki, s 
konekloriem ali brez; kabli iz 
opliCnih vlaken, kombinirani z 
električnimi vodniki ali ne. s 
koneklorjeni ali brez njega 

Ogljene cieklrode, ogljene 
šeetke. ogiie za svetilke, oglje 
z:i halcitie in drugi izdelki iz. 
gi a lila ali drugega oglia. s 
kov ino ali biez nje. za 
električne namene 

Električni izulatoi ii iz. 
kakršnegakoli materiala 

Izolimi deli za električne 
stroje, naprave ali opremo, 
izdelani v celoti iz izolirnega 
materiala ali samo z manjšimi 
kovinskimi komponentami 
(npr tulci z navojem), 
vdelanimi med stiskanjem 
izključno zaradi vezave, razen 
izolatorjev iz tar št. 8546; 
cevi za električne vodnike in 
spojke zanje, iz navadnih 
kovin, obložene z izolimiin 
materialom 

Izdelava: 
- 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. 
SI.S5 II ali S5-I2 uporabljajo 
skupaj samo do vrednosti 1U% 
cene izdelka IVanko lovama 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
•l()%eene izdelka franko tovarna. 

l/delava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40%eene izdelka franko lovama. 

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

Izdelava, pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
4()%ecne izdelka franko lovama. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25% ceno 
izdelka IVanko tovarna. 
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(D (2) (3) ali {4± 

8548 Odpadki in ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in 
električnih akumulatorjev; 
iztrošene primame celice; 
iztrošene primame baterije in 
iztroieni električni 
akumulatorji; električni deli 
strojev in aparatov, ki niso 
omenjeni in ne zajeli na 
drugem mestu v tem poglavju 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40%eene izdelka lianko tovarna. 

ex 86 pgl 

8608 

Železniške alt tramvajske 
lokomotive,voziti park in 
njihovi deli, železniški alt 
tramvajski tirni sklopi in 
ptiboi in ujiluivi 
deli.mehanska (vključno 
elektromehanika) oprema za 
prometno signalizacijo vseli 
vrst, razen: 

Železniški in tramvajski tirni 
sklopi in pribor; mehanska 
(vštevši elekti omehanskaj 
oprema za signalizacijo, 
varnost, nadzor m upravljanje 
prometa v železniškem, 
tramvajskem in cestnem 
piometu, pioinctu na notranjih 
vodnih poteh, parkiriščih, 
lukah ali letališčih, njihovi 
deli 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
'I0%cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri. 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št, kol je 
tar.št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega -IU%cenc 
izdelka Ijanko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabi jenih materialov 
ne presega 30%cene 
izdelka ti anko tovarna. 

ex 87 pgl 

8709 

Vozila, druga, razen 
železniških sli tramvajskih 
vozil,njihovi deli iu pribor; 
razen: 

Samovozm tovorna vozila, 
brez naprav za dviganje ali 
manipuliranje, ki se 
uporabljajo v tovarnah, 
skladiščili, pristaniščih ali na 
letališčih, za prevo/. blaga na 
kratkih razdaljah, vlečna 
vozila, ki »c uporabljajo na 
peronih železniških postaj; 
njihovi deli 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
li|x>rabliciiih materialov ne presega 
-tU%cene i/delka li anko tovarna. 

Izdelava, pn kateri 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
(ar št. izdelka, in 
- vrednost vseli uporabljenih 
iiinlet inlov ne presega ll)%cene 
izdelka li anko lovailta. 

Izdelava, pn kateri 
vrednost vseli 
uporabl jenih uuilcrialov 
ne presega 30%cene 
izdelka lianko lovama. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
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LIL (2) (3) ali J1L 

8710 

8711 

Tanki in drug« oklepna bojna 
moloma vozila, v.šlevSi iisla, 
ki sii opremljena z 
oborožitvenimi si edslvr. 
njihovi deli 

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

• Z bnlimn motorjem (razen 
rotacijskih batnih motorjev) in 
prostornino cilindrov 

-- do 50 cm' 

— nad 5') cm' 

- Dnigi 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 4()%eene 
i/dclka Iranko tovarna 

l/delava, pri kateri: 
- vrednost vseli upoi obijenih 
materialov ne presega '10% cenc 
izdelka lianko tovarna, in 
- viednost vseh uporabljenih 
inateiiaiov brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava: 
- pri koleri vrednost vseli 
U|x>iahljenih materialov ne presega 
40% cene izdelka franko tovarna, 
in 
- pri koleri vrednost vseli 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
I Mi ck lom. 

Izdelava: 
- pri koleri vrednost vseh 
uporabljenih malenalov ne presega 
<10% cene izdelka Franko lovoma, 
in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
poreklo ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poieklom 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega ?0%eene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne piesega 2(>%eeno 
izdelka IVanko tovarn« 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih inalerialov 
ne presega 25%cene 
izdelka IVonko lovama. 

Izdelava, pri kaleri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30%eene ' 
izdelka IVanko lovama. 
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Tar. šlev. 
HS 

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

(D £] 13) ali (41 

on 8712 

8715 

8716 

Kolesa brc/ krogličnih leAajov 

Oiroški vozički in njihovi deli 

Priklopniki in polpriklopniki, 
druga vozila, druga vozila, 
nesamovozna. njihovi deli 

Izdelava i/, materialov iz vseh lar 
5t. razen tistih iz tar. št. 87 M 

Izdelava, pri kateri. 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
lar.il. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ue presega 40%ocne 
izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava, pri kateri. 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tur. št., kot je 
lar.št izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40%ceno 
izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava. pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih uialerialov 
ne preseua 30%cerio 
izdelka lianko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30%oeue 
izdelka 1'ranko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih niaiei uilov 
ne presega jO%ccnc 
izdelka lianko lovarna. 

c\ 88 pgl. 

on «804 

8805 

Letala, vesoljska vozila in 
njihovi deli, razen 

Rotošuti 

Oprema za lansiranje letni; 
krovna prestrezala letal in 
|)odobna oprema; naprave za 
treniranje letenja na tleh; deli 
navedenih proizvodov 

t/delavn. pri kalen se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar. št., kot je tar št izdelka 

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
lar. št., všlevši druge materiale iz 
lar. št.8804 

Izdelava, pri kalen se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar. št.. kol je tar.št. izdelka. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov' 
no presega -tO%eene 
izdelka Iranko lovama. 

Izdelava, pri kalen 
vrednost v seh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40%cotlc 
izdelka li anko tovarna. 

Izdelava, pi i kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih itialei ialov 
ne presega 30%cone 
izdelka Iranko tovarna. 

8Vpgl. Ladje, čolni ni plavajoče 
konstrukcije 

Izdelava, pi i katci i se vsi 
u|K>i abljcm materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot ic lar št. izdelka. 
No sine se U|X)rabl|ati ladijske 
lru|xs iz lar. št. 8906 

Izdelava, pi i kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 40%ceue 
izdelka Iranko lovama. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
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(II J2L (3) ali _ID_ 

cx 90.pgl. Optični. fotografski, 
kinematografski, rriciiliii, 
konlroiui ali precizni, 
medicinski nii kirurški 
instrumenti in opniali; njihovi 
deli in pribor, razen: 

9001 Optična vlakna in kabli iz 
optičnih vlaken razen iz lar. 
51 85JJ. listi in plošče iz 
polarizirajočeua materiala, 
leče (vštevši kontaktu«; leče), 
pi izine, zrcala in daigi optični 
elementi, iz kakršnegakoli 
materiala, nemontirani, razen 
lakih optično obdelanih 
steklenih elementov 

9002 I .eče, pri/me. zrcala in drugi 
optični elementi, iz 
kaki Snegakoli materiala, 
montiram, ki so deli ali pribor 
instrumentov nli aparatov, 
razen takih optičnih 
neobdelanih steklenih 
elementov 

9004 Očala in podobni izdelki in 
njiiiovi deli 

e.\ 9005 Daljnogledi ( z enim ali 
dvema objektivoma), optični 
teleskopi in njihova stojala, 
razen astronomskih 
rcfrakeijskih teleskopov in 
njihovih podstavkov 

Izdelava, pri kateri: 
- sc vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo lar. Si., kolje 
tar 31. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
nfolerialov ne presega 4()%eene 
izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
40%ccnc izdelka franko lovama. 

Izdelava, pri kaleri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40%eene izdelka Iranko tovarna. 

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

Izdelava pri kaleri. 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo lar. št., kolje 
tar št. izdelka, m 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov ne presega 40% cene 
izdelka Iranko lovama, in 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih materialov s 
poreklom. 

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

Izdelava, pri kaleri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30%eene 
izdelka franko lovama. 
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Tar. štev. 
HS 

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

(11 (2) (3) ali JiL 

ex 9006 

9007 

9011 

os 9014 

9015 

9016 

Fotografske naprave, razen 
kinematografskih kamer, 
fotografski bliskovni aparati 
in bliskovne žarnice, razen 
bliskovnih Žarnic z 
električnim vžigom 

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

Optični mikroskopi, vštevši 
liste za iiukiofutogralijo, 
mikrokinomaiogratijo m 
mikiooroickciio 

Dinui navigacijski instrumenti 
in aparati 

Geodetski (vitevii fotografski, 
oceanografski, hidrološki 
meteorološki, geofizikalni 
instrumenti in aparati, razen 
kompasov; daljinomen 

Tehtnice z občutljivostjo do 
vključno 5 ccutigramov 
(o,o5g) . z utežmi ali brez njih 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. it., kolje 
tar.it. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% cene 
izdelka franko lovama, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih materialov s 
poreklom. 

I zdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščalo v drugo tar št., kot je 
tar it. izdelka, iu 
- 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,prt kateri: 
■ se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar št izdelka, in 
- vrednost vncIi uporabljenih 
materialov ne presega 40% cene 
izdelka franko lovama, 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 Iranko tovarna. 

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

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
ugrabljenih materialov ne presega 
•I0%ccnc izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30%ccne 
izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabi lenih materialov 
ne presega 30%ccno 
izdelka franko lovama. 

Izdelava, pi i katoi i 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30%cene 
izdelka franko lovama. 
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Tar. šlev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
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12L (2) J2L ali i£L 

9017 

901S 

9019 

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

pantograti. kotomeri, risalni 
pribor v kompletu, 
logaritemska računala, 
računala v obliki okrog ie 
plošče), ročni instrumenti 7.a 
merjenje dolžine (npr merilne 
paiiee in trakovi, 
mikrometrska merila, merila z 
uomjem'). k: niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mesni v 
tem poglavju 

Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in veterinarski 
instrumenti in aparati, vštevši 
seintigralske. 
clektromcdiuinske aparate in 
aparate z.n preiskavo v ida 

• X.olwi/ui;ivuiški stoli r 
vgrajenimi zoiinzdiavniškimi 
napravami aii zobozdravniškt 
pljuvnlniki 

■ Drugi 

Aparati 7a melianolerapijo. 
aparati 7.a masažo, aparati za 
psihološka testiranja, aparati 
7.a o/onoterapi jo, 
kisikoterapiio, aerosolno 
terapiju, umetno dihanje in 
dtugi terajieviski dihuini' 
aparati 

izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40%eene izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz katerekoli 
tar Si. vštevši mateiiaie iz tar. št 
901 S. 

Izdelava, pri kalen. 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št., kot je 
tar.št. izdelka, ni 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov ne presega 40% cenc 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava.pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tal.št. izdelka, in 
- vrednost vseli uporabljenih 
materialov ne presega 40% eenc 
i/dclka Iranko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega I0%eehe 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25%eene 
izdelka franko lovama 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25%eene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 
HS 

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

(1) JiI i3L ali JU. 

9020 Dmgi dihalni aparati in 
plinske maske razen 
varovalnih mask brez 
mehaničnih delov in 
zamenljivih filtrov 

9024 Stroji in aparati za 
preiskušanje trdote, natezne 
trdnosti, ali odpornosti na 
tlak, elastičnosti ali drugih 
mehanskih lastnosti materiala 
(npr.: kovin, lesa, tekstilnega 
materiala, papirja, plastične 
mase) 

91)25 Hidrometii in podobni 
merilniki, termometri, 
pirometri, barometri, 
higrometn (vlagomeri) in 
psthoineiti, tudi kombinacije 
teh instrumentov 

9U26 Instiunienti m aparati za 
merjenje ah 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. it. 9014, 
9015, 9028 ali 9032 

9027 Instrumenti in aparati za 
fizikalne in kemične analize 
(npr.: polarimetri, 
i eli aktomeiri, spektometn, 
aparati za analizo plina ali 
dima); instrumenti in aparati 
za preiskušanje viskoznosti, 
poroznosti, raztezanja, 
povrSinske napetosti ali 
podobno ali za 
kalorimetrijska, akustična in 
1'otomeirijska merjenja ali 
kontrolo ( vštevši 
ckspoziiiictrc); mikrotoiui 

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

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40%cenc izdelka lianko tovarna 

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

Izdelava; pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
40%ceue izdelka li anko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40%eene izdelka li anko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25%cene 
izdelka li anko tovarna 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
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LLL JIl J21 ali ilL 

9028 

902« 

903» 

903 I 

9032 

Merilniki porabe ali 
proizvodnje plinov, lekočin ali 
električne energije, vSievjj 
merilnike za njihovo 
umerjanje 

• I )eli in pribor 

- Druai 

Števci vrtljajev, Števci 
proizvinJnie, kilometrski 
števci, števci korakov m 
podobno, kazalniki hitrosti in 
lahomeiri, razen listih, ki se 
uvrščajo v tar. št. 901J ali 
9015. stioboskopi 

Osciloskopi, spektralni 
analizatorji in drugi 
instrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo 
električnih veličin, razen 
merilnikov iz tar št.9028, 
instnimenti in aparati za 
iiicrtcnic ali odkrivanje allii, 
bela. gauia, rentgenskih, 
kozmičmh ali drugih 
ionizirajočih sevanj 

Instnimenti, aparati in stroji 
za merjenje ali kontrolo, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu v tem poglavju: 
projektorji profilov 

Instrumenti in aparati za 
avtomatično regulacijo ali 
knnilienje . 

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

Izdelava: 
- pri katerih vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
•10% cene izdelka franko tovarna, 
in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava, pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
40%eene izdelka Iranko lovama. 

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

Izdelava, pri kaleri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
40%cene izdelka Iranko lovama. 

Izdelava, pri kaleri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
■I0%cenc izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 30%eene 
izdelka franko lovama. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava aii predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

[1] (?) (3) ali (4) 

9033 Deli in pribor (ki niso 
omenjeni in ne zajeli mi 
drugem mestu v lem 
poglavju) za stroje, naprave, 
instrumente ali aparate iz 90. 
poglavja 

Izdelava, pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
40%eene izdelka Iranko lovama, 

es 91 pgl. 

9105 • 

9I(W 

9110 

9111 

Ure in osebne ure in njihovi 
deli; razen za: 

Diuge ure 

Umi mehanizmi, kompletni m 
sestavljeni 

Kompletni mehanizmi za 
osebne ali druge ure, 
nesestavljeni ali delno 
sestavljeni (.šablone), 
nekompletni mehanizmi za 
osebne ali druge ure, 
sestavljeni, grobi umi 
mehanizmi za osebne ali 
dinge ure 

Ohišja zn osebne ure m deli 
ohišij 

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

Izdelava: 
- pri katerih vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
4U% cene izdelka Iranko lovama, 
in 
- pri kateri vrednost vseli 
U|>oiahl|eiiih mateiialov bre/. 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava: 
- pri kaieiih vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne presega 
•11)";. eeue i/delka Iranko tovarna, 
m 
- pn kateii vrednost vseh 
uporabljenih materialov bre/. 
(Hirekla ne presega viednosti 
uporabljenih materialov s 
poieklom 

Izdelava. 
- pri katerih vrednost vseh 
u|H>ral)l|enih malenalov ne presega 
40"/» eeue izdelka 
li anko lovama, in 
■ pri kalen se v okviru /gornje 
meje materiali, uvršCeni v tar. št 
9114 uporabljajo sanio do 
vrednosti 10% eene izdelka li anko 
lovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. kor je tar. 
šl. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne pi esega 4(1% eene > 

izdelka li anko lovama. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 3()%eene 
izdelka lianko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih inalei laiov 
uc presega 3()%eene 
izdelka li anko lovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presegli 30%eene 
izdelka franko lovama. 

Izdelava, pri kaleri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% eene 
izdelka Iranko lovama. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

 (2)  {3} ali [£[ 

9112 

9113 

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

.lermenčki in zapestnice za 
ročne ure tn njihovi deli: 

• Iz navadnih kovin, 
prevlečeni sali ne s plemenito 
kovino 

- Drugi 

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

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

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50% cene izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30% cene 
izdelka Iranko lovama. 

92 pgl. Glasbila; njihovi deli in pribor l/delava, pri kateri vrednost vseli 
upoi al lijenili materialov ne presega 
40% cene izdelka Iranko lovama. 

93 pttl Orožje in strelivu, iiium deli 
in pi ilmr 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
ii|xirabljcnih materialov ne presega 
50% cene izdelka lianko tovarna. 

e\ 94.pgl. 

c.\9JOI in 
ex 9403 

Pohištvo, posteljnina, 
žiinniee, nosilci zažimnice, 
blazine in podobni polnjeni 
izdelki, svetilke in dinga 
svetila, ki niso omenjena ali 
zajeta na drugem mestu, 
osvetljeni znaki, osvetljene 
ploščice 7. imeni in podobno, 
montažne zgradbe: 
razen: 

Pohištvo iz navadnih kovin, /. 
vdelano nenapolnjeno 
bombažno tkanino, katere teža 
ne presega 300g/m2 

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

Izdelava pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali uvrščeni v 
drugjo tar. št., kol je lar.šl. izdelka, 
ali 
Izdelava iz bombažne tkanine, ki je 
že pripravljena za uporabo iz tar. 
51. 9401 aii 9403. pod pogojem da 
- njena vrednost ne presega 25% 
cene izdelka franko tovama ,in 
- so vsi drugi uporabljeni materiali 
žc s poreklom in se uvrščajo v 
druge tar. št. razen tar. št. 9401 ali 
9403. 

Izdelava, pri kalen 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka Iranko lovama. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka Iranko lovama. 
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Tar. štev 
HS 

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

(1} (2) (3) ali (42 

9405 

9'106 

Svetilke in druga svclila, 
vSievSi reflektorje in njihove 
dele, ki niso omenjeni in ne 
zajeli na drugem mestu; 
osvetljeni napisi, osvetljene 
ploščice z imeni in podobno, s 
fiksiranim svetlobnim virom, 
in njihovi deli. ki niso 
omenjeni in nc zajeti nn 
drugem mestu 

Montažne zgradbe 

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

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

es 95.pgl 

9503 

cn 9506 

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

Dmue igrače: zmanjšani 
modeli in podobni modeli za 
igm. vsievši tudi s pogonom; 
sestavlinnkc vsclt vrst 

Giave /a pulite za golf in 
njihovi deli 

Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali uvrščeni v 
drugo tar št., kol je tar.št. izdelka 

l/dcliivn. pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar 51.. kol te tar 
ši izdelka, iu 
- vrcdnoKt vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% cene 
izdelka Iranko lovama. 

Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
dnigo tar 51.. kot je tar Si izdelka 
Za izdelavo glav za palice za golf 
se lahko uporabijo grobo obdelani 
bloki. 

cn % pgl 

cn 9601 in 
cn 9602 

cn 9603 

Ka/jii izdelki, razen, 

Izdelki iz materialov 
živalskega, rastlinskega nli 
mineralnega izvora za 
rezljanje 

Metle in ščelke (razen metel 
iz prolja ter ščetk iz 
materialov veveričje ali 
podlasičje dlake) mehanične 
priprave za čiščenje podov, 
ročne, bi cz motorja: 
soboslikarski vložki in valji, 
bnsalniki za pod in omele 

Izdelava pri kateri sc vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kol je tar. ši izdelka 

Izdelava iz obdelanih materialov za 
izrezovanje iz istih tar št. 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne presega 
50%ccne izdelka Iranko tovarna 
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Tar štev 
HS 

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

 {2} [3} ah (£) 

9605 

9606 

96 1 2 

e\ 9613 

e\ 961J 

Potovalni kompleti (neseserji) 
z;i osebno nego, za Šivanje ali 
Čiščenje obutve ali obleke 

Gumbi. prilisknči, zaklopili 
gumbi, gumbi za srnice m 
druui deli leh izdelkov, 
nedokončani gumbi 

Trakovi -.a pisalne sirote in 
podobni trakovi, prepojeni s 
tiskarsko barvo ali drugače 
pripravljeni za odliskovaujc. 
vštevši trakove mi kolescih ali 
v patronah, blazinice ?a žige, 
prepojene ali neprepojenc, s 
škatlo ali brez me 

Piezo vžigalniki 

Tobačne pipe ali glave za 
pipe 

Vsak predmet v kompletu mora 
zadovoljili pravila, ki bi zanj 
veljala, če ne bi bil vključen v 
komplet. Lahko pa se vključijo 
predmeti brez porekla, če njihova 
skupim vrednost ne presega 15% 
cene kompleta Iranko lovama. 

Izdelava, pri kalcii 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo lar št., kol je lar. 
št. izdelka, in 
• vrednost vseli uporabljenih 
materialov ne presega 50% cene 
izdelka Iranko lovama 

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

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
materialov iz lar. št. 9613 ne 
presega 30% cene izdelka franko 
lovama. 

Izdelava iz grobo obdelanih 
blokov 

97 pgl Umetniški predmeti, zbirke in 
starine 

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

14. avgust2000 161 poročevalec, št. 68/1 



PRILOGA Ui 

Potrdilo prometu blaga EUR.l 

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

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

poročevalec, št. 68/1 162 14. avgust2000 



rOTRDILO O PROMETU BLAGA 

1. IrvoZIlik (iu>e.pollli nnsluv.drfcivc) EUU. 1 No A 000 000 

Predno izpolnile obrazec, preberite navodila na brblni sirom 

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med 

in 
3. Prejemnik (irnepnlm naslov, tlrafciva) 
(navedba neobvemo) 

(navedi države, skupine ilriav ali Icrilorije) 

4 Država, skupina držav ali 
teritorij porekla proizvodov 

5.Namembna država, skupina 
držav ali teritorij 

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobveam) 

7 Opombe 

8. Zaporedna šlevilka. oznake in številke, število in vrsta paketov(i); 
poimenovanje blaga 

9.Brulo teža 
(kg) ali 
druga 
merska 
enota 
(l,in\itd.) 

10. Računi 
(navedba 
neobvezna) 

11.CARINSKA OVEROVITEV 
Ovetjai« igava 
Izvozni dokument (2): 
Tip Št  
Carinski organ:  
Država ali ozemlje izdaje:  

Žig 

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

Datum  

(Podpis) 
(Podpis) 

(I )Će blago tu pakirnao. uavetlile šieviio izdelkov ali unvcdilc *v razsutem stoini". 
(2)Izpokuic saj no. če lo zahtevajo predpisi izvorne države aii tciiUmja 
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati 
na: 

14. REZULTAT KONTROLE 

Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, 
da (t): 

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

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

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev 
verodostojnosti in točnosti tega potrdila. 

(kraj in datum) 

Žig 

(kraj in datum) 

Žig 

(podpis) 

(i)Označi z X ustrezno navedbo. 

i 
(podpis) 

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

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

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

1. Izvoznik (ime. polni uojlov.driavn) EUR. 1 No A 000 000 

Prctkio i7pubulc obrar.ee. prcbenie navodila na b/blni strmi 

2. To potrdilo se uporablja za preferenciatno menjavo med 

in 

3. Prejemnik (ime, politi naslov, drfovn) 
(navedbo neobvema) 

(navesti tbfcive. skupino drfciv ali teritorije) 

4.Država, skupina držav ali 
teritorij porekla proizvodov 

5.Namembna država, skupina 
držav ali teritorij 

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(osvedbi neobverja) 

7. Opombe 

S Zaporedna številka. oznake m številke, število tn vrsta paketov( 1); 
poimenovanje biaga 

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

lO.Rnčuni 
(navedba 
ueobvezua) 

(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 pogoje: 

PRIL AGAM naslednja dokazila(1>: 

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predložil vsa dodatna dokazila, ki jih le-te štejejo 
kot potrebna za izdajo priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na pregled mojega 
knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga s stroju 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 v 
izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago 
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l'RLLOGA IV 

Izjava na računu 

Angleška inačica: 

The exporter ofthe products covcred by this document (customs authorization No ...(')) declares that. except 
\vhere othervvise c!early indicated, thcse products are of preferential origin. 

Slovenska inačica: 

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

Francoska inačica; 

L'e\portateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniere no ... ') deelare que, 
sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine preferentielle ... . 

Nemška inačica: 

Der Ausfuhrcr (Emi.'ichUgcr AusPuhrer; Bewilligungs-Nr.... ') dcr Waren, aufdie sich dieses Handelspapier 
bezieht, erkJart, dass dicse VVaren. soweit nicht anderes angegeben, pr&ferenzbegiinstigte ... Ursprungswaren 
sind 

Hebrevv version: 

"iujnd ,'D vnsn «i) -on itinNn lNih") nr mom n^Djn rmon iNiirn ,rrnn 
'31 DD mmnn mon npn Tnun juuin ocu? o'urmn D'Njnii anmu raion .nmn psn 

 N-n rmon ^uj npnn 

3 

(kraj in datum) 

(podpis) 
(podpisu mora slediti jasno 
navedeno ime podpisnika) 

ali 

1 Kadar izjavo ni računu izdela pooblaičeni izvornik v smislu 22. člena legi Protokola, mora biti di tera 
niesru vpisana itevilka pooblaslila. Če izjave na računu ne daje pooblaičeni izvoznik, se besede v oklepajih 
izpustijo oziroma se pusti prazen prostor. 

2 Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije ie v samem dokumentu. 

U. avgust2000 167 poročevalec, št. 68/1 



I, the undersigned, exporter of the goods covered by this document declare that except where othervvise 
indicated, the goods meet the condilions to obtain onginating status in preferential trade with  
and that the country of origin of goods is  

i 

(kraj in datum) 

(podpis) 
(podpisu mora slediti jasno 
navedeno ime podpisnika) 

1 Te uavedbe se ialiko izpustijo, če so informacije že v saicem dokumentu. 
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PRILOGA V 

Za namene izvajanja 12. člena Protokola 3 pogodbenici soglašata, da se obdelava ali predelava, opravljena 
zunaj pogodbenic izvaja s pomočjo začasnega izvoza nn oplemenitenje ali podobnega sistema. 

4 

U. avgust2000 169 poročevalec, št. 68/1 



SKUPNI IZJAVI 

Skupna izjava o kumulaciji pravil o poreklu 

Z namenom, da se okrepi tristranska trgovina med Slovenijo, Izraelom in Evropsko 
unijo, ki bo zagotovila učinkovitejšo uporabo preferencialnih sporazumov in jamstvo 
pravilnega delovanja pridruiitvenih sporazumov med Slovenijo in EU ter med 
Izraelom :n EU, bosta Slovenija in Izrael storili vse. da se spremeni določbe njunih 
preferencialnih sporazumov tako. da bo omogočena kumulacija po pravilih o poreklu. 

Ko bo Evropska unija začela izvajati potrebne spremembe v svojem sporazumu z 
Izraelom, se podobne spremembe vnesejo tudi v protokol o pravilih o poreklu, ki je 
del sporazuma o prosti trgovini med Slovenijo in Izraelom, tako da bo omogočena 
tristranska kumulacija v pravilih o poreklu. 

Skupnu izjava u javnih naročilih 

V zvezi z javnimi naročili bo vsaka pogodbenica omogočila podjetjem iz druge 
pogodbenice dostop do postopkov za dodelitev pogodb na njunih trgih javnih naročil 
po pogojih, ki niso manj ugodni od tistih za podjetja iz katere koli druge države, s tem 
dn vsaka pogodbenica ohrani zakonodajo glede domačih podjetij. 
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3. člen 

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

4. člen 

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

5. člen 

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

Vlada Republike Slovenije je na 214. seji dne 26. septembra 1996 obravnavala in sprejela 
pobudo za sklenitev sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael z 
osnutkom sporazuma in izhodišči za pogajanja. Pobudo je dne 11. oktobra 1996 na 122. seji 
obravnaval tudi Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose in se z 
njo strinjal ter soglašal z začasno uporabo sporazuma od prvega dne drugega meseca po 
obvestilu izraelske strani, daje sporazum ratificiran. 

Dr. Marjan Senjur. minister za ekonomske odnose in razvoj Republike Slovenije in g. 
Šaranski. minister za industrijo in trgovino Države Izrael sta podpisala sporazum 13. maja 
1998 v Jeruzalemu v Izraelu. 

Razlogi za podpis sporazuma 

Glavni razlog za sklenitev sporazuma o prosti trgovini z Izraelom je zagotoviti izvoznikom 
boljše pogoje na izraelskem tržišču. Izrael je trenutno država v svetu z največ podpisanimi 
sporazumi o prosti trgovini in sicer ima sporazum podpisan z ZDA (1985). EU (1975. 1. 1995 
podpis asociacijskega sporazuma). EFTA državami (1992), Češko in Slovaško (1996). 
Turčijo, Madžarsko in Poljsko. Pogajanja pa potekajo še s Kanado. S Kitajsko. Indijo in 
Egiptom ima Izrael podpisan klasičen trgovinski sporazum, ki vključuje klavzulo največjih 
ugodnosti (MFN). 

Za izdelke, ki izvirajo iz držav, s katerimi ima Izrael sporazume o prosti trgovini, se carinske 
stopnje vsako leto nižajo ali so že ukinjene, medtem ko so do sedaj za slovenske izdelke 
ostajale nespremenjene, kar pomeni, da so bili slovenski izdelki na izraelskem trgu manj 
konkurenčni, saj so morali uvozniki slovenskih izdelkov plačati polno carino. S sklenitvijo 
sporazuma je tudi slovensko blago pridobilo določene ugodnosti, kar bo vplivalo na 
povečanje izvoza v to državo. 

• 

Bistveni elementi sporazuma 

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

Področje industrijskih izdelkov, ki je predmet sporazuma, zajema poglavja od 25 do 97 
Harmoniziranega sistema poimenovanja in šifrskih oznak blaga, razen izdelkov, ki so našteti 
v Prilogi I sporazuma. 

Državi pogodbenici ne uvajata novih uvoznih carin ali novih drugih uvoznih dajatev, 
obstoječe pa se odpravijo v skladu z določili Protokola 1. 

Protokol 1 deli industrijske izdelke na dve skupini: 

Listi A in C specificirata izdelke, za katere se carinske stopnje znižujejo postopoma po 
časovnem razporedu: 
- z začetkom začasne uporabe - na 33% osnovne carinske stopnje 
- s 1.1.1999 - ukinejo se preostale dajatve. 

Listi B in D določata izdelke, za katere se carinske stopnje znižujejo postopoma po 
časovnem razporedu: 
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- z začetkom začasne uporabe - na 65% osnovne carinske stopnje 
- s 1.9.1998 - na 50% osnovne carinske stopnje 
- s 1.9.1999 - na 35% osnovne carinske stopnje 
- s 1.9.2000 - ukinejo se preostale osnovne carinske dajatve. 

Za izdelke, ki niso našteti v listah A, B, C in D je bila carina ukinjena z dnem začetka 
uporabe sporazuma. 

Vse dajatve z enakovrednim učinkom kot carinske dajatve so se ukinile z dnem začetka 
začasne uporabe tega sporazuma, razen za izdelke iz Priloge II pri uvozu v Izrael. Le-te se 
ukinejo po Časovnem razporedu iz Priloge D. 

Vse količinske omejitve in ukrepi z enakovrednimi učinki pri uvozu se bili ukinjeni z dnem 
začetka začasne uporabe tega sporazuma, razen za izdelke naštete v Prilogi III, za katere jih 
izraelska stran ukine najkasneje do 1. januarja 2001. 

Državi pogodbenici ne uvajata nobenih novih količinskih omejitev ali podobnih ukrepov. 

Vse količinske omejitve ali dajatve z enakovrednim učinkom pri izvozu se bile ukinjene z. 
dnem začetka začasne uporabe sporazuma. Vendar, pa si je vsaka pogodbenica pridržala 
pravico uvedbe količinske omejitve in ukrepa z enakovrednim učinkom pri izvozu za izdelke 
navedene v Prilogi IV. 

Vse izvozne carine in dajatve z enakovrednim učinkom pri izvozu so bile ukinjene na dan 
začetka začasne uporabe sporazuma. Pogodbenici ne uvajata novih izvoznih dajatev. 

Določbe drugega poglavja se nanašajo na kmetijske izdelke, po poreklu iz držav pogodbenic 
tega sporazuma, in sicer od 1. do 24. poglavja Harmonizirane carinske tarife ter izdelke 
navedene v Prilogi I sporazuma. Protokol 2 določa koncesije, ki sta si jih pogodbenici 
medsebojno podelili v obliki znižanja carin in v okviru določenih kvot. Pri tem je upoštevana 
vloga kmetijskega sektorja v nacionalnih gospodarstvih, stopnja razvitosti medsebojne 
trgovine s kmetijskimi izdelki, občutljivost posameznih proizvodov ter posledice 
multilateralnih pogajanj v WTO. Pogodbenici se bosta sproti obveščali o spremembah v njuni 
kmetijski politiki, ki bi lahko vplivale na pogoje trgovanja s kmetijskimi izdelki med njima. 
V takih primerih bo prišlo do takojšnjih posvetovanj, če bo to ena od pogodbenic zahtevala. 

Pravila o poreklu blaga so določena v Protokolu 3 k temu sporazumu. Pravila slonijo na 
harmoniziranih evropskih preferencialnih pravilih o poreklu blaga. 

Sporazum začne veljati prvega dne meseca, ki sledi datumu, ko pogodbenici ena drugo po 
diplomatskih poteh obvestita, da sta končali notranje postopke za začetek veljavnosti 
sporazuma. 

Sporazum velja za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica lahko odstopi od tega sporazuma s 
pisno nolifikacijo drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po datumu, ko 
je druga pogodbenica prejela notifikacijo. 

Vpliv na domačo zakonodajo 

Sporazum ne zahteva spremembe veljavne zakonodaje, prav tako pa ni potrebno za njegovo 
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izvajanje sprejeli posebnega zakona. 

Ocena potrebnih finančnih sredstev 

Za izvajanje navedenega sporazuma niso potrebna posebna finančna sredstv a. 
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naročilnica 

I Ime in priimek:   | 

| Naslov:  

i Telefon: Poštna številka:  , 

I Podjetje:  

Davčna številka:  

I naročam  izvod(OV) poročevalca dz republike Slovenije I 

| Datum:    

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

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 I 

J^Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



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 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenija 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 12-58-173. 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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