
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 16. oktober 2000 Letnik XXVI Št. 89/I 

RATIFIKACIJA 
- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko 95 
Estonijo (BEESPT) (Nadaljevanje) 
- EPA 1326 - II 



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. 89 

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

 m (2} (3) ah (4) 

e.\ 2901 

ex 2902 

Aciklični ogljikovodiki za 
uporabo kot pogonsko gorivo 
ali ogrevanje 

Ciklani in cikleni (razen 
azulenov). benzeni, tolueni. 
ksileni. za uporabo kot 
pogonsko gorivo ali kunlno 
olje 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov'. 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št., kot jc 
tar št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št . pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov1 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št., pod 
pogojem, da njihov a v rednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

e\ 2905 

2915 

Kovinski alkoholati iz 
alkoholov iz te tar št in iz 
etanola ali glicerina 

Nasičene acikhčne 
monokarboksilne kisline in 
njihovi anhidridi. halogenidi. 
peroksidi in peroksikisline: 
njihovi halogenski sulfo-nitro- 
in nitrozo- derivati 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar št. vštevši druge 
materiale iz tar št. 2905 
Kov inski alkoholati iz te tar št 
se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tov arna 

Izdelav a iz materialov iz katere 
koli tar št Vendar v rednost 
vseh uporabljenih materialov iz 
tar št. 2915 in 2916 ne sme 
presegati 20 % cene izdelka 
franko tovarna 

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost v seli 
uporabljenih materialov 
nc presega 40 % cenc 
izdelka franko tovarna 

Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki |im da status blaga s poreklom 

iU (2) [3] ah (41 

ex 2932 

2933 

2934 

- Notranji etri in njihovi 
halogenski sulfo-, nitro- in 
nitrozoderivati 

- Ciklični acetali in notranji 
hemiacctali in njihovi 
halogenski. sulfo- nitro- ali 
nitrozoderivati 

Heterociklične spojine samo s 
heteroaiomom ali heteroatomi 
dušika 

Nuklcinskc kisline in njihove 
soli . druge heterociklične 
spojine 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. Vendar vrednost 
vseh uporabljenih materialov iz 
tar. št. 2909 ne sme presegati 
20 % cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. Vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. 
št. 2932 in 2933 ne sme 
presegati 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. Vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar. 
št. 2932. 2933 in 2934 ne sme 
presegati 20 % cene izdelka 
franko tovarna 

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

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

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

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

o\ 30 pgl Farmacevtski izdelki razen: Izdelava, pri kateri se vsi 
porabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar št. . kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. . pod 
pogojem . da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tov arne 

I 
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Tar. štev. 
HS 

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

111 121 121 ali lil 

3002 Človeška kri; živalska kri. 
pripravljena za uporabo v 
terapevtske, profilaktične ali 
diagnostične namene: 
antiserumi in druge frakcije 
krvi in modificirani 
imunološki izdelki, ne glede 
na to. ali so pridobljeni z 
uporabo biotehnoloških 
procesov; cepiva, toksini, 
kulture mikroorganizmov 
(razen kvasovk) in podobni 
izdelki: 

- Izdelki, ki so sestavljeni iz 
dveh sestavin ali več. ki so 
pomešani za terapevtske ali 
profilaktične namene ali 
nepomešani izdelki za te 
namene, pripravljeni v 
odmeijene doze ali v oblike ali 
pakiranje za prodajo na drobno 

- Drugo 

- človeška kri 

— živalska kri pripravljena za 
tcrapeuske ali profilaktične 
namene 

-- frakcije krvi. razen 
antiserumov. hemoglobina in 
serumskih globulinov 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. 
Lahko se tudi uporabljajo 
materiali iz tega opisa pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. 
Lahko se tudi uporabljajo 
materiali iz tega opisa pod 
pogojeni, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002 Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene 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 

111 (2) (3) ali (41 

-- hemoglobin, krvni globulin 
in serumski globulin 

- - drugo 

Izdelava iz materialov' iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

[zdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

Mm m 
'004 

Zdravi ki (razen proizvodov iz 
lar št .'002. 3005 ali 3006) 

- Pridobljeni iz amikacina iz 
tar št. 2941 

- Daigo 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št.. kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali iz tar št 
3003 ali 3004 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. . kot je 
tar. št. izdelka. Laliko pa se 
uporabljajo materiali iz tar. št 
3003 ali 3004 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materalov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna 

C\ 3 I pel Gnojila, razen: Izdelava, pri kateri sc vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št 
izdelka. Laliko pa sc 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelav a, pri kateri 
v rednost v seh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 J,. cene 
izdelka franko tov arna 
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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}  (3) ali [41 

ex 3105 Mineralna ali kemična gnojila, 
ki vsebujejo dva ali tn gnojilne 
elemente dušik, fosfor in 
kalij: druga gnojila: izdelki iz 
tega poglavja v obliki tablet ali 
podobnih oblikah ali 
pakiranjih do 10 kg bruto teže 
razen za: 

- natrijev nitrat 
- kalcijev cianamid 
- kalijev sulfat 
- magnezijev kalijev sulfat 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pase 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna, in 

- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

ex 32. pgl. 

c.\ 3201 

3205 

Ekstrakti za strojenje ali 
barv anje: tanini in njihovi 
derivati: barve za tekstil, 
pigmenti in druga barvila: 
pripravljena premazna 
sredstva in laki: kiti in druge 
tesnilne mase; tiskarske barve 
in črnila: razen za: 

Tanini in njihove soli. etri. 
estri in drugi derivati 

Lak bane: preparati, 
predvideni v 3 opombi v tem 
poglavju, na osnovi "lak barv " 

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

Izdelava iz ekstraktov za 
strojenje rastlinskega porekla. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar št., razen materialov iz 
tar. št. 3203. 3204 in 3205. 
Materiali, uvrščeni v tar. št. 
3205 pa se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

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

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

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

1Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje 
katerega koli materiala ali ki se uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvnih preparatov 
pod pogojem, da niso uvrščeni v drugo tarifno številko 32 poglavja. 
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Tar štev Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

 HI I?) (3) ah (4) 

pel 

'301 

Pr' 

Etenčna olja in rezinoidi; 
parfumenjski. kozmetični ali 
toaletni izdelki, razen: 

Eteričn;i olja (brez terpenov ali 
s terpeni). vključno zgoščena 
(trda) olja (concretes) m čista 
olja; rezinoidi. koncentrati 
eteričnih olj v masteh, v 
neetenčnih oljih, voskih ali 
podobno, dobljeni z ekstrakcijo 
eteričnih olj z mastjo ali 
maceracijo; stranski terpenski 
izdelki, dobljeni z 
detcrpenacijo eteričnih olj; 
vodni destilati in vodne 
raztopine eteričnih olj 

Mila. organska površinsko 
aktivna sredstva, pralni 
preparati, mazalni preparati, 
umetni voski, pripravljeni 
voski, izdelki za loščenje ali 
čiščenje, sveče in podobni 
izdelki, paste za modeliranje 
in "zobozdravstveni voski" ter 
zobarski preparati na osnovi 
sadre, razen za: 

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.. vštevši materiale iz 
druge "skupine"1 v tej tar. št. 
Materiali, uvrščeni v isto 
skupino, se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

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

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 0ocene 
izdelka franko tov arna 

Izdelava, pn kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 0 « cene 
izdelka franko tov arna 

Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema 
podpičjema. 
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Tar. štev. 
HS 

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

lil J2L ali 

ex .1403 

3404 

Mazalni preparati..ki vsebujejo 
naftna olja ali olja. dobljena iz 
bituminoznih mineralov, pod 
pogojem da predstavljajo manj 
kot 70 ut.% 

Umetni voski in pripravljeni 
voski: 

- Na osnovi parafina, voskov 
iz nafte, voskov, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov, 
stisnjenega parafina ali 
parafina z odstranjenim oljem 

- Druao 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov.21 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št.. kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen: 
- hidrogeniziranih olj. ki imajo 
lastnost voska iz tar. št. 1516. 
- maščobnih kislin, ki niso 
kemično definirane ali 
maščobnih industrijskih 
alkoholov, ki imajo lastnost 
voskov iz tar. št. 3823 
- materialov iz tar. št. 3404. 

Ti materiali se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

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

'za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3. 
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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)_ 

ex 35 pgl 

3505 

ex 3507 

Beljakovinske snovi; 
modificirani škrobi: lepila; 
encimi; razen: 

Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi (npr. preželatinizirani 
in estenficirani škrobi): lepila 
na osnovi škrobov ali na 
osnovi dekstrina ali drugih 
modificiranih škrobov: 

- Škrobni etri in estri 

- Drugo 

Pripravl jeni encimi, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu 

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

Izdelav a iz materialov iz katere 
koli tar. št.. vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3505. 

Izdelav a iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen tistili iz tar 
št. 1108. 

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

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

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

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

36 pgl. Razstreliva; pirotehnični 
izdelki, vžigalice: piroforne 
zlitine, določeni vnetljiv i 
preparati 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. si. pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri katen 
v rednost v seli 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 0 o cenc 
izdelka franko tovarna. 

cx 37 pgl Izdelki /a fotografske in 
kinematografske namene, 
razen: 

Izdelav a. pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri katen 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cenc 
izdelka franko tov arna 
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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 

3701 

3 "02 

3 "04 

Fotografske plošče in plan 
filmi, občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen iz papiija. 
kanona ali tekstila: fotografski 
plani filmi za trenutno (hitro) 
fotografijo, občutljivi za 
svetlobo, neosvetljeni, v 
kasetah ali brez njih: 

- Plan filmi za trenutno 
(hitro)barvno fotografijo, v 
kasetah 

- Drugo 

Fotografski filmi v zvitkih, 
občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen iz papirja, 
kanona ali tekstila, filmi v 
zvitkih za trenutno (hitro) 
fotografijo, občutljivi za 
svetlobo, neosvetljeni 

Fotografske plošče, filmi, 
papir, kanon in tekstil, 
osvetljeni toda nerazviti 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., razen v tar. št. 
3701 ali 3702. Lahko pa se 
uporabijo materiali, uvrščeni v 
tar. št. 3702, pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 30 
% cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo \ 
drugo tar. št. razen v tar. št. 
3701 ali 3702. Lahko pa se 
uporabijo materiali, uvrščeni v 
tar. št. 3701 ali 3702. pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
katero koli tar. št. . razen v tar. 
št. 3701 ali 3702. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
katero koli tar št. razen v tar. 
št. 3701 do 3704. 

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

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

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

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

c\ 38. pgl Razni izdelki kemične 
industrije, razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št. . kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali, uvrščeni v isto tar. 
št., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 40 °<> cene 
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 

ill S2L J2L ali _i£L 

ex 3801 

ex 3803 

e\ 3805 

e.\ 3806 

e\ 3807 

3808 

- Koloidni grafit v suspenziji 
v olju in polkoloidni grafit: 
ogljiko\e paste za elektrode 

- Grafit v obliki paste kot 
mešanica z mineralnimi olji z 
več kot 30 ut. % grafita 

Rafinirano talolje 

Sulfatna terpentinska olja. 
prečiščena 

Smolni ostri 

Lesni katran (lesna katranska 
smola) 

Insekticidi, rodenticidi. 
fungicidi. herbicidi, sredstva 
zoper klitje, sredstv a za 
urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni 
izdelki, priprav ljeni v oblikah 
ali pakiranjih za prodajo na 
drobno ali kot preparati ali kot 
izdelki (npr. žv eplani trakov i. 
stenji, sveče in muholovke) 

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

Izdelava, pri kateri vrednost 
v seh uporabljenih materialov iz 
tar št. 3403 ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Rafiniranje surovega talolja. 

Prečiščevanje z destilacijo ali 
rafiniranjem surovega 
sulfatnega terpentinskega olja. 

Izdelava iz smolnih kislin. 

Destilacija lesnega katrana. 

Izdelav a, pri kateri v rednost 
vseli uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tov arna 

Izdelava, pri kateri 
vTednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega -M) % cene 
izdelka franko tov arna 

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

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

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost v seh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 °o cene 
izdelka franko tov arna. 
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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) 

3809 

3810 

3811 

Sredstv a za dodelavo, nosilci 
ban. sredstva za pospeševanje 
barvanja ali fiksiranje barvil 
ter drugi izdelki in pripravki 
(npr. sredstva za apreturo in 
jedkanje), ki se uporabljajo v 
tekstilni, papirni, usnjarski in 
podobnih industrijah, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu 

Preparati za dekapiranje 
kovinskih površin; talila in 
drugi pomožni preparati za 
spajkanje in varjenje; praški in 
paste za spajkanje in valjenje, 
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 preprečevanje 
oksidacije, za preprečevanje 
kopičenja sinole. za izboljšanje 
viskoznosti, preparati za 
preprečevanje korozije in 
drugi pripravljeni aditivi. za 
mineralna olja (vštevši bencin) 
ali za dnige tekočine, ki se 
uporabl jajo v iste namene kot 
mineralna olja: 

- Pripravljeni aditivi za 
mazalna ol ja. ki vsebujejo 
naftna olja ali olja iz 
bituminoznih mineralov 

- Drugo 

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

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

Izdelav a, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov, 
ki so uvrščeni v tar. št. 3811 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 01 (2) (3) ali (4)   

3812 

3813 

3814 

3818 

3819 

3820 

3822 

3823 

Priprav ljeni pospeševalci 
vulkani/acije; sestavljeni 
plastifikatoiji za gumo in 
plastične mase, ki niso 
navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu. antioskidanti 
in drugi sestavljeni 
stabilizatoiji za gumo in 
plastične mase 

Preparati in polnila za aparate 
za gašenje požara: napolnjene 
granate za gašenje požara 

Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu: 
pripravl jena sredstva za 
odstranjevanje premazov 

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

Tekočine za hidravlične 
zavore in druge priprav ljene 
tekočine za hidravlični prenos, 
ki ne vsebujejo ali vsebujejo 
manj koi 70 ut.% naftnega olja 
ali olj. dobljenih iz 
bituminoznih mineralov 

Preparaii zoper zmrzov anje in 
pripravl jene tekočine za 
odtajanje 

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

Industrijske monokarboksilne 
maščobne kisline: kisla olja iz 
rafiniranja: industrijski 
tnaščobni alkoholi 

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. 

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

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

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

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

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

111 J2L J2L ali 

3824 

- Industrijske 
monokarboksilne maščobne 
kisline: kisla olja iz rafiniranja 

- Industrijski maščobni 
alkoholi 

Pripravljena vezivna sredstv a 
za livarske modele ali livarska 
jedra, kemični izdelki in 
preparati kemične industrije in 
sorodnih industrij (vštevši 
tiste, ki so sestavljeni iz 
mešanic naravnih izdelkov), ki 
niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, oszanki iz 
proizv odnje kemične ali 
sorodnih industrij, ki niso 
navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu: 

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3823. 

16. oktober 2000 107 poročevalec, št. 89/1 



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

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

- Naslednji iz te tarifne 
številke 

Pripra\ Ijena vezivna sredstva 
za livarske modele ali livarska 
jedra na osnovi naravnih 
smolnih izdelkov 

Naftenskc kisline, njihove v 
vodi neiopne soli in njihovi 
estri 

Sorbitol. razen sorbitola iz tar 
št. 2905 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali, ki se uvrščajo v isto 
tar. št., pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

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

Petrolejev i sulfonati. razen 
petrolejevih sulfonatov 
alkalnih kovin, amomaka ali 
etanolaminov. tiofeniranih 
sulfonskih oljnih kislin, 
pridobljenih iz bituminoznih 
mineralov in njihov ih soli 

Ionski izmenjevalci 

Sušilci za v akumske cevi 

Alkalni železov i oksidi za 
prečiščov anje plina 

Amoniakova voda in surovi 
amoniak (izkoriščeni oksid) 
dobljen s prečiščev anjem 
svetlega plina 

Sulfonaftenske kisline, njihov e 
v vodi neiopne soli in njihov i 
estri 

Fuzelno in dipelov o olje 

Mešanice soli. ki v sebujejo 
različne anione 

Paste «i kopiranje na osnov i 
želatine, s podlogo iz papirja 
ali tekstila ali brez nje 

- Drugi Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tov arna. 
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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 12L J3L ali 1£2_ 

3901 do 
3915 

ex 390" 

3912 

Plastične mase v pnmarnih 
oblikah; odpadki, ostružki in 
ostanki iz plastike, razen za 
tar. št. ex 3907 in 3912. za 
kateri so pravila določena v 
nadaljevanju: 

- Izdelki adicijske 
homopolimerizacije. pri kateri 
enojni monomer prispeva več 
kot 99 ut.% celotne vsebine 
polimerov 

Drueo 

Kopolimeri. narejeni iz 
polikarix>nata in akrilonitril- 
butadien-stiren kopolimera 
(ABS) 

Poliester 

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

Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna in 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna1. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov iz 
39. poglavja ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna1. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št. kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki se 
uvrščajo v isto tar. št., pod 
pogojem .da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tov arna1 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 39.poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna in /ali izdelava 
iz tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz iste tar. št. kolje 
proizvod ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna 

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

Izdelava, pri kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 25% cene 
izdelka franko tovarna. 

'Za izdelke, 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 ta omejitev uporablja samo za tisto skupino 
materialov, ki v izdelku prevladujejo po teži. 

16. oktober2000 109 poročevalec, št. 89/1 



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

AH J2L AH ali AH 

>916 do 
3921 

Polizdelki in izdelki iz 
plastike: razen iz tar. št. ex 
3916. e\ 3917. e.\ 3920 in e.\ 
3921. za katere so pravila 
določena v nadaljevanju 

- Ploščati izdelki, bolj kot le 
površinsko obdelani ali rezani 
v druge oblike, razen 
pravokotnih (vštevši 
kvadratne); drugi izdelki, bolj 
obdelani kot le pov ršinsko 
obdelani 

- Drugi: 

- - izdelki adicijske 
homopolimerizacije. pri kateri 
enojni monomer prispeva več 
kot 99 ntas.% celotne vsebine 
polimerov 

- - dnigi 

ex 3916 in 
ex 3917 

Profilni izdelki in cevi 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 39. poglavja ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov- ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz. 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna1. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna'. 

Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost katerega koli 
materiala, uv rščenega v isto tar. 
št. kot je izdelek, ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost katerega koli 
uporabljenih materialov 
nc presega 25% cene 
izdelka franko tov arna 

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

Izdelav a, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 25% ccnc 
izdelka franko tov arna 

Za izdelke, 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 ta omejitev uporablja samo za tisto skupino 
materialov, ki v izdelku 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 

ill {2} (21 ali (41 

ex 3920 

ex 3921 

3922 do 
3926 

- Folije ali filmi iz ionomerov 

- Folije iz regenerirane 
celuloze, poliamidov ali 
polietilena 

Folije iz plastičnih mas. 
metalizirane 

Izdelki iz plastičnih mas 

Izdelava iz delne 
termoplastične soli, ki je 
kopolimer etilena in metakrilne 
kisline inje delno 
nevtralizirana z ioni kovine, 
predvsem cinka in natrija. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz iste tar. št. , kot je 
izdelek, ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelav a iz visoko prosojnih 
poliestrskih folij debeline manj 
kot 23 mikronov1. 

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

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

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

ex 40. pgl 

ex 4001 

4005 

4012 

Kavčuk in izdelki iz kavčuka 
in gume: razen: 

Laminirane plošče ali krpe 
kavčuka za čevlje 

Mešanice kavčuka, 
nevulkanizirane. v primarnih 
oblikah ali ploščah, listih ali 
trakovih 

Protektirane ali rabljene 
zunanje gume (plašči); polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami, zamenljivi 
protektoiji (plasti) in ščitniki 
iz gume: 

- Protektirane gume. polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami 

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

Laininacija folij iz naravnega 
kavčuka. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
v seh uporabljenih materialov, 
razen naravnega kavčuka, ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Protektiranje rabljenih zunanjih 
gum. 

'Za visoko prosojne folije se štejejo: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardnerjevim 
Hazemetrom v skladu z A$TM-D 1003-16, t.i.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 

Lil (21 [3] ali (4)_ 

c.\ 40 I - 

- Drugo 

Izdelki iz kavčuka 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., razen iz tar. št. 
4011 ali 4012. 

Izdelava iz kavčuka. 

e\ 41 pal 

c\ 4102 

4104 do 
4107 

410«; 

Surove kože z dlako ali brez 
dlake (razen krzna) in usnje; 
razen: 

Surove kože ovac ali jagnjet. 
brez volne 

Usnje, brez dlake ali volne, 
razen usnja iz tar. št. 4108 ali 
4109 

Lakasto usnje in lakasto 
plastoviio usnje, metalizirano 
usnje 

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

Odstranjevanje volne s kože 
ovac ali jagnjet z volno. 

Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož. 

ali 

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

Izdelava iz usnja iz tar. št. 4104 
do 4107 pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 50 
% cene izdelka franko tov arna. 

42 pgl Usnjeni izdelki, sedlarski in 
jcrmcnarski izdelki; predmeti 
Ai polov anjc. ročne torbe in 
podobni izdelki iz živalskih 
črev (razen sviloprejkine niti) 

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

ON 4.v pili 

c.\ 4302 

Naravno in umetno krzno; 
krzneni izdelki, razen za: 

Sirojeno ali obdelano krzno, 
sestavljeno: 

- Plošče križi, kvadrati in 
podobne oblike 

- Drugo 

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

Beljenje ali barv anje, v štev ši z 
rezanjem in sestavljanjem 
nesestavljenega strnjenega ali 
obdelanega krzna 

Izdelav a iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega 
krzna. 
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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 (41 

4303 Oblačila, oblačilni dodatki in 
drugi krzneni izdelki 

Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega 
krzna iz tar. št. 4302. 

ex 44. pgl. 

cx 4403 

e.\ 4407 

ex 4408 

e\ 4409 

C.\ 4410 do 
cx 4413 

cx 44 15 

CX 44 1 o 

Les in lesni izdelki; lesno 
oglje: razen za: 

Les. grobo obdelan (štirikotno 
tesan) 

Les. vzdolžno žagan ali 
cepljen, rezan ali luščen. 
skobljan. brušen ali topo ali 
zobato dolžinsko spojen, 
debeline nad 6 mm 

Furnirski listi in listi za 
vezane plošče debeline do 6 
mm. sestavljen in drug les. 
žagan po dolžini, rezan ali 
lupljen. skobljan .brušen ali 
lepljen s topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem, 
debeline do 6 mm 

Les. profiliran po vsej dolžini 
katerega koli roba ali strani, 
skobljan ali ne. brušen ali topo 
ali zobato dolžinsko spojen ali 
nc: 

- Brušeni ali topo ali zobato 
dolžinsko spojeni 

- Okrasne palice, venci in 
okrasne len e 

Okrasne palice, venci in 
okrasne len e za notranjo 
dekoracijo in druge oblikov ane 
plošče 

Zaboji za pakiranje, škatle, 
gajbe, bobni in podobna 
embalaža, iz lesa 

Sodi. kadi. vedra in drugi 
sodarski izdelki in njihovi deli. 
iz lesa 

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

Izdelava iz grobo obdelanega 
lesa.olubljenega ali ne. ali samo 
grobo tesanega. 

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

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

Bnišenje ali topo ali zobato 
dolžinsko spajanje 

Predelava v obliki palic, vencev 
ali okrasnih letev. 

Predelava v obliki palic, vencev 
in okrasnih letev. 

Izdelava iz desk. ki niso 
razrezane na določeno v elikost. 

Izdelava iz klanih dog. nadalje 
neobdelanih, razen razžaganih 
na dveh glavnih pov ršinah. 
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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) aH  

ex 4418 

e\ 4421 

- Stavbno pohištvo in leseni 
izdelki /a gradbeništvo 

- Okrasne palice in okrasne 
lene 

Trščice /.a vžigalice; lesne 
kljukice ali zatiči za obutev 

Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
dnigo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo ccličaste lesene 
plošče, skodle in opaži 

Predelava v obliki palic ali 
okrasnih letev. 

Izdelava iz lesa iz katere koli 
tar. št., razen lesene žice i/, tar 
št. 4409. 

e.\ 45 pgl. 

4503 

Pluta in plutasti izdelki, razen: 

Izdelki iz naravne plute 

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

Izdelava iz plute iz tar. št. 
4501. 

46 pgl Izdelki iz slame, esparia in 
drugih materialov za 
pletarsn o; košarski in 
pletarski izdelki 

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

47 pgl Celulozi, lesna ali iz drugih 
vlaknastih celuloznih 
materialov, recikliran papir ali 
karton (ostanki in odpadki) 

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

e.\ 48. pgl. 

C.\ 48 1 1 

481o 

Papir in karton: izdelki iz 
papirne kaše. papirja ali 
kartona: razen za: 

Papir in karton, samo s črtami 
ali kvadrati 

Karbon papir, samokopirni 
papir in drug papir za 
kopiranje in prenašanje (razen 
tistih iz tar št. 4809): matrice 
za razmnoževanje in ofsetne 
plošče i/ papirja, v škatlah ali 
brez škatel 

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

Izdelava iz materialov za 
izdelavo papitja iz 47 poglavja. 

Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47 poglavja. 
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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 (2} [3] ali (4) 

4817 

ex 4818 

e.\ 4819 

cx 4820 

c\ 482? 

Pisemski ovitki, pisemske 
kanice. dopisnice in kane za 
dopisovanje iz papiija ali 
kartona, kompleti za 
dopisovanje v škatlah, 
vrečkah, notesih in podobnih 
pakiranjih, iz papirja in 
kartona 

Toaletni papir 

Škatle, zaboji, vreče in drage 
posode za pakiranje iz papiija. 
kartona, celulozne vate ali 
listov' ali trakov iz celuloznih 
vlaken 

Bloki papiija za pisma 

Drag papir, karton, celulozna 
vata ter listi in trakovi iz 
celuloznih vlaken, razrezani v 
določene velikosti ali oblike 

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

Izdelava iz materialov za 
izdelavo papiija iz 47 poglavja. 

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

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

Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 4" poglavja. 

cx 49 pgl. 

4909 

4910 

Tiskane knjige, časopisi, slike 
in drugi izdelki grafične 
industrije, rokopisi, tipkana 
besedila in načrti, razen za: 

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

Kpledarji vseh vrst. tiskani, 
vštcvši koledarske bloke: 

- Kolcdaiji vrste "večni" ali z 
zamenljivimi bloki na 
podlagah, ki niso iz papirja ali 
kartona 

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

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

Izdelava, pri kateri 
- se vsi uporabljeni materiali 
uv rščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- v rednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene 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 

11) (2} (3) ali <4± 

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

c.\ 50. pgl 

cx 500." 

5004 do ex 
5006 

5007 

Svila, razen: 
•- 

« 

Svileni odpadki (vštevši 
zapredkc. neprimerne za 
odvijanje, odpadke preje in 
raztrgane tekstilne matenale). 
mikam ali česani 

Svilena preja in preja iz 
odpadkov svile 

Tkanine iz svile ali svilenih 
odpadkov 

- Z vtkanuni gumijastimi 
nitmi 

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

Mikanje ali česanje sv ilenih 
odpadkov. 

[zdelava iz:' 
- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
dnigače predelanih za predenje. 
- drugih naravnih vlaken, 
neinikanih ali nečesanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše ali 
- materialov za izdelavo 
papirja 

Izdelav a iz enojne preje1 

• 

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke 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 (4} 

- Drugi Izdelava iz.1 

- preje iz kokosovih vlaken. 
- narav nih vlaken. 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše ali 
- papirja. 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama (kot so 
razmaščevanje. beljenje, 
merceriziranje. 
termostabiliziranje. dviganje, 
kalandiranje. obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

cx 51. pgl 

5106 do 
5110 

Volna, fina ali groba živalska 
dlaka, preja in tkanine i/ 
konjske /jme: razen: 

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

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

Izdelava iz:1 

- surov e svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
kako drugače predelanih za 
predenje. 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače 
pripravljenih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- materialov za izdelav o 
papirja. 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke 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 

112. J2L J2L ali (4) 

5111 do 
5113 

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

- Z vtkanimi gumijastimi 
nitmi 

- Drugi 

Izdelava iz enojne preje' 

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

ali 

Tiskanje, spremljano i najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama 

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

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke 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 

_OI J?L (3) aii J£L 

ex 52. pgl. 

5204 do 
5207 

5208 do 
5212 

Bombaž, razen: 

Preja in sukanec iz bombaža 

Bombažne tkanine: 

- Z Mkanimi gumijastimi nitmi 

- Druge 

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, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače 
pripravljenih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

Izdelava iz enojne preje 

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

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

16. oktober2000 119 poročevalec, št. 89/1 



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

 (3} ah  

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama (kot so 
razmaščevanje. beljenje, 
merceriziranje. 
lermostabiliziranje. dv iganje, 
kalendiranje. obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47.5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

c\ 5?. pel 

5306 Jo 
5308 

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

Preja i/ drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; papirna preja 

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

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

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke 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 jrm da status blaga s poreklom 

Hi  (3} ali (41 

5309 do 
5311 

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

- Z vtkanini gumijastimi nitmi 

- Druge 

Izdelava iz enojne preje.' 

Izdelava iz:1 

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

ali 

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

• 

54()1 do 
?40<> 

Preja, monofilamenti in • 
sukanec iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov 

Izdelava iz: 1 

- surove sv ile ali ostankov 
svile, imkamh ali česanih ali 
drugače priprav ljenih za 
predenje. 
- naravnih vlaken, nemikanih 
in nečesanih ali kako drugače 
priprav ljenih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

'Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke 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  

5407 in 
5408 

Tkanine iz preje iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov: 

- Z \tkanimi gumijastimi nitmi 

- Druge 

Izdelava iz enojne preje.1 

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

ali 

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

5501 do 
5507 

Umetna ali sintetična rezana 
vlakna 

Izdelava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše. 

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke 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 

 iU (2}  O) ali (4) 

5508 do 
5511 

5512 do 
5516 

Preja in sukanec za šivanje iz 
umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken 

Tkanine iz umetnih in 
sintetičnih rezanih vlaken: 

- Z v tkanimi gumijastimi nitmi 

- Druge 

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

Izdelav a iz enojne preje1 

Izdelava iz1: 
- preje iz kokosovih vlaken. 
- naravnih vlaken. 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, neinikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše ali 
- papirja. 

ali 

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

" Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke 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 

111 J2lL 121 ali 1£1 

c\ 56 pgl 

5602 

Vata. klobučcvina in nctkani 
materiali: specialne preje; vrvi. 
motvozi, konopi in prameni ter 
izdelki i/, njih. razen: 

Klobućcvina.vključno z 
impregnirano, prevlečeno ali 
lainininino: t 

- Iglana klobučcvina 

- Dnino 

Izdelava iz:1 

- preje iz kokosovega vlakna. 
- naravnih vlaken, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše ali 
- materialov za proizvodnjo 
papiija. 

Izdelava iz1 

- naravnih vlaken. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

Lahko pa se uporabljajo: 
- polipropilenski filament iz 
tar. št. 5402, 
- polipropilenska vlakna iz tar. 
št. 5503 ali 5506. ali 
- filamentni trak iz 
polipropilena iz tar. št. 5501. 
pri katerih je v vseh primerili 
denomi nacija vsakega 
filamenta ali vlakna nižja od 9 
deciteksov. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 40 
% cene izdelka franko tovarna 

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

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga 
HS 

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

ili (2) [3] ali (41 

5604 

5605 

5606 

Niti in vrvi iz gume. prekrite s 
tekstilnim materialom: 
tekstilna preja, trakovi in 
podobno iz tar. št. 5404 ali 
5405. impregnirani, 
prevlečeni, obloženi z gumo ali 
plastično maso 

- Gumijaste niti in vrvi. 
prekrite s tekstilom 

- Drugo 

Metalizirana preja, posukana 
ali ne. izdelana iz tekstilne 
preje ali trakov ali podobnega 
iz tar. št. 5404 ali 5405. 
kombinirana s kovino v obliki 
niti. traku ali prahu ali 
prev lečena s kovino 

Posukana preja in zviti trak in 
podobno iz tar. št. 5404 ali 
5405 (razen iz tar. št. 5605 in 
posukane preje iz konjske. 
žime), ženiljska preja 
(vključno kosmičeno ženiljsko 
prejo): efektno vozličasta preja 

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

Izdelava iz:1 

- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako dnigače 
predelanih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. ali 
- materialov' za izdelavo 
papirja. 

Izdelava iz': 
- naravnih vlaken. 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše ali 
- materialov 7<i izdelavo 
papirja. 

Izdelav a iz1: 
- naravnih vlaken. 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

57. pd. Preproge in druga tekstilna 
talna prekrivala: t 

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke 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 

LU (2) (3) ali {4± 

- Iz igla ne klobuče\ine 

- Iz druye klobučeMne 

- Drugo 

Izdelava iz:' 
- naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
Lahko se uporabljajo: 
- preja iz polipropilenskcga 
filamenta iz tar. št. 5402. 
- polipropilenska vlakna iz tar. 
št. 5503 ali 5506 ali 
- filamentni traki iz 
polipropilena iz tar. št. 5501. 
pri katerih je v vseh primerili 
vsebina vsakega filamenta ali 
vlakna manjša od 9 
decitekstov. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 40 
% cene izdelka franko tovarna. 

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

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

cx 5i> pgl Specialne tkanine; taftane 
tekstilne tkanine: čipke; 
tapiserije: pozamentarije; 
vezenine, razen: 

- Kombinirane z gumijasto 
nitjo 

Izdelava iz enojne preje'. 

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke 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) J2L J2L ali J2L 

- Drage 

5805 Ročno ikane tapiserije (vrste 
gobelin, flandrijske. aubusson. 
beauvais. in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr. z 
drobnim in križnim vbodom), 
konfekcionirane ali ne 

58Iti Vezenine v metraži, trakovih 
ali motivih 

Izdelava iz: 

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

ali 

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

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

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

:Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke 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 

11L J2L J2L ali ilL 

5901 

5902 

590" 

5904 

5905 

Tekstilne tkanine, prevlečene z 
lepilom ali škrobnim! snovmi, 
ki se uporabljajo za zunanjo 
vezavo knjig in podobne 
namene tkanine za kopiranje: 
platna, pripravljena za 
slikanje, toge tkanine 
(buckram) in podobne tkanine, 
ki se uporabljajo za izdelavo 
klobukov 

Kord tknnine za avtomobilske 
plašče i/ preje in najlona, 
poliestra in viskoznega rajona 
velike jakosti: 

- Z vsebnostjo do. vštevši 90 
mas. % tekstilnih materialov 

- Druge 

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

Linolej. vštevši rezanega v 
oblike, lalna prekrivala na 
tekstilni podlagi, premazana 
prevlečena ali prekrita, 
razrezana v oblike ali ne 

Zidne tapete iz tekstila: 

Izdelava iz preje. 

Izdelava iz preje. 

Izdelava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše. 

Izdelava iz preje, 

ali 

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

Izdelava iz preje.' 

'Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke 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 

(1) J21 (3) ali JiL 

5906 

- Impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite ali 
laminirane z gumo. plastičnimi 
masami ali drugimi materiali 

- Druge 

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

- Pletene ali kvačkane tkanine 

Izdelava iz preje. 

Izdelava iz1 

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

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama (kot so 
razmaščevanje. beljenje, 
merceriziranje. 
termostabiliziranje. dviganje, 
kalendiranje. obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, poprav ljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da v rednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47.5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava iz:1 

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

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke 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 

111 J2) (3) ali 1£L 

590" 

5908 

590° do 
59 li 

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

- Druge 

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

Stenji iz tekstila, tkani, 
opleteni ali pleteni, za svetilke, 
peči. vžigalnike, sveče. 
ipd.;žarilne mrežice za plinsko 
razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke . 
impregnirani ali 
neimprcgnirani: 

- Žarilnc mrežice za plinske 
svetilke impregnirane 

- Drugi 

Tekstilni izdelki, za 
industrijsko uporabo: 

- Diski ali obroči za poliranje, 
razen iz klobučevine iz tar. št. 
5911 

Izdelava iz kemičnih 
materialov. 

Izdelava iz preje. 

Izdelava iz preje, 

ali 

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

Izdelava iz cevasto pletenih 
materialov za svetilke. 

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

Izdelava iz preje ali odpadkov 
tkanin ali krp iz tar. št. 6310 
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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 J2L JIL ali JU. 

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

Izdelava iz:1 

- preje iz kokosovega vlakna. 

- naslednjih materialov: 
— preja iz politetrafluoretilena;. 
— preje, večnitne. iz poliamida. 
prekrite, impregnirane ali 
prevlečene s fenolno smolo. 
— preje iz sintetičnih tekstilnih 
vlaken iz aromatičnih 
poliamidov. dobljenih z 
polikondenzacijo m- 
fenilendiamina in izoftalne 
kisline. 

-- monofilamenta iz 
politetrafluoretilena,2 

— preje iz sintetičnih tekstilnih 
vlaken iz poli-p- 
fenilentereftalamida, 
— preje iz steklenih vlaken, 
prekrite s fenolno smolo in 
ojačene z akrilno prejo2. 
- kopoliestrskih 
monofilainentov iz poliestra in 
smole iz tereftalne kisline in 
1 4-cikIoheksandietanola in 
izoftalne kisline. 
- - naravnih vlaken. 
• umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

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

:Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo v strojih za 
izdelavo papiga. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

H) (2) (3± ali (4}_ 

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

60. pgl Pleteni ;ili kvačkani materiali Izdelava iz:1 

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

<>l pgl Oblačila in oblačilni dodatki, 
pleteni ali kvačkani: 

- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, iz 
dveh ali več kosov pletene ali 
kvačkane tkanine, kije 
urezana v določeno obliko ali 
neposredno pridobljena v 
določeno obliko 

- Drugi 

Izdelava iz preje ; 

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

c\ f>2. pgl. Oblačila in oblačilni dodatki.ki 
niso pletena ali kvačkana. 
razen: 

Izdelava iz preje \ 

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

:Glej uvodno opombo 6 
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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 i?L M. ali J4L 

e.\ 6202. 
ex 6204. 
e.\ 6206. 
ex 6209 
in 
e.\ 6211 

c\ 6210 in 
e\ 6216 

6213 in 
6214 

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

Ognjevarna oprema iz tkanin, 
prevlečenih s folijo iz 
aluminiziranega poliestra 

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

- Vezeni 

Izdelava iz preje.2 

ali 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.2 

Izdelava iz preje: 

ali 
Izdelava iz neprevlečene 
tkanine, če vrednost 
uporabljene neprevlečene 
tkanine ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna2 

Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.'-J 

ali 

Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.2 

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

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

_OL 121 M. ali M. 

62 r 

- Drugi 

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

- Vezeni 

- Ognjev ar na oprema iz tkanin, 
prevlečenih s folijo 
alumini/iranega poliestra 

Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.1: 

ali 

Izdelavi sledi tiskanje, 
spremljano z najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
operacijama (kot so 
razmaščevanje. beljenje, 
merceriziranje. 
tennostabiliziranje. dv iganje, 
kalendiranje. obdelav a za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, poprav ljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
iz tar. št. 6213 in 6214 ne 
presega 47.5 %cenc izdelka 
franko tovarna. 

[zdelava iz preje/ 
ali 
Izdelava iz ncvczene tkanine, 
pod pogojem, da v rednost 
uporabljene nev ezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna/ 

Izdelava iz preje/ 

ali 

Izdelava iz neprevlečene 
tkanine.pod pogojem, da 
v rednost uporabljene 
neprevlečene tkanine ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tov arna/ 

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

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

 £] £3} ali (4)  

- Medvloge za ovratnike in 
manšete. urezane 

- Drugi 

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

Izdelava iz preje.: 

ex 6?. pgl. 

6301 do 
6304 

i 

Drugi gotovi tekstilni izdelki: 
kompleti: ponošena -izrabljena 
oblačila in izrabljeni tekstilni 
izdelki: krpe. razen: 

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

- Iz klobučevine ali iz netkanih 
materialov 

- Drugi: 

- vezeni 

-- drugi 

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

Izdelava iz:1 

- naravnih vlaken ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše 

Izdelav a iz nebeljene enojne 
preje. 

ali 

Izdelava iz nevezene tkanine 
(razen pletene ali kv ačkane). 
pod pogojem. 

da v rednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40 
% cene i/.delka franko tovarna 

Izdelava i/, nebeljene enojne 
prej j. ' 

-Glej uvodno opombo 6. 

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

:'Za pletene ali kvačkane izdelke brez dodatka elastike ali gume. dobljene s šivanjem 
ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih neposredno v oblike) 
glej uvodno opombo 6 
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n) (2} [3] ali (41 

6105 

6106 

610" 

6 *08 

Vreče m vrečke, ki se 
uporabljajo za pakiranje blaga 

Ponjave platnene strehe in 
zunanje platnene navojnice 
(tende). šotori: jadra (za 
plovila, jadralne deske ali 
suhozenina vozila); izdelki za 
taborjenje 

- Nctkani 

- Drugi 

Drugi gotovi izdelki, vštevši 
kroje za oblačila 

Garniture, ki so sestavljene iz 
tkanine in preje, s priborom ali 
brez njega za izdelovanje 
preprog in pregrinjal, tapiserij, 
vezenih namiznih prtov in 
serviet ali podobnih tekstilnih 
izdelkov. pripravljenih v 
zavitkih za prodajo na drobno 

Izdelava iz:1 

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

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

Izdelava iz nebeljene enojne 
preje i: 

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

Vsak predmet v garnituri mora 
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj 
veljalo, če ne bi bil v garnituri. 
Predmeti brez porekla pa se 
laliko v ključijo, če njihova 
skupna v rednost ne presega 15 
% cene garniture franko 
tovarna. 

• 

Cx 64 pul Obutev. ga maše in podobni 
izdelki, razen: 

Izdelav a iz materialov iz katere 
koli tar št., razen spajanja 
gornjih delov, pritrjenih na' 
notranje podplate ali druge 
komponente podplatov iz tar 
št. 6406. 

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

:Glej uvodno opombo 6. 
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iU (2} [3) ali  

6406 Deli obutve (vštevši zgornje 
dele. pritrjene ali ne na 
podplate, razen na zunanje 
podplate), odstranljivi vložki 
za obutev, vstavki za pete in 
podobni izdelki; gamaše. 
ovijači in podobni izdelki in 
njihovi deli 

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

ex 65. psi. 

6503 

6505 

Pokrivala in njihovi deli. 
razen: 

Klobuki in druga pokrivala iz 
klobučevine. izdelani iz tulcev, 
stožcev in drugih izdelkov iz 
tar. št. 6501. vštevši tudi 
podložene ali okrašene 

Klobuki in druga pokrivala, 
pleteni ali kvačkani ali izdelani 
iz čipke, klobučevine ali 
drugih tekstilnih tkanin (razen 
i rakov), tudi okrašena ali 
podložena; mrežice za lase iz 
kakršnega koli materiala, 
okrašene ali podložene ali ne 

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

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken.1 

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken' 

ex 66. pgl 

6601 

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

Dežniki in sončniki (vštevši 
palice dežnike, vrtne sončflike 
in podobne dežnike) 

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

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

67. pgl Preparirano perje in puh in 
i/u.l!i/, njih; umetno cvetje; 
lasuljarski izdelki 

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

cx 68. pal. Izdelki iz kamna, sadre, 
cementa, azbesta, sljude ali 
podobnih materialov; razen: 

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

j izdelka. 

"Glej uvodno opombo 6. 
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11] (2)  [3] ali [4± 

e\ 680? 

e.\ 6812 

e.\ 6814 

Izdelki iz naravnega skrilavca 
ali agloineriranega skrilavca 

Izdelki iz azbesta.izdelki iz 
mešanic na podlagi azbesta iz 
mešanic na podlagi azbesta in 
magnezijevega karbonata 

Izdelki iz sljude. vštevši 
aglomenrano ali 
rekonstruirano sljudo. na 
podlagi iz papirja, kartona ali 
drugih materialov 

Izdelava iz obdelanega 
skrilavca. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. 

Izdelava iz obdelane sljude 
(vštevši aglomerirano ali 
rekonstituirano). 

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

C\ 70. pgl 

c.\ 700?. 
ex 7004 in 
c\ "005 

7006 

700" 

7008 

70(>*> 

Steklo in stekleni izdelki, 
razen; 

Steklo / neodbojno plastjo 

Steklo i/ tar št. 7003. 7004 ali 
7005. upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, 
emajlirano ali drugače 
obdelano, toda neokvitjeno ali 
nespojeno z drugimi materiali 

Varnostno steklo iz kaljenega 
ali plastnega stekla 

Večplastni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla 

Steklena ogledala, z okvirjem 
ali brez njega, vštevši 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. št. 
7001. 

Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001. 

Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001. 

Izdelava iz materialov- iz tar 
št. 7001. 

Izdelav a iz materialov iz tar. 
Št 7001. 
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111 JZL J3L ali -£L 

7010 

701: 

ex 7019 

c.x 71. pgl 

C.\ 7101 

Baloni, steklenice, kozarci, 
lonci, fiole. ampule in druge 
posode iz stekla za transpon ali 
pakiranje blaga: stekleni 
kozarci za vlaganje, čepi. 
pokrovi in druga zapirala, iz 
stekla 

Stekleni izdelki za namizno in 
kuhinjsko uporabo, za toaletne 
namene, v pisarnah, izdelki za 
notranjo dekoracijo in podobne 
namene (razen tistih iz tar. št. 
7010 ali 7018) 

Izdelki iz steklenih vlaken 
(razen preje) 

Naravni in kultivirani biseri, 
dragi in poldragi kamni: 
plemenite kovine, kovine, 
plntirnne 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. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

ali 

Brušenje steklenih izdelkov, če 
vrednost nebrušenih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna 

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

ali 

Brušenje steklenih izdelkov, če 
vrednost nebrušenih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. 

ali 

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

Izdelava iz: 
- nebananih trakov steklenih 
vlaken, rovinga. preje ali 
rezanih niti. ali 
- steklene volne 

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

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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11) 12) (3) ali (4± 

e.\ 71021 
e.\ 7103 in 
e.\ 7104 

7106> 
7108 in 
7110 

C.\ 7107. 
cx 7109 in 
cx 7111 

7116 

7117 

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

Plemenite kovine: 

- Neobdelane 

- Polprcdelane (polizdelki) ali 
v obliki prahu 

Kovine platirane s 
plemeni umi kovinami, v obliki 
polizdelkov 

Predmeti iz naravnih ali 
kultivir.inih biserov, dragih ali 
poldragih kamnov (naravnih, 
sintetičnih ali rekonstruiranih) 

Imitacijo nakita 

Izdelava iz neobdelanih dragih 
ali poldragih kamnov. 

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

Izdelava iz neobdelanih 
plemenitih kovin. 

Izdelava iz kovin, platiranih z 
neobdelanimi plemenitimi 
kovinami. 

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

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

Izdelava iz delov navadne 
kov ine. neprekritih ali 
neprevlečenili s plemenitimi 
kov inami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

» 

cx "2 pgl Železo in jeklo: razen za: Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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11) (2} (3) ali [41 

7207 

7208 do 
7216 

7217 

ex 7218. 
7219 do 
7222 

722? 

e\ 7224. 
7225 do 
7228 

7229 

Polizdelki iz železa ali 
nelegiranega jekla 

Ploščati valjani izdelki, palice, 
kotniki in profili iz železa ali 
nelegiranega jekla 

Hladno vlečena žica iz železa 
ali nelegiranega jekla 

Polizdelki, ploščati valjani 
izdelki, palice, kotniki in 
profili iz nerjavnega jekla 

Hladno vlečena žica iz 
nerjavnega jekla 

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

Hladno vlečena žica iz drugih 
vrst legiranega jekla 

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7201. 7202. 7203. 7204 ali 
7205. 

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

Izdelava iz polizdelkov iz tar 
št. 7207. 

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

Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7218. 

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

Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7224. 

c\ 73. pgl 

e.\ ".'01 

7302 

7304. 
7305 in 

730t> 

Železni in jekleni izdelki: 
razen: 

Piloti 

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

Cevi in votli profili iz železa 
ali jekla (razen iz litega železa) 

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

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
"206. 

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
"206. 

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
"206. 7207. 7218 ali 7224. 
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 (2) £} ali  

e.\ 7307 

7308 

c.\ 7315 

Pribor za cevi in votle profile, 
iz nerjav nega jekla (ISO št. 
X5CrNiMo 1712). sestavljen iz 
več delo\ 

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

Verige /oper drsenje 

Struženje, vrtanje, širitev 
lukenj, izrezovanje navojev, 
urezovanje in peskanje kovanih 
polizdelkov, katerih vrednost 
ne presega 35 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar št 
izdelka. Zvaijeni kotniki in 
profili iz tar. št. 7301 pa se ne 
smejo uporabljati. 

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

ex 74. psi 

7401 

74U2 

7403 

Baker in bakreni izdelki, 
razen: 

Bakrov kamen, cementni baker 
(precipuat bakra) 

Nerafinirani baker, bakrene 
anode (pozitivne elektrode) za 
elektrolizo 

Rafinir.ini baker in bakrove 
zlitine, surov i: 

- Rafinirani baker 

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

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

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

Izdelav a, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št 
izdelka 
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in 12] (3) aH [41 

7404 

7405 

- Bakrove zlitine in rafinirani 
baker, ki vsebuje druge 
elemente 

Bakrovi odpadki in ostanki 

Predzlitine bakra 

Izdelava iz rafiniranega 
surovega bakra ali bakrovih 
odpadkov in ostankov. 

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

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

ex 75. pgl 

7501 do 
750? 

Nikelj in nikijevi izdelki, razen 
za: 

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

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

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

ex 76. pgl. 

7601 

7602 

Aluminij in izdelki iz 
aluminija: razen za. 

Aluminij, surovi 

Aluminijasti odpadki in 
ostanki 

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

Izdelava s toplotno ali 
elektronsko obdelav o iz 
nelegiranega aluminija ali iz 
aluminijevih uJpadkuv in 
ostankov. 

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

0 
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111 !il P) ali [41 

C.\ 7616 Izdelki iz alumini. razen gaze. 
tkanin, rešetk, mrež. ograj, 
tkanin za ojačanje in podobnih 
materialov (vštevši neskončne 
trakove) iz aluminijaste žice, in 
ekspandirane kovine iz 
aluminija 

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

• 

77 pgl Rezervirano za morebitno 
prihodnjo uporabo HS 

e.\ 78 pgl 

7801 

% 

7802 

Svinec in svinčeni izdelki. 
razen za 

Surovi svinec: 

- Rafinirani svinec 

- Drugi 

Svinčeni odpadki in ostanki 

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

Izdelava iz obdelanega svinca 
("bullion" ali "\vork") 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne smejo pa se 
uporabljati odpadki in ostanki 
iz tar. št. 7802 

Izplava, pri katen se vel 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

C\ 79 pgl. Cink in cinkovi izdelki, razen 
za; 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. ši. izdelka in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
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7901 

7902 

Cink. surov 

Cinkovi odpadki in ostanki 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne smejo pa se 
uporabljati odpadki in odpadki 
iz tar. št. 7902. 

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

ex 80. pgl 

8001 

8002 in 
8007 

Kositer in kositrni izdelki: 
razen za: 

Kositer, surov 

Kositrni odpadki in ostanki: 
drugi kositrni izdelki 

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

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

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

81. pgl Druge navadne kov ine, 
kenneti: njihov i izdelki. 

- Druge navadne kov in«: 
obdelane: njihov i izdelki 

- Druge 

Izdelav a, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov, 
uv rščenih v isto tar. št., kot je 
tar. št. izdelan, ne presega 50 
% cene izdelka franko tovarna. 

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

c.\ 82. pgl Orodje, nožarski izdelki, žlice 
in v ilicc iz nav adnih kovin: 
njihov i deli iz navadnih kovin: 
razen za 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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01 J2L J2L ali M. 

8206 

8207 

8208 

e.\ 8211 

8214 

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

Izinenljivo orodje za ročno 
obdelovalne priprave na 
mehanični pogon ali brez 
njega ali za obdelovalne stroje 
(npr za stiskanje, kovanje, 
prerpezovanje. narezovanje in 
vrezovanje navojev, vrtanje, 
vtiskanje. grezenje. rezkanje. 
struženje ali navijanje ali 
odv ijanje vijakov), vštevši 
matrice za izvlačenje ali 
istiskanje kovine in orodje za 
vrtanje sten in zemlje 

Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprav e 

Noži z rezili, nazobljeninu ali 
nenazobljenimi (v štev ši 
v rtnarske nože), razen nožev iz 
tar. št. 8208 

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo v 
drugo tar. št. razen 8202 do 
8205. Vendar pa se orodje iz 
tar. št. 8202 do 8205 lahko 
vstavi v garniture, če njihova 
vrednost ne presega 15 % cene 
garniture franko tovarna. 

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

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

Izdelava, pri kateri se v si 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo ročaji in rezila iz 
nav adnih kovin. 

Izdelav a. pri kateri se \ si 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar št. 
izdelka. Laliko pa se 
uporabljajo ročaji iz navadnih 
kovin. 
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8215 Žlice, vilice, zajemalke, 
penovke. lopatice za serviranje 
kolačev. noži za ribe. noži za 
maslo, prijemalke za sladkor 
in podoben kuhinjski in 
namizni pribor 

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

e.\ 83. pgl. 

e.\ 8302 

e.\ 8306 

Razni izdelki iz navadnih 
kovin; razen za: 

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

Kipci in drugi okraski iz 
navadnih kovin 

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

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uv rščajo 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 
franko tov arna 

es 84. pgl. 

cx 840! 

Jedrski reaktorji: kotli, stroji 
in mehanske naprave: njihovi 
deli. razen za: 

Gorilni elementi (polnjenja) za 
jedrske reaktorje 

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

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

Izdelava, pri kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 30 cenc 
izdelka franko tovarna. 

l/delava, pri kateri 
v rednost vseli 
uporabljenih matenalov 
nc presega 30 % cenc 
izdelka franko tovarna 

'To pravilo se uporablja do 31. decembra 1998 
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11L iil J2L ali 

8402 

8403 
in 
C.\ 8404 

8406 

8407 

8408 

8409 

841 1 

8412 

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

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

Turbine na vodno in drugo 
paro 

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 ali 
poldizelski motorji) 

Deli. ki so primerni izključno 
ali pretežno za motorje i/, tar. 
št 840" ali 8408 

Turboreaktivni motorji, 
turbopropelerski motorji in 
druge plinske turbine 

Drugi pogonski stroji in 
motorji 

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

Izdelava, pri kateri 
se vsi uporabljeni materiali 
uv rščajo v drugo tar št. kot sta 
8403 ah 8404. 

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

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

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

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

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

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

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

[zdelava, pri kateri 
vTednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tov arna 

Izdelav a, pn kateri 
vTednost v seh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 "ocene 
izdelka franko tovarna. 
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(II (2) _£l ali 

C.\ 8413 

ex 8414 

S415 

K4I8 

C\ 8419 

Tlačne črpalke z rotacijskim 
gibanjem 

Industrijske nape. ventilatorji 
in podobno 

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

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

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

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

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

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

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

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljcihn materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uv rščeni v 
isto tar št kot proizvod, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vTednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 25 % cene 
izdelka franko tov arna 

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

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

Izdelava, pri katen 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 30 % cenc 
izdelka franko tov arna 
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111 J2L J2L ali 

8420 

8423 

8425 
do 
8428 

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

Tehtnice (razen tehtnic z 
občutljivostjo 5 cg ali večjo), 
vključno stroje za štetje in 
kontrolo, ki delujejo na 
podlagi meijenja teže: uteži in 
tehtnice vseh vrst 

Stroji in naprav e za dv iganje, 
manipuliranje, nakladanje ali 
razkladanje 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uv rščeni v 
isto tar. št. kot izdelek, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

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

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tov arna, m 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uv rščeni v 
tar. št.8431. uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene i/dclkn 
franko tov arna. 

Izdelava, pn kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 30 % cene 
izdelka franko tov arna 

Izdelav a, pn katen 
vrednost v seh 
uporabljenih matcnalov 
nc presega 25 % cenc 
izdelka franko tov arna 

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

i 
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8429 

8430 

cx 84?! 

8439 

Buldožerji, angledožeiji. 
grejdeiji. stroji za nabijanje in 
cestni valjarji, mehanske 
lopate, ravnal niki. skreperji. 
bagri, nakladalniki z lopato, 
samovozni: 

- Cestni valjarji 

- Drugi 

Drugi stroji za ra\ nanje, 
strganje. izkopavanje, 
nabijanje, kopanje ali vrtanje 
zemlje, mineralov ali rud: ovni 
in stroji za izdiranje pilotov; 
snežni plugi in snežni 
odmetalniki 

Deli. primerni za uporabo 
izključno ali pretežno s 
cestnimi valjarji 

btioji za izdelavo celuloze iz 
vlaknastih celuloznih 
materialov ali za izdelavo ali 
končno obdelavo papirja ali 
kartona 

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

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

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

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

L: '..lava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto lar. št. kol proizvod, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pn kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pn kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih matenalov 
nc presega 30 % cene 
izdelka franko tov arna 

Izdelava, pn k ,:cri 
vrednost v seli 
uporabljenih materialov 
nc presega 30 % cene 
izdelka franko tov arna. 
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844 I 

8444 do 
844" 

e\ 8448 

84 52 

Drugi stroji za predelavo 
papirne kaše. papiga ali 
kartona vštevši stroje za 
re/anje v seh vrst 

Stroji i/ teh tar št. kt se 
uporabl jajo v tekstilni 
industriji 

Pomožni stroji in naprave za 
uporabo s stroji i/, tar št 8444 
m 844> 

Šivalni stroji, razen strojev za 
šivajc knjig iz tar št. 8440. 
omarice, stojala in pokrovi, 
predvideni za šivalne stroje; 
igle /:\ šivalne stroje 

- šivalni stroji (samo verižni 
vbod). / glavami z maso do 16 
kg brez motorja ali do 17 kg z 
motoriein 

- Dnim 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri sc v okv iru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št. kot izdelek, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna 
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8456 
do 
8466 

8469 do 
8472 

8480 

8482 

8484 

8485 

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

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

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

Kotalili lcžaji 

Tesnila iz kov inskih listov, 
kombinirana z drugim 
materialom, ali iz dveh ali več 
plasti kovine: garniture tesnil, 
različne po sestav i materiala, v 
vrečkah, ovitkih ali podobnih 
pakiranjih: mehanski čepi 
(tesnila) 

Deli strojev ali naprav brez 
električnih priključkov, 
izolatorjev. tuljav , kontaktov 
ali drugih električnih delov. ki 
niso navedeni ali zajeti drugje 
v tem poglavju 

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

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

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 

cx 85 psi Električni stroji in oprema ter 
njihovi deli; aparati za 
snemanje in reprodukcijo 
zvoka: aparati za snemanje tn 
repodukciio televizijske slike 
in zv oka ter deli in pribor za te 
izdelke: razen za: 

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost v seh 
uporabljenih materialov 
nc presega 30 % cene 
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 

ni lil _£L ali (4) 

8501 

8502 

e.\ 8504 

C\ 8518 

851» 

Elektromotorji in električni 
generatorji (razen 
gcneratorskih agregatov) 

Električni generatorski 
agregati in rotacijski 
pretvorniki 

Napajal tuki za stroje za 
avtomatično obdelavo 
podatkov 

Mikrofoni in njihova stojala: 
zvočniki vštevši zvočnike v 
zvočnih omaricah; avdio- 
frekvenčni električni 
ojačevalniki, kompletni 
električni sestavi za ojačavanje 
zvoka 

Gramofoni z v grajenim 
ojačevalnikom ali brez njega, 
glasbeni avtomati na 
plošče.kasetni magnetofoni in 
drugi aparati za reprodukcijo 
zv oka, ki nimajo vgrajene 
naprave za snemanje zvoka 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov nc 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri sc v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uv rščeni v 
tar. št. 8503 uporabljajo samo 
do v rednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov nc 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri sc v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar št. 8501 ali 850?. skupaj 
uporabljajo samo do vrednosti 
10 % cene izdelka franko 
tovarna. 

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

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

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

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

Izdelava, pn kateri 
vrednost v seli 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cenc 
izdelka franko tov arna 

Izdelava, pn kateri 
v rednost v seh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 "»cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelav a, pri katen 
v rednost v seh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 0 .> cene 
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 

m (2) J2L ali 

8520 

8521 

8522 

852? 

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

Aparati za snemanje in 
reprodukcijo slike in zvoka, ki 
imajo vgrajen videotuner ali 
ne 

Deli in pribor, uporabni 
izključno ali pretežno z aparati 
iz tar. št. 8519 do 8521 

Pripravljeni prazni nosilci za 
zvočna in podobna snemanja 
drugih pojavov, razen izdelkov 
iz 37 poglavja 

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

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

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

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

Izdelava, pri katen 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 30 % cene 
izdelka franko tov arna 

Izdelava, pri katen 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 30 % cene 
izdelka franko tov arna 
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Tar. štev. 
HS 

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

III i21_ JII ali 

8524 

8525 

852« 

Plošče, i rakovi in drugi posneti 
nosilci, vključno z zvočnimi 
in drugimi podobno posnetimi 
pojavi. vključno matrice in 
galvanske odtise za 
proizvodnjo plošč, razen 
izdelkov iz 37 poglavja 

- Matrice in galvanski odtisi za 
izdelavo plošč 

- Drugo 

Oddajniki za radiotelefonijo. 
radiotelcgrafijo. radiodifuzijo 
ali telc\ izijo. vštevši oddajnike 
z vgrajenim sprejemnikom ali 
aparatom za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka: 
televizijske kamere: 
videokainere za snemanje 
posamičnih slik in druge 
videosncmalne kamere 

Radarji pomožne naprave za 
radionav igacijo in aparati za 
radijsko daljinsko krmiljenje 

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

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8523. uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene i/.delka 
franko tovarna. 

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

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 "/ cen*' i >dclka 
franko tovarna, in 
- pn kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom 

Izdelava, pn kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 0 o cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pn kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 ° o cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pn kateri 
v rednost v seh 
uporabljenih materialov 
ne pr?:ega 25 cene 
izdelka franko tov arna. 
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Tar. štev. 
HS 

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

(1L J2L A3L ali ili. 

8527 

8528 

8529 

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

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

Deli. ki so izključno ali 
pretežno primerni za uporabo 
z aparati iz tar št. 8525 do 
8528: 

- Izključno ali pretežno 
primerni za uporabo pri 
aparatih za videosnemanjc in 
reprodukcijo slike 

- Drugi 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka ( 

franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 25 % cene 
izdelka franko tov ama. 

Izdelava, pri katen 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 25 % cene 
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 

11) £2} (3} ali (4) 

8535 
in 
8536 

8537 

C\ 854 1 

8542 

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

Table, plošče, pulti. mize. 
omare in druge osnove, 
opremljene z dvema ali več • 
aparati iz tar. št. 8535 ali 
8536. za električno krmiljenje 
ali razdeljevanje električnega 
toka. všievši tiste z vdelanimi 
inštrumenti ali aparati iz 90. 
pogla\ja. razen komutacijskih 
aparato\ iz tar. št. 85 H 

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

Elektronska integrirana vezja 
in mikrosestavi 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov nc 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okv iru zgornje 
meje vsi materiali, uv rščeni v 
tar. št. 8538 uporabljajo saino 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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. št. 8538 uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

Izdelava: 
- pri kateri vrednost v seh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pn kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar št. 8541 ah 8542 skupaj 
uporabljajo samo do v rednosti 
10 % cene izdelka franko 
tovarna 

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

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

I/delava. pri kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 25 tf.> cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna 
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111 JZL ali iil 

8544 

8545 

8546 

854" 

S548 

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

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

Električni izolatorji iz 
kakršnega koli materiala 

Izolirni 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 
izolatoijev iz tar. št. 8546: cevi 
za električne vodnike in spojke 
zanje, iz navadnih kovin, 
obložene z izolirnim 
materialom 

Odpadki in ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in 
električnih akumulatorjev: 
iztrošene primarne celice: 
iztrošene primarne baterije in 
iztrošeni električni 
akumulatorji: električni deli 
strojev ali aparatov, ki niso 
navedeni ali zajeti drugje v 
tem poglavju 

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelk., 
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 

ili 2) (3} ali [41 

ex 86 pgl 

8608 

Železniške ali tramvajske 
lokomotive,vozni park in 
njihovi deli; železniški ali 
tramvajski tirni sklopi in 
pribor in njihovi 
deli:mehanska (vključno 
clcktroniehanska) oprema za 
prometno signalizacijo vseli 
vrst. razen za: 

Železniški in tramvajski tirni 
sklopi in pribor; mehanska 
(vštevši elektromehanska) 
oprema za signalizacijo, 
varnost, nadzor in upravljanje 
prometa v železniškem, 
tramvajskem in cestnem 
prometu, prometu na notranjih 
vodnih poteh, parkiriščih, 
pristaniščih ali letališčih: 
njihovi deli 

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

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

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

CN S" pgl 

8709 

87 lil 

Vozila, druga, razen 
železniških ali tramvajskih 
tirnih vozil, njihovi deli in 
pribor, razen za: 

Samovozni delovni vozički, 
brez naprav za dviganje ali 
manipuliranje, ki se 
uporabljajo v tovarnah, 
skladiščih, pristaniščih ali na 
letališčih, za prevoz blaga na 
kratkih razdaljah: vlečna 
vozila, ki se uporabljajo na 
peronih železniških postaj: 
njihovi deli 

Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, vštevši tista, ki 
so opremljena z orožitveninu 
sredstvi, njihovi deli 

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 ''o cene 
izdelka franko tov arna. 
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in 12} (3) ali (4) 

8711 Motorna kolesa (vštevši 
mopede) in kolesa s pomožnim 
motorjem, z bočno prikolico 
ali brez nje: bočne prikolice: 

- Z batnim motorjem z 
izmeničnim notranjim 
zgorevanjems prostornino 
cilindra: 

— do 50 cm' 

— nad 50 cm' 

- Dnini 

ex 8712 Kolesa brez krogličnih ležajev 

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

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

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

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar. št. 8714. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pri katen 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pri katen 
vrednost vseh 
uporabljenih maienalov 
nc presega 30 % cene 
izdelka franko tov arna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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(II S2L 131 ali M. 

8715 

8716 

Otroški vozički in njihovi deli 

Priklopniki in polpriklopniki: 
druga vozila. nesamovozna: 
njihovi deli 

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

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

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

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

ex 88 psi. 

e.\ 8804 

8805 

Letala, vesoljska vozila in 
njihovi deli: razen za: 

Rotošuti 

Oprema za lansiranje letal, 
krovna prestrezala letal in 
podobna oprema: naprav e za 
treniranje letenja na tleh: deli 
navedenih izdelkov 

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

Izdelav a iz materialov i/ katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar št.8804 

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

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

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

izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tov arna. 

89 pgl. Ladje, čolni in plavajoče 
konsti..! "iie 

Izdelav a. pri kateri sc vsi 
uporabljeni materiali m rščajo 
v drugo tar. št., kot jc tar. št 
izdelka. Ne sme se uporabljati 
ladijske trupe iz tar. št 8906 . 

Izdelava, pri katen 
vredno«" vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 " o cene 
izdelka franko tov arna. 

C.\ 90. pgl. Optični, fotografski, 
kinematografski, menim, 
kontrolni ali precizni, 
medicinski ali kirurški 
inštrumenti in aparati, njihovi 
deli in pribor: razen za 

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 °.> cene 
izdelka franko tovarna. 
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(II (2) M. ali 

9001 

9002 

9004 

cx 9005 

ex 9006 

Optična vlakna in snopi iz 
optičnih vlake, kabli iz 
optičnih vlaken razen iz tar. št. 
8544; listi in plošče iz 
polarizirajočega materiala: 
leče (vštevši kontaktne leče), 
prizme, zrcala in drugi optični 
elementi, iz kakršnega koli 
materiala, nemontirani, razen 
takih optično neobdelanih 
steklenih elementov 

Leče. prizme, zrcala in drugi 
optični elementi, iz kakršnega 
koli materiala, montirani, ki so 
deli ali pribor instrumentov ali 
aparatov, razen takih optičnih 
neobdelanih steklenih 
elementov 

Očala in podobni izdelki, 
korektivni. zaščitni ali drugi 

Daljnogledi ( z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi 
in njihova stojala, razen 
astronomskih refrakcijskih 
teleskopov in njihovih 
podstavkov 

Fotografski aparati, razen 
kinematografskih kamer, 
fotografski bliskovni aparati in 
bliskovne žarnice, razen 
bliskovnih žarnic z električnim 

■vžigom 

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

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

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

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

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

Izdelava, pn kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 30 % cenc 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vieunost v seh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna 
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LU (2} (3} aH H) 

yoo7 

W1 i 

cx V014 

♦M) 15 

9016 

vor 

Kinematografske kamere in 
projektoiji. vštevši liste z 
vgrajenimi aparati za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka 

Optični mikroskopi, vštevši 
tiste za inikrofoiografijo. 
mikrokinematografijo ali 
mikroprojekcijo 

Drugi navigacijski inštrumenti 
in aparati 

Geodetski (vštevši 
fotograinetnjski. 
oceanografski, hidrološki, 
meteorološki, geofizikalni 
inštrumenti in aparati, razen 
kompasov, daljinomeri 

Tehtnice z občutljivostjo 5 
cent igra mov io.o5g) ali več . z 
utežni; ali brez njih 

Inštrumenti in aparati za 
risanje, označev anje ali 
matematično računanje (npr 
risalni aparati. 

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

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 franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom 

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

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

[zdelava, pri kateri v rednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tov arna. 

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

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

Izdelav a, pri kateri 
v rednost v seh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

poročevalec, št. 89/1 164 16. oktober2000 



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 

9018 

9019 

pantografi. kotomen. nsalni 
pribor v kompletu, 
logaritemska računala, 
računala v obliki okrogle 
plošče), ročni inštrumenti za 
meijenje dolžine (npr. merilne 
palice in trakovi, 
mikrometrska merila, merila z 
nonijem). ki niso navedeni ali 
zajeti v tem poglavju 

Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in veterinarski 
inštrumenti in aparati, vštevši 
scintigrafskc. druge 
elektromedicinske aparate in 
aparate za preiskavo vida: 

- Zobozdravniški stoli z 
vgrajenimi zobozdravniškimi 
napravami ali 
zobozdravniškimi pljuvalniki 

- Drugi 

Aparati za mehanoterapijo: 
aparati za masažo: aparati za 
psihološka testiranja: aparati 
"/;) ozonoterapijo. 
kisikoterapijo. aerosolno 
terapijo, umetno dihanje in 
drugi terapevtski dihalni 
aparati 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. vštevši materiale iz 
tar. št. 9018. 

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

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

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

I/delava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 

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

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

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

Izdelava, pn kateri 
vrednost v seh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tov arna 
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m J2L 12L ali ifl 

9024 

9025 

9026 

9027 

9028 

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

Hidrometri in podobni 
merilniki, termometri, 
pirometri. barometri, 
vlagoincri in psihrometri. tudi 
kombinacije teh inštrumentov, 
z možnostjo registriranja ali 
brez nje 

Inštrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo pretoka, 
nivoja, tlaka ali drugih 
spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr 
merilniki pretoka, kazalniki 
nivoja, manometri, merilniki 
toplote), razen inštrumentov in 
aparatov iz tur. št. 9014. 9015. 
9028 ah 90?2 

Inštrumenti in aparati za 
fizikalno ali kemične analize 
(npr polarimetri. 
refraktometri. spektrometri, 
aparati /a analizo plina ali 
dima): inštrumenti in aparati 
za merjenje ali kontrolo 
v iskoznosti, poroznosti, 
raztezanja, površinske 
napetosti ali podobno, 
inštrumenti in aparati za 
kalorimotrijska. akustična in 
fotometrijska merjenja ali 
kontrolo ( vštevši 
ekspozimetre): mikrotomi 

Merilniki porabe ali 
proizvodnje plinov. tekočin ali 
električne energije, vštevši 
merilnike za njihov o 
umcrjanic: 

Izdelava, pn kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 %cenc i/.delka 
franko tovarna. 

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

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

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

poročevalec, št. 89/1 166 16. oktober2000 



Tar. štev. 
HS 
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01 J2L J2L ali in 

9029 

9030 

903 I 

9032 

9033 

Deli in pribor 

- Drugi 

Števci vrtljajev, števci 
proizvodnje.taksimetri. 
kilometrski števci, števci 
korakov in podobno: kazalniki 
hitrosti in tahometri. razen 
tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 
9014 ali 9015: stroboskopi 

Osciloskopi, spektralni 
analizatorji in drugi 
inštrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo 
električnih veličin, razen 
merilnikov' iz tar. št. 9028: 
inštrumenti in aparati za 
merjenje ali odkriv anje alfa. 
beta. gama. rentgenskih, 
kozmičnih ali drugih 
ionizirajočih sevanj 

Inštrumenti, aparati in stroji za 
merjenje ali kontrolo, ki niso 
navedeni ali •/. jui drugje v 
tem poglav ju: projektorji 
profilov 

Inštrumenti in aparati za 
avtomatsko regulacijo ali 
krmiljenje 

Deli in pribor (ki niso 
navedeni ali zajeti drugje v 
tem poglavju) za stroje, 
naprave, inštrumente ali 
aparate iz 90. poglavja 

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

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

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

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

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

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

Izdelav a. pri kateri v rednost 
v seh uporabljenih materialov 
nc presega 40 % cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava, pri kateri 
vTcdnost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tov arna 
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(II £L J2L ali (4) 

e.\ 91. pgl 

9105 

9109 

9110 

9111 

Ure in osebne ure in njihovi 
deli: ra/en za: 

Druge ure 

Urni niehani/.ini. kompletni in 
sestav licm 

Kompletni mehanizmi za 
osebne ali druge ure, 
nesestav ljeni ali delno 
sestav ljeni (mehanizmi v 
kompletih); nekompletni 
mehani/mi za osebne ali dnige 
ure. sestav ljeni; grobi urni 
mehanizmi za osebne ali dnige 
ure 

Ohišj i /a osebne ure in deli 
ohišij 

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

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

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

Izdelava 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pn kateri se v okviru zgornje 
meje materiali, uvrščeni v tar. 
št. 9114. uporabljajo samo do 
v rednosti 10 %cene izdelka 
franko tovarna. 

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

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

Izdelava, pri kaien 
v rednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna 

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

Izdelav a, pri kateri 
v rednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tov arna 
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11} (2} (21 §!i (11 

9112 

9113 

Ohišja za lušne. pisarniške in 
podobne ure in ohišja podobne 
vrste za druge proizvode iz 
tega pogla\ja in deli zanje 

Jcrmenčki in zapestnice za 
ročne ure in njihovi deli: 

- Iz navadnih kovin, platiranih 
ali ne ali prevlečeni ali ne s 
plemenito kovino 

- 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 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

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

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

92. pgl Glasbila;„niiliovi deli in pribor izdelav a, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

93. pgl Orožje in strelno: njuni deli in 
pribor 

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

c.x 94 pgl. Pohištvo; posteljnina, žimnice. 
nosilci za žimnice. blazine in 
podobni polnjeni izdelki: 
svetilke in druga svetila, ki 
niso navedena ali zajeta 
drugje; osvetljeni znaki, 
osvetljene ploščice z imeni in 
podobno, montažne zgradbe; 
uiz.cn za: 

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

Izdelava, pri kateri 
v rodnost vseli 
uporabljenih materialov 
nc presega 40 0«cene 
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 

Hi (2} (3) ali (4) 

e.\ 9401 in 
ex 9403 

9405 

9406 

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

Svetilke in druga svetila, 
vštevši reflektorje in njihove 
dele. ki niso navedeni ali zajeti 
drugje: osvetljeni znaki, 
osvetljene ploščice z imeni in 
podobno, s trajno pritrjenim 
svetlobnim virom, in njihov i 
deli. ki niso navedeni ali zajeti 
drugje 

Montažne zgradbe 

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

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

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

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

• 

0\ 95 pg| 

950.' 

ex 950o 

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

Drugo igračo, zmanjšani 
modeli i v merilu) in podobni 
modeli /ii igro. vštevši tudi s 
pogonom: sestavljanke vseh 
vrst 

Palice ™ golf in njihov i deli 

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

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

Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar št., kot je tar. št. 
izdelka. Za izdelavo glav za 
palice za golf se lahko 
uporabijo grobo obdelani kosi. 
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Tar. štev. 
HS 

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

111 JZL (3) ali (4) 

CN 96. pgl. 

e.\ 9601 in 
e.\ 9602 

e.\ 9603 

9605 

9606 

9612 

cx 961? 

c\ 9614 

Razni izdelani izdelki, razen 
za: 

Izdelki iz materialov 
živalskega, rastlinskega ali 
mineralnega izvora za 
rezljanje 

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

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

Gumbi, pritiskači. zaklopni 
gumbi, gumbi za srajce in 
drugi deli teli izdelkov: 
nedokončani sjunibi 

Trakovi za pisalne stroje in 
podobni trakovi, prepojeni s 
tiskarsko barvo ali dnigače 
pripravljeni za odtiskovanjc. 
vštv-vši trakove na kolescih ali 
v patronah. blazinice za žige. 
prepojene ali neprepojene. s 
škatlo ali brez nje 

Vžigalniki piezo 

Tobačne pipe ali glav e za pipe 

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

Izdelava iz obdelanih 
materialov za rezljanje iz istih 
tar. št. 

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

Vsak predmet v garnituri mora 
zadovoljiti pravila, ki bi zanj 
veljala, če ne bi bil vključen v 
garnituro. Lahko pa se 
v ključijo predmeti brez porekla, 
če njihova skupna vrednost ne 
presega 15 % cene garniture 
franko tov arna. 

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

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

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

Izdelav a iz grobo obdelanih 
kosov. 
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Tar štev Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

U2_ (2) {3} ali (4) 

pgl Umetniški predmeti, zbirke in 
starine 

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

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

Navodila za tiskanje: 

1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm ali plus 8 
mm. Uporabljati je treba bel, klejni, 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 Slovenije in Estbnije si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih 
dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako 
pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki 
omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko, tiskano ali ne, ki 
omogoča njegovo identifikacijo. 
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POTRDILO O PROMETU BLAGA 

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

Preden izpolnete obrazec, preberite navodila na hrbtni strani 

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

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna) 

i. i o potrdilo se uporaDija za preterencialno 
menjavo med 

in 

(navesti države, skupine držav ali teritorije) 

4.Država, skupina 
držav ali teritorij 
porekla proizvodov 

5.Namembna država, 
skupina držav ali teritorij 

7. Opombe 

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

9.Bruto 
teža (kg) 
ali druga 
merska 
enota 
(l,m3itd.) 

10.Računi 
(navedba 
neobvezna) 

11. CARINSKA OVEROVITEV 
Overjena izjava 
Izvozni dokument:(2) 

Tip Št  
Carinski organ:  
Država ali ozemlje izdaje:  

Datum:  

(Podpis) 

žig 

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

Kraj in datum:. 

(Podpis) 

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

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO poslati 
na: 

14. REZULTAT KONTROLE 

Na podlagi izvedene kontrole je bilo 
ugotovljeno, d?. '1' 

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

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

Vložen je zahtevek za ugotovitev 
verodostojnosti in točnosti tega potrdila. 

i 

(kraj in datum) 

Žig 

(kraj in datum) 

žig 
(podpis) 

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

OPOMBE 

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

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

EUR. 1 št. A 000 000 

Preden izpolnete obrazec, preberite navodila na hrbtni 
strani. 

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

2 Zahteva za potrdilo se uporablja za 
preferencialno menjavo med 

in 

(navesti države, skupine držav ali teritorije) 

4. Država, skupina 
držav ali teritorij 
porekla proizvodov 

5.Namembna država, 
skupina držav ali teritorij 

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna) 

7. Opombe 

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

9.Bruto 
teža (kg) 
ali druga 
merska 
enota 
(l,m3itd.) 

10.Računi 
(navedba 
neobvezna) 

i x   : 1 i— 
(1) Ce 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 oodlani katerih tn hlano i7nninitiip rahtpoboje 

PRILAGAM naslednja dokazila:(1> 

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

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago. 

(Kraj in datum) 

(Podpis) 

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

Izjava na računu 

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti sestavljena v skladu 
z opombami. Opomb ni treba natisniti. 

Angleška inačica: 

The exporter of the products covered by this document (customs authonzation No declares 
that, except vvhere othervvise clearly indicated. these products are of  preferential origin 
(2a). 

Slovenska inačica: 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št (,b)),izjavljam 
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ....(2b) poreklo. 

Estonska inačica: 

Kaesoleva dokumendoha holmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitius Nr (1c)) 
deklareerib, et need tooled on (2c) soodusparitoluga, valja arvatud juhul kui on selgelt 
naidatud teisiti. 

Francoska inačica: 

L'exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniere n° ... 
(1d)) declare que. sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine preferentielle 
  (2d). 

Nemška inačica: 

Der Ausfuhrer (Ermachtigter Ausfuhrer; Bewilligungs-Nr (1e)) der Waren, auf die sich 
dieses Handelspapier bezieht, erklart, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 
praferenzbegunstigte   Ursprungsvvaren sind. (2e) 

(Kraj in datum) 

(Podpis izvoznika, dodatno mora biti 
jasno navedeno ime osebe, ki je podpisala 
izjavo) 
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1) Kadar izjavo na računu sestavi pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega protokola, mora biti 
na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne da pooblaščeni izvoznik, se 
besede v oklepaju izpustijo in se pusti prazen prostor. 

2) (a) Slovenian, Estonian 
(b) slovensko, estonsko 
(c) sloveenia, eesti 
•j\ -i- . .r . \^J/ OIUVCMC, COlUlIlCllilC 
(e) slovvenische, estnische 
Status porekla blaga se lahko označi z ustrezno dvomestno kodo iSO - SI. EE 

3) Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije vsebovane v samem dokumentu. 

4) Glej tudi peti odstavek 21. člena tega protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se 
izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika. 
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PROTOKOL 3 

(v zvezi s tretjim odstavkom 18. člena) 

MEDSEBOJNA POMOČ IN SODELOVANJE PRI CARINSKIH ZADEVAH 

1. ČLEN 

Opredelitev pojmov 

V tem protokolu: 

a) "carinska zakonodaja" pomeni določbe, ki se uporabljajo na 
carinskih območjih pogodbenic in urejajo uvoz, izvoz in tranzit 
blaga in njegovo podrejanje vsakršnemu drugemu carinskemu 
postopku, vključno z ukrepi prepovedi, omejevanja in 
nadzora; 

b) "carinske dajatve" pomenijo vse dajatve, davke, pristojbine in/ 
ali druge dajatve, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemljih 
pogodbenic pri uporabi carinske zakonodaje, ne vključujejo 
pa pristojbin in dajatev, katerih znesek je omejen na približne 
stroške opravljenih storitev; 

c) "organ prosilec" pomeni carinski organ, ki zaprosi za pomoč 
pri carinskih zadevah; 

d) "zaprošeni organ" pomeni carinski organ, ki prejme zaprosilo 
za pomoč pri carinskih zadevah; 

e) "kršitev" pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje kot tudi 
vsak poskus kršitve take zakonodaje; 

f) "carinski organ" pomeni v Republiki Sloveniji Ministrstvo za 
finance - Carinsko upravo Republike Slovenije in v Republiki 
Estoniji Estonsko državno carinsko upravo (Riigi Tolliamet); 

g) "osebni podatki" pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na 
določenega ali določljivega posameznika. 

2. ČLEN 

Obseg uporabe 

1. Carinska organa pogodbenic pomagata drug drugemu v okviru 
svojih pristojnosti na način in pod pogoji, navedenimi v tem 
protokolu, pri zagotavljanju pravilne uporabe carinske 
zakonodaje, še posebej s preprečevanjem, odkrivanjem in 
preiskovanjem kršitev te zakonodaje. 

2. Pomoč in sodelovanje pri carinskih zadevah, predvidena po 
tem protokolu, se nanašata na carinska organa pogodbenic, 
pristojna za uporabo tega protokola. To ne vpliva na pravila, ki 
urejajo medsebojno pomoč pri kazenskih zadevah. Prav tako 
ne zajema podatkov, dobljenih pri izvajanju pooblastil na 
zahtevo pravosodnih organov, razen če se ti organi strinjajo 
s tem. 

3. ČLEN 

Pomoč po zaprosilu 

1. Po zaprosilu organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi 
tako pomoč z vsemi ustreznimi podatki, ki mu bodo omogočili, 
da se prepriča, ali se carinska zakonodaja pravilno uporablja, 
vključno s podatki o opaženih ali načrtovanih postopkih, ki 
kršijo ali bi lahko kršili tako zakonodajo. 

2. Po zaprosilu organa prosilca ga zaprošeni organ obvesti, ali 
je bilo blago, izvoženo s carinskega območja ene 
pogodbenice, pravilno uvoženo na carinsko območje druge 
pogodbenice, in kadar je primerno, navede carinski postopek, 
uporabljen za blago. 

3. Po zaprosilu organa prosilca zaprošeni organ sprejme 
potrebne ukrepe za zagotovitev nadzora nad: 

a) fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere se utemeljeno 
domneva, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo; 

b) kraji, kjer se blago skladišči na način, zaradi katerega je 
mogoče utemeljeno sumiti, da je namenjeno postopkom 
dobave, ki so v nasprotju s carinsko zakonodajo; 

c) gibanjem blaga, za katero je sporočeno, da bi lahko 
povzročilo bistvene kršitve carinske zakonodaje; 

d) prevoznimi sredstvi, za katera se upravičeno domneva, 
da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri kršenju 
carinske zakonodaje. 

4. ČLEN 

Prostovoljna pomoč 

Carinska organa brez predhodnega zaprosila v okviru svojih 
pristojnosti zagotovita drug drugemu pomoč, če menita, da je to 
potrebno za pravilno uporabo carinske zakonodaje, še posebej 
kadar prejmeta informacije, ki se nanašajo na: 

postopke, s katerimi je bila kršena, je kršena ali bi bila lahko 
kršena ta zakonodaja in ki bi lahko zanimali drugo 
pogodbenico; 

nove načine ali metode, uporabljene pri uresničevanju takih 
postopkov; 

- blago, za katero je znano, da v zvezi z njim prihaja do resnih 
kršitev carinske zakonodaje; 
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osebe, za katere se ve ali sumi, da kršijo ali so kršile carinsko 
zakonodajo, ki velja na carinskem območju druge 
pogodbenice; 

prevozna sredstva in zabojnike, za katere se ve ali sumi, da 
so bili, so ali bi lahko bili uporabljeni pri kršenju carinske 
zakonodaje, ki velja na carinskem območju druge 
pogodbenice. 

5. ČLEN 

Dostava/obveščanje 

Po zaprosilu organa prosilca sprejme zaprošeni organ v skladu s 
svojo zakonodajo vse potrebne ukrepe za: 

dostavo vseh dokumentov, 

obveščanje o vseh odločitvah 

na podlagi tega protokola naslovniku, ki prebiva ali je ustanovljen 
na njegovem carinskem območju. V takem primeru se uporablja 
tretji odstavek 6. člena. 

6. ČLEN 

Oblika in vsebina zaprosil za pomoč 

1. Zaprosila po tem protokolu morajo biti pisna. Zaprosilu morajo 
biti priloženi dokumenti, potrebni za njegovo obravnavo. Kadar 
je nujno hitro ukrepanje, se lahko sprejme ustno zaprosilo, ki 
ga je treba takoj pisno potrditi. 

katerega je ta organ naslovil zaprosilo, ravna v okviru svoje 
pristojnosti in razpoložljivih sredstev, kot da bi ukrepal na 
svojo odgovornost ali na zahtevo drugih organov iste 
pogodbenice, in priskrbi informacije, ki jih že ima, opravi 
ustrezne poizvedbe ali se dogovori za njihovo izvedbo. 

2. Zaprosila za pomoč bodo obravnavana v skladu z zakoni, 
predpisi in drugimi pravnimi akti zaprošene pogodbenice. 

3. Ustrezno pooblaščene uradne osebe ene pogodbenice lahko 
sporazumno z drugo pogodbenico in v okviru pogojev, ki jih 
določi zadnja, dobijo od služb zaprošenega organa ali drugega 
organa, za katerega je zaprošeni organ odgovoren, 
informacije o kršitvah carinske zakonodaje, ki jih organ 
prosilec potrebuje za namene tega protokola. 

4. Uradne osebe pogodbenice so lahko z dovoljenjem druge 
pogodbenice navzoče pri poizvedbah, ki se opravljajo na 
območju zadnje. 

8. ČLEN 

Oblika sporočanja informacij 

1. Zaprošeni organ sporoči izide poizvedb organu prosilcu v 
obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in 
podobnega. 

2. Dokumente iz prvega odstavka tega člena lahko nadomestijo 
računalniško pripravljeni podatki v kakršni koli obliki z enakim 
namenom. Hkrati je treba priskrbeti vse informacije, potrebne 
za razlago ali uporabo teh podatkov. 

2. Zaprosila na podlagi prvega odstavka tega člena vsebujejo 
te podatke: 

a) navedbo organa prosilca, ki da zaprosilo, 

b) zaprošeni ukrep, 

c) predmet zaprosila in razlog zanj, 

d) zakone, predpise in druge pravne elemente v zvezi s 
tem, 

e) čim natančnejše in celovitejše navedbe o fizičnih ali 
pravnih osebah, na katere se preiskava nanaša; 

f) povzetek pomembnih dejstev, razen v primerih, 
predvidenih v 5. členu. 

3. Zaprosila je treba predložiti v uradnem jeziku zaprošenega 
organa, angleščini ali drugem jeziku, ki je sprejemljiv za ta 
organ. 

4- Če zaprosilo ne ustreza formalnim zahtevam, je mogoče 
zahtevati njegov popravek ali dopolnitev; lahko pa se odredijo 
varnostni ukrepi. 

7. ČLEN 

Obravnava zaprosil 

'• Da bi ugodil zaprosilu za pomoč, zaprošeni organ, če ta ne 
more ukrepati na lastno odgovornost, pa upravni oddelek, na 

9. ČLEN 

Izjeme pri obveznosti zagotavljanja pomoči 

1. Zaprošeni organ lahko odreče pomoč, predvideno po tem 
protokolu, jo zagotovi delno ali pod določenimi pogoji ali 
zahtevami, če bi to: 

a) verjetno vplivalo na suverenost zaprošene pogodbenice 
ali 

b) verjetno vplivalo na javni interes, varnost ali druge bistvene 
interese zaprošene pogodbenice ali 

c) vključevalo denarne ali davčne predpise, ki se ne 
nanašajo na predpise o carinskih dajatvah, ali 

d) vključevalo kršitev kake gospodarske, poslovne ali 
poklicne skrivnosti. 

2. Kadar organ prosilec prosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel 
zagotoviti, če bi ga zanjo zaprosili, mora v svojem zaprosilu 
na to opozoriti. Zaprošeni organ odloči o ugoditvi takemu 
zaprosilu po lastni presoji. 

3. Če zaprosilu za pomoč ni mogoče ugoditi ali če je pomoč 
zavrnjena, je treba organu prosilcu to brez odlašanja sporočiti 
in ga obvestiti o razlogih za to, da se pomoč ne zagotovi, se 
zagotovi delno ali pod določenimi pogoji ali zahtevami, ali o 
razlogih za zavrnitev pomoči. 
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10. ČLEN 12. ČLEN 

Obveznost spoštovanja zaupnosti 

1. Vsaka informacija, sporočena v kakršni koli obliki v skladu s 
tem protokolom, je zaupna. Varovati jo je treba kot uradno 
skrivnost in je deležna zaščite, kot je predvidena po ustrezni 
zakonodaji, ki velja na carinskem območju pogodbenice, ki jo 
je prejela. 

2. Osebne podatke je mogoče poslati, le če je raven zaščite 
osebnih podatkov, ki jo zagotavlja zakonodaja pogodbenice 
prosilke, enakovredna. Pogodbenici zagotovita vsaj raven 
zaščite, ki temelji na načelih, navedenih v prilogi k temu 
protokolu. 

11. ČLEN 

Uporaba Informacij 

1. Dobljene informacije se uporabijo izključno za namene tega 
protokola in se lahko v carinskem območju vsake 
pogodbenice uporabljajo za druge namene le s predhodnim 
pisnim dovoljenjem carinskega organa, ki je priskrbel 
informacije, zanje pa veljajo vse omejitve, ki jih določi ta or- 
gan. Te določbe ne veljajo za informacije v zvezi s kršitvami, 
ki se nanašajo na mamila in psihotropne snovi.Take informacije 
se lahko sporočijo drugim organom, ki so neposredno vključeni 
v boj proti nedovoljeni trgovini z mamili in psihotropnimi snovmi, 
v skladu z 2. členom. 

2. Prvi odstavek ne preprečuje uporabe informacij v morebitnih 
sodnih ali upravnih postopkih, sproženih pozneje zaradi 
neizpolnjevanja carinske zakonodaje. 

3. Pogodbenici lahko v svojih dokaznih spisih, poročilih in 
pričevanjih ter postopkih in tožbah pred sodišči uporabljata 
dobljene informacije in proučene dokumente kot dokazila v 
skladu z določbami tega protokola. 

4. Izvirniki spisov in dokumentov se zahtevajo, le kadar overjene 
kopije ne bi zadoščale po zakonodaji pogodbenice prosilke. 
Izvirnike, ki so bili poslani, je treba vrniti takoj, ko preneha 
obstajati razlog, zaradi katerega so bili dani drugi pogodbenici. 

Izvedenci in priče 

Uradno osebo zaprošenega organa je mogoče pooblastiti, da v 
mejah dodeljenega pooblastila nastopi kot izvedenec ali priča v 
sodnih ali upravnih postopkih glede zadev, ki spadajo v ta protokol 
in so v sodni pristojnosti druge pogodbenice, in da predloži 
predmete, dokumente ali njihove overjene kopije, potrebne za 
postopek. V zaprosilu za nastop mora biti izrecno navedeno, o 
kakšni zadevi in na podlagi kakšnega naslova ali v kakšni vlogi 
bo uradna oseba zaslišana. 

13. ČLEN 

Stroški pomoči 

Pogodbenici se odpovesta vsem medsebojnim zahtevkom za 
povračilo stroškov, nastalih na podlagi tega protokola, razen 
stroškov za izvedence in priče ter tolmače in prevajalce, ki niso 
državni uslužbenci. 

14. ČLEN 

Izvajanje 

1. Izvajanje tega protokola se zaupa carinskim organom 
pogodbenic.Ti odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, 
potrebnih za njegovo uporabo, ob upoštevanju predpisov za 
varstvo podatkov. 

2. Pogodbenici se med seboj posvetujeta in naknadno obveščata 
o podrobnih pravilih za izvajanje, sprejetih v skladu z določbami 
tega protokola. 

3. Carinski organi pogodbenic se lahko dogovorijo, da bodo 
njihove preiskovalne službe med seboj v neposrednem stiku. 
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PRILOGA K PROTOKOLU 3 

TEMELJNA NAČELA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 

1. Osebni podatki, ki se računalniško obdelujejo, morajo biti: 

a) pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito; 

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

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

d) natančni, in če je potrebno, tekoče usklajevani; 

e) ohranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo oseb, na katere 
se podatki nanašajo le tako dolgo, kot je potrebno za 
namen, za katerega se ti podatki hranijo. 

2. Osebni podatki, ki razkrivajo rasni izvor, politično prepričanje 
ali versko ali druga prepričanja, kot tudi osebni podatki o 
zdravju in spolnem življenju ne smejo biti računalniško obdelani, 
razen če domača zakonodaja pogodbenice ne zagotavlja 
ustreznega varstva. Enako velja za osebne podatke v zvezi 
s kazenskimi sodbami. 

3. Sprejeti je treba ustrezne varnostne ukrepe za varstvo 
osebnih podatkov, hranjenih v računalniških datotekah, pred 
nepooblaščenim uničenjem ali nenamerno izgubo kot tudi pred 
nepooblaščenim dostopom, spremembo ali razširjanjem. 

4. Vsaki osebi je treba omogočiti: 

a) da ugotovi obstoj računalniške datoteke osebnih podatkov, 
njene glavne namene kot tudi identiteto in običajno 
prebivališče ali sedež upravljavca datoteke; 

b) da je v razumnih presledkih in brez pretirane zamude ali 
stroškov obveščena o tem, ali so osebni podatki, ki se 
nanašajo nanjo, hranjeni v računalniški datoteki, in da ji 
take podatke sporočijo v razumljivi obliki; 

c) da, odvisno od primera, doseže popravek ali izbris takih 
podatkov, če so bili obdelani v nasprotju z določbami 
domače zakonodaje pogodbenice, ob upoštevanju 
temeljnih načel iz 1. in 2. načela te priloge; 

d) da dobi ustrezno povračilo, če zahteva za obvestilo 
oziroma, odvisno od primera, obvestilo, popravek ali 
izbris, omenjen v točkah b) in c) tega načela, ni opravljen. 

5. Glede določb iz 1., 2. in 4. načela te priloge niso dovoljene 
nobene izjeme, razen v mejah, določenih v omenjenih načelih. 

6. Izjeme pri določbah 1., 2. in 4. načela te priloge so dovoljene, 
če so predvidene z zakonom pogodbenice in je to potreben 
ukrep v demokratični družbi v interesu: 

a) zaščite državne varnosti, javne varnosti, finančnih 
interesov države ali zatiranja kaznivih dejanj; 

b) varstva osebe, na katero se podatki nanašajo, ali pravic 
in svoboščin drugih. 

7. Zakonodaja pogodbenice lahko določa omejitev uresničevanja 
pravic, določenih v točkah b), c) in d) 4. načela te priloge, v 
zvezi z računalniškimi datotekami osebnih podatkov, ki se 
uporabljajo za statistične ali za znanstvenoraziskovalne 
namene, kadar očitno ni nikakršnega tveganja, da bi bila 
kršena zasebnost oseb, na katere se podatki nanašajo. 

8. Nobene določbe te priloge ni mogoče razlagati, kot da omejuje 
ali drugače vpliva na možnost pogodbenic, da dodelijo 
osebam, na katere se podatki nanašajo, širše varstvo, kot je 
določeno v tej prilogi. 
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3. člen 5. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko predpiše način izvajanja Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
sporazuma ter postopek in pogoje razdeljevanja kvot za kmetijske Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, 
in živilske izdelke, določene v sporazumu. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Vlada Republike Slovenije je na 214. seji dne 26. septembra 1996 
sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med 
Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, ki je bil podpisan 26. 
novembra 1996 v Tallinnu in se začasno uporablja od 1. januarja 
1997. 

Glavni razlog za sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med 
Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo je zagotoviti slovenskim 
izvoznikom boljše pogoje na estonskem tržišču. Estonija ima z 
Evropsko unijo sklenjen sporazum o prosti trgovini (ki je sestavni 
del pridružitvenega sporazuma z EU), ki se uporablja že od 1. 
januarja 1995. Za izdelke s poreklom iz držav, s katerimi ima 
Estonija sklenjene sporazume o prosti trgovini, so se carinske 
stopnje postopno zniževale ali so bile celo ukinjene, medtem ko 
so za slovenske izdelke do začetka začasne uporabe 
Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko 
Estonijo ostale nespremenjene. To je pomenilo, da so bili slovenski 
izdelki na estonskem trgu manj konkurenčni, saj so morali uvozniki 
slovenskih izdelkov plačati polno carino. S sklenitvijo Sporazuma 
o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo so 
pridobili tudi slovenski izdelki določene ugodnosti, kar je seveda 
vplivalo na povečanje izvoza v to državo. Le-ta se v primerjavi z 
letom 1996, ko je znašal 1,16 mio USD, skoraj potrojil in je v letu 
1999 znašal 3,13 mio USD. 

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

Področje industrijskih izdelkov, ki je predmet tega sporazuma, 
zajema poglavja od 25 do 97 Harmoniziranega sistema 
poimenovanja in šifrskih oznak blaga. Pogodbenici v trgovino z 
industrijskimi izdelki ne uvajata nobenih novih carin ali drugih 
dajatev pri uvozu, obstoječe pa so se odpravile z dnem začetka 
začasne uporabe sporazuma. 

Medsebojna trgovina s kmetijskimi izdelki (poglavje od 1 do 25 
HS) ni v celoti liberalizirana. V skladu z določili Protokola 1 k 
sporazumu so se za kmetijske izdelke s poreklom iz Estonije, ki 
so našteti v prilogi A k Protokolu 1, carine pri uvozu v Slovenijo 
odpravile, za preostale kmetijske izdelke s poreklom iz Estonije 

(ti so našteti v prilogi B k Protokolu 1) pa se uporabljajo 
konvencionalne carinske stopnje. Estonija pa je za vse kmetijske 
izdelke s poreklom iz Slovenije odpravila carine z dnem začetka 
začasne uporabe sporazuma. 

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

S sklenitvijo sporazuma, v katerega je vključen protokol o poreklu 
blaga, identičen protokolu o poreklu blaga v pridružitvenih 
sporazumih z EU, je bila vzpostavljena pravna podlaga za izvajanje 
diagonalne komutacije med Slovenijo in Estonijo. Protokol o poreklu 
blaga določa: osnovne definicije pojmov, instrumente in pravila, ki 
se uporabljajo za dokazovanje upravičenosti do preferencialne 
carinske obravnave po tem sporazumu ter administrativno 
sodelovanje med carinskimi organi, vendar samo za potrebe in v 
okviru izvajanja določb o dokazovanju in preverjanju pravil o 
poreklu blaga. 

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

Za izvajanje samega zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti 
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo ne bodo 
potrebna dodatna finančna sredstva. Tudi izpad v proračunu zaradi 
odprave carin je le simboličen, saj je celotni obseg uvoza iz Estonije 
majhen. Le-ta je leta 1996 znašal 526.000 USD, leta 1997 901.000 
USD, leta 1998 1,2 mio USD, leta 1999 pa 1,07 mio USD. 

Sporazum o prosti trgovini ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije na podlagi 2. odstavka 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah Republike Slovenije. 
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naročilnica 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje: 

Davčna številka:. 

naročam  

Datum:   

Ar. 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

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) 47-89-856 

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