Navodila za izpolnjevanje obrazca zahtevka izdajo zavezujoče tarifne informacije (ZTI)
1.

Splošne informacije

Zahtevek za odločbo ZTI se lahko vloži le v zvezi s predvideno uporabo odločbe ZTI ali carinskega postopka.
Za vsako vrsto izdelka je treba vložiti ločen zahtevek.
Podatki, vneseni v polja 1, 2, 4 in 10 obrazca za zahtevek, bodo obravnavani zaupno. Zanje velja obveznost
varovanja poslovne skrivnosti.
Od vas se lahko zahteva prevod katerega koli priloženega dokumenta v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov
države članice, v kateri ste vložili zahtevek.
Odločbe ZTI so brezplačne. Kadar imajo carinski organi posebne stroške zaradi analize, pridobivanja strokovnega
mnenja o vzorcih ali vračanja vzorcev ali zaradi zagotavljanja prevajalskih storitev na zahtevo vložnika, se lahko
ti prenesejo na vložnika.
Nadaljnje informacije se lahko pridobijo pri carinskih organih, navedenih v Uradnem listu Evropske unije, ki je
tudi na voljo na spletišču Evropa.
2.

Izpolnjevanje obrazca

POLJE 1 Vložnik (obvezno in zaupno)
Za namene zavezujoče tarifne informacije vložnik pomeni (i) osebo, ki je vložila zahtevek za zavezujočo tarifno
informacijo pri carinskih organih, ali (ii) osebo, v imenu katere je bil zahtevek vložen (neposredno carinsko
zastopanje). Ob izdaji odločbe ZTI bo vložnik postal imetnik navedene odločbe. Podatki, vneseni v to polje, se
obravnavajo kot zaupni.
Ime in naslov vložnika: navesti je treba naslednje podatke:
Ime: vnesite največ 70 znakov.
Ulica in številka: vnesite največ 70 znakov.
Država: vpišite oznako ISO1 države (2 črki).
Poštna številka: vnesite največ 9 znakov.
Mesto: vnesite največ 35 znakov.
Identifikacija vložnika: številka EORI (obvezno): vpišite številko EORI vložnika – največ 17 znakov.
POLJE 2 Kraj, v katerem se vodi oziroma je dostopna glavna računovodska evidenca za carinske namene (če se
razlikuje od zgoraj navedene države)
Polni naslov kraja, vključno z državo članico, kjer se bo vodila oziroma bo dostopna glavna računovodska
evidenca: navesti je treba naslednje podatke:
Ulica in številka: vnesite največ 70 znakov.
Država: vpišite oznako ISO1 države (2 črki).
Poštna številka: vnesite največ 9 znakov.
Mesto: vnesite največ 35 znakov.
Namesto naslova se lahko navede oznaka UN/LOCODE (največ 17 znakov), če omogoča nedvoumno opredelitev
zadevne lokacije.
Oznake držav ISO 3166: AT = Avstrija, BE = Belgija, BG = Bolgarija, CY = Ciper, CZ = Češka republika, DE = Nemčija, DK = Danska,
EE = Estonija, ES = Španija, FI = Finska, FR = Francija, GB = Združeno kraljestvo, GR = Grčija, HR = Hrvaška, HU = Madžarska, IE = Irska,
IT = Italija, LT = Litva, LU = Luksemburg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nizozemska, PL = Poljska, PT = Portugalska, RO = Romunija,
SE = Švedska, SI = Slovenija, SK = Slovaška.
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POLJE 3 Carinski zastopnik (obvezno, če je vložnik imenoval carinskega zastopnika)
Izpolnite to polje, če je vložnik imenoval carinskega zastopnika, ki ga zastopa pri njegovem poslovanju s carinskimi
organi v zvezi z zahtevkom za odločbo ZTI, preden se ta izda.
Ime in naslov carinskega zastopnika: navesti je treba naslednje podatke:
Ime: vnesite največ 70 znakov.
Ulica in številka: vnesite največ 70 znakov.
Država: vpišite oznako ISO1 države (2 črki).
Poštna številka: vnesite največ 9 znakov.
Mesto: vnesite največ 35 znakov.
Identifikacija zastopnika: številka EORI (obvezno): vpišite številko EORI carinskega zastopnika – največ 17 znakov.
POLJE 4 Kontaktna oseba, odgovorna za zahtevek (obvezno)
Kontaktna oseba je oseba, ki je odgovorna za ohranjanje stikov s carinskimi organi v zvezi z zahtevkom.
Informacije, vnesene v polje 1 Vložnik in polje 3 Carinski zastopnik se običajno nanašajo na družbo, medtem ko
je oseba, odgovorna za zahtevek, posameznik, ki je lahko bodisi uslužbenec družb iz polja 1 ali polja 3 bodisi
izvajalec.
Ime in kontaktni podatki kontaktne osebe: vnesite štiri vrstice z največ 220 znaki. Obvezna sta samo ime in eden
od naslednjih podatkov:
Telefonska številka: vnesite največ 50 znakov.
Številka telefaksa: vnesite največ 50 znakov.
E-naslov: vnesite največ 50 znakov.
POLJE 5 Ponovna izdaja odločbe ZTI (obvezno)
Odločbe ZTI se praviloma izdajo z veljavnostjo treh let. Če je vložnik že imetnik odločbe ZTI, katere veljavnost je
potekla ali bo potekla v kratkem, navedite (da/ne), ali se zahtevek nanaša na ponovno izdajo odločbe ZTI. Če je
odgovor da, navedite ustrezne podatke.
Referenčna številka odločbe ZTI: vpišite referenčno številko odločbe ZTI, za katero imetnik želi, da se ponovno
izda.
Datum začetka veljavnosti: vpišite datum, od katerega je odločba ZTI veljala.
Oznaka blaga: vpišite oznako blaga, pod katero je bila izdana odločba ZTI (največ 22 znakov).
POLJE 6 Vrsta transakcije (obvezno)
Navedite predvideno transakcijo, za katero se bo uporabljala odločba ZTI, pri čemer navedite (da/ne), ali se
zahtevek nanaša na uvozno ali izvozno transakcijo ali posebne postopke. Opredeliti je treba vrsto posebnega
postopka (največ 70 znakov).
POLJE 7 Carinska nomenklatura (obvezno)
Navedite, v katero nomenklaturo je treba uvrstiti blago, tako da z „x“ označite samo eno polje. Če nomenklatura
ni ena izmed navedenih, navedite zadevno nomenklaturo. Odločbe ZTI lahko zadevajo le nomenklaturo, ki temelji
na harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga (HS) (tj. kombinirana nomenklatura, TARIC itd.),
vendar ne morejo biti izdane za oznake HS.
Kombinirana nomenklatura (KN) se v EU uporablja na osnovi 8-mestnega števila. TARIC sta 9. in 10. števka, ki se
uporabljata na ravni EU za tarifne in netarifne ukrepe, kot so opustitve, kvote, protidampinška dajatev itd. Oznaka
TARIC se lahko dopolni z dvema dodatnima oznakama TARIC z največ štirimi znaki, ti pa se lahko nadalje dopolnita
z dodatnimi nacionalnimi oznakami z največ štirimi znaki. Nomenklatura za izvozna nadomestila je povezana z
nadomestili pri kmetijskih subvencijah. V primeru dvomov v zvezi z nomenklaturo se je mogoče obrniti na
ustrezne carinske urade.
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POLJE 8 Oznaka blaga (neobvezno)
Navedite oznako carinske nomenklature, pod katero naj bi bilo blago uvrščeno v skladu s pričakovanji vložnika.
To polje ima največ 22 znakov. Če vložnik ni prepričan, kam se uvršča blago, je mogoč vpogled v podatkovno
zbirko TARIC ali podatkovno zbirko EBTI (kjer so vse veljavne odločbe ZTI dostopne javnosti).
POLJE 9 Opis blaga (obvezno)
Navedite natančen opis blaga, ki omogoča njegovo identifikacijo in določitev njegove uvrstitve v carinsko
nomenklaturo. To bi moralo vključevati tudi podatke o sestavi blaga in morebitnih metodah pregleda,
uporabljenih za njeno določitev, če je od tega odvisna uvrstitev blaga. To polje vsebuje prosto besedilo z največ
2 560 znaki. Vse podrobnosti, ki so po mnenju vložnika zaupne, je treba vnesti v polje 10 Trgovsko ime in dodatne
informacije.
POLJE 10 Trgovsko ime in dodatne informacije* (neobvezno in zaupno)
Vključite vse podatke, za katere vložnik želi, da se obravnavajo zaupno, vključno z blagovno znamko blaga in
številkami modelov blaga, formulami in laboratorijskimi analizami. Čeprav je to polje neobvezno, se priporoča,
da se zaradi lažje in preglednejše opredelitve blaga v okviru carinskih postopkov vanj vključi trgovsko ime.
V nekaterih primerih, tudi kadar se predložijo vzorci, lahko zadevna uprava fotografira blago ali laboratorij zaprosi
za analizo. Jasno navedite, ali je treba take vzorce, fotografije, brošure itd. (npr. rezultate analize) v celoti ali
delno obravnavati kot zaupne. Vse take informacije, ki ne bodo označene kot zaupne, bodo objavljene v javno
dostopni podatkovni zbirki EBTI in dostopne na internetu.
To polje lahko vsebuje največ 2 560 znakov.
(*) Če potrebujete več prostora, uporabite dodatni list.
POLJE 11 Vzorci itd.
Navedite, ali so priloženi kakršni koli vzorci, fotografije, brošure ali drugi razpoložljivi dokumenti, ki so carinskim
organom lahko v pomoč pri določitvi pravilne uvrstitve blaga. To označite z znakom „x“ v ustreznih poljih.
Če je priložen vzorec, navedite (da/ne), ali ga je treba vrniti ali ne.
POLJE 12 Drugi zahtevki za ZTI in druge pridobljene ZTI (obvezno)
Navedite (da/ne), ali je vložnik v Uniji vložil zahtevek za odločbo ZTI za blago, enako ali podobno blagu, opisanemu
v polju 9 Opis blaga in polju 10 Trgovsko ime in dodatne informacije, ali zanj prejel takšno odločbo.
Če je odgovor da, se navedejo naslednje informacije:
Država vložitve zahtevka: vpišite oznako ISO1 države, v kateri je bil zahtevek vložen (2 črki).
Kraj vložitve zahtevka: vpišite kraj, v katerem je bil zahtevek vložen (največ 35 znakov).
Datum vložitve zahtevka: vpišite datum, ko je pristojni carinski organ prejel zahtevek.
Referenčna številka odločbe ZTI: vpišite referenčno številko odločb ZTI, ki jih je vložnik že prejel. Ta del je obvezen,
če je bila vložniku na podlagi zahtevka izdana odločba ZTI.
Datum začetka veljavnosti odločbe: vpišite datum, ko začne veljati odločba ZTI.
Oznaka blaga: vpišite nomenklaturno oznako, navedeno v odločbi ZTI (največ 22 znakov).
POLJE 13 Odločbe ZTI, izdane drugim imetnikom (obvezno)
Navedite (da/ne), ali je vložnik seznanjen z odločbami ZTI, izdanimi drugim imetnikom, za blago, ki je enako ali
podobno blagu, opisanemu v polju 9 Opis blaga in polju 10 Trgovsko ime in dodatne informacije. Informacije o
veljavnih odločbah ZTI so na voljo v javno dostopni spletni podatkovni zbirki EBTI.
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Če je odgovor da, so naslednji dodatni elementi neobvezni:
Referenčna številka odločbe ZTI: vpišite referenčno številko odločb ZTI, s katerimi je vložnik seznanjen.
Datum začetka veljavnosti odločbe: vpišite datum, ko začne veljati odločba ZTI.
Oznaka blaga: vpišite nomenklaturno oznako, navedeno v odločbi ZTI (največ 22 znakov).
POLJE 14 Ali ste seznanjeni z morebitnimi pravnimi ali upravnimi postopki v zvezi s tarifno uvrstitvijo, ki
potekajo v EU, ali s sodno odločbo o tarifni uvrstitvi, ki je že bila izdana v EU, v zvezi z blagom, opisanim v poljih
9 in 10? (obvezno)
Navedite, ali je vložnik seznanjen z morebitnimi pravnimi ali upravnimi postopki v zvezi s tarifno uvrstitvijo, ki
potekajo v Uniji, ali s sodno odločbo o tarifni uvrstitvi, ki je že bila izdana v Uniji, v zvezi z blagom, opisanim v
polju 9 Opis blaga in polju 10 Trgovsko ime in dodatne informacije.
Če je odgovor da, so naslednji dodatni elementi neobvezni:
Oznaka države: vpišite oznako ISO1 države (2 črki).
Ime sodišča: vnesite največ 70 znakov.
Naslov sodišča: navesti je treba naslednje podatke:
Ulica in številka: vnesite največ 70 znakov.
Država: vpišite oznako ISO1 države (2 črki).
Poštna številka: vnesite največ 9 znakov.
Mesto: vnesite največ 35 znakov.
Referenčna številka zadeve: vpišite referenčno številko zadeve v teku in/ali sodbe ter morebitne druge ustrezne
informacije (največ 512 znakov).
POLJE 15 Datum in overitev (obvezno)
Ko je preverjeno, da je zahtevek točen in popoln, ga je treba podpisati in datirati. Podpisati in datirati je treba
tudi vse posebne liste.
Datum: vpišite datum, ko je vložnik podpisal ali kako drugače overil zahtevek.
Podpis: (i) Zahtevke v papirni obliki podpiše oseba, ki vloži zahtevek. (ii) Zahtevke, vložene z uporabo
elektronskega sistema, overi oseba, ki vloži zahtevek (vložnik ali njegov predstavnik). (iii) Če se zahtevek predloži
z uporabo usklajenega vmesnika EU za trgovce, ki ga sporazumno opredelijo Komisija in države članice, se šteje,
da je zahtevek overjen.
Če ima vložnik referenčno številko, se ta lahko navede na tem mestu.
POLJE 16 Dodatne informacije (neobvezno)
Navedite morebitne dodatne koristne informacije (največ 512 znakov).
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