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CARINSKA TARIFA
Kaj je carinska tarifa ?
Carinska tarifa je osnovni instrument pri spremljanju pretoka
blaga. Sestavljena je iz seznama blaga (nomenklature) in
stopenj dajatev, na podlagi katerih izračunamo carinsko
dajatev.
Kar 208 držav sveta uporablja tako imenovano nomenklaturo
HS HARMONIZIRAN SISTEM. V njej je več kot 5000 skupin
blaga, s katerimi se trguje, označene pa so s šestmestnimi
številčnimi oznakami. 21 oddelkov na zelo splošen način
opredelijo vse vrste blaga, kot so živali, rastline, tekstil,
kovine, stroji, vse do umetniških izdelkov. Oddelki se delijo na
97 poglavij, ki podrobneje opisujejo posamezne vrste blaga.

9. POGLAVJE: KAVA, PRAVI ČAJ, MATÉ ČAJ IN ZAČIMBE

26. POGLAVJE: RUDE, ŽLINDRE IN PEPELI

64. POGLAVJE: OBUTEV, GAMAŠE IN PODOBNI IZDELKI;
DELI TEH IZDELKOV

87. POGLAVJE: VOZILA, RAZEN ŽELEZNIŠKIH ALI
TRAMVAJSKIH TIRNIH VOZIL, TER NJIHOVI DELI IN PRIBOR

84. POGLAVJE: JEDRSKI REAKTORJI, KOTLI, STROJI IN
MEHANSKE NAPRAVE; NJIHOVI DELI

95. POGLAVJE: IGRAČE, REKVIZITI ZA DRUŽABNE IGRE
IN ŠPORT; NJIHOVI DELI IN PRIBOR

90. POGLAVJE: OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI,
MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI
INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOR

Nomenklatura HS je zaradi
številčnih oznak univerzalni jezik
61. POGLAVJE OBLAČILNI IZDELKI IN OBLAČILNI DODATKI,
PLETENI ALI KVAČKANI

Številčna oznaka 0603 12
pomeni v vseh jezikih nagelj.
Avtor risbe: Anton Drašler

Nomenklaturo HS ureja mednarodna
konvencija o harmoniziranem sistemu za
poimenovanje in označevanje blaga, ki je
pričela veljati 1. januarja 1988.
Skrbnik nomenklature HS je Svetovna
carinska organizacija, ki ima svoj sedež
v Bruslju.

Sedež Svetovne carinske organizacije v Bruslju

Foto: Matjaž Trošt

Nomenklatura HS se spreminja v petletnih ciklusih.
Prva je začela veljati leta 1988, 1. 1. 2012 pa se bo začela uporabljati veljavo že peta različica.
Slovenija uporablja nomenklaturo HS že od leta 1988.
Države pogodbenice so se s podpisom konvencije obvezale, da bodo njihove nacionalne carinske tarife usklajene z nomenklaturo HS, lahko pa za
podrobnejše razvrščanje blaga uvajajo nove poddelitve (šestmestni oznaki lahko dodajo nova mesta).
Evropska nomenklatura se imenuje kombinirana nomenklatura (KN) in vsebuje osemmestne oznake. KN se uporablja enotno v vseh državah članicah
EU in se spremeni enkrat letno.

KAKO UVRŠČAMO BLAGO
Prvenstveno se carinska tarifa uporablja za uvrščanje blaga. To pomeni, da blagu določimo ustrezno oznako in tako ugotovimo ustrezno stopnjo dajatev.
Za uvrstitev moramo dobro poznati blago, njegovo materialno sestavo in namen uporabe.
Uvrščanje pletenega puloverja
08 02 11
HS

Tarifna oznaka
61 10 20 99

0802 11 90
KN

Narejen iz
100 % bombaža

EU lahko z natančnejšo delitvijo učinkoviteje spremlja trgovanje.

Je pulover volnen
(tarifna oznaka 6110 11 90)
ali bombažen
(tarifna oznaka 6110 20 99)?

Analiza vzorca
v carinskem
laboratoriju

Pri uvrščanju izdelkov sodobne tehnologije
moramo preučiti vso razpoložljivo
tehnično dokumentacijo, prakso drugih držav članic EU,
včasih pa tudi uskladiti različna mnenja.

VSE SE JE ZAČELO S KAMNITO TARIFO
Prva tako imenovana Hadrijanova carinska tarifa iz leta 137 je imela 55 postavk
in je bila vklesana v kamen velikosti 175 cm x 480 cm.

Blago je bilo zelo natančno opisano.
Primer:
kamela, naložena s štirimi
kozjimi mehovi, napolnjenimi
z oljčnim oljem.

Carinska tarifa je prehodila dolgo pot:
od kamnite oblike do elektronskega zapisa,
od enostavnega opisa blaga do šifrske oblike,
od 55 do 9294 postavk.

Vir: Hironori Asakura; World History of the Customs and Tarfifs.
Avtor risbe: Anton Drašler
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