
 EVROPSKA UNIJA            ZAHTEVEK ZA ODLOČBO O ZAVEZUJOČIH TARIFNIH INFORMACIJAH (ZTI) 

 

1. Vložnik                      (obvezno)  

 

Ime:                                                                                    (zaupno) 

Ulica in številka: 

Država:     Poštna številka:  

Mesto: 

 

Identifikacija vložnika: 

Številka EORI:  

Uradni zaznamki 

Registrska številka:  

 

Nacionalna referenčna številka (če je na voljo): 

Kraj prejema zahtevka: 

Datum prejema: Leto         Mesec       Dan

 

Status zahtevka: 

2. Kraj, v katerem se vodi oziroma je dostopna glavna 

računovodska evidenca za carinske namene  

(če se razlikuje od zgoraj navedene države)                 (zaupno) 

 

Ulica in številka: 

Država:     Poštna številka:  

Mesto: 

6. Vrsta transakcije           (obvezno)  

Navedite, ali nameravate uporabiti odločbo ZTI, ki bo nastala na podlagi 

tega zahtevka, za enega od naslednjih carinskih postopkov: 

Sprostitev v prosti promet Da Ne  

Posebni postopki 

(opredelite) 

Da Ne  

Izvoz Da Ne 
 

3. Carinski zastopnik                  (če obstaja) 

Ime: 

Ulica in številka: 

Država:     Poštna številka:  

Mesto: 

 

Identifikacija zastopnika: 

 

Številka EORI:  

7. Carinska nomenklatura  (obvezno) 

Označite nomenklaturo, v katero naj se uvrsti blago: 

 

Kombinirana nomenklatura (KN) 

TARIC 

Nomenklatura izvoznih nadomestil 

Drugo (opredelite): 

4. Kontaktna oseba, odgovorna za zahtevek (obvezno) (zaupno) 

Ime: 

Telefonska številka: 

Številka telefaksa: 

Elektronski naslov: 

8. Tarifna oznaka 

 

Navedite oznako carinske nomenklature, pod katero naj bi bilo blago 

uvrščeno v skladu s pričakovanji vložnika. 

 

 
5. Ponovna izdaja odločbe ZTI          (obvezno) 

Navedite, ali zahtevek zadeva ponovno izdajo odločbe ZTI. 

 

Da   Ne  

 

Če je odgovor „da“, navedite ustrezne podatke. 

Referenčna številka odločbe ZTI:  

 

Velja od:                 Leto         Mesec       Dan 

 

Tarifna oznaka:  

 

9. Opis blaga        (obvezno) 

Podroben 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. Vse 

podrobnosti, ki jih vložnik šteje za zaupne, je treba vnesti v polje 10 „Trgovsko ime in dodatne informacije“. 



10. Trgovsko ime in dodatne informacije (*)    (zaupno) 

Navedite vse podatke, za katere vložnik želi, da se obravnavajo zaupno, vključno z blagovno znamko blaga in številko modela blaga. 

 

11. Vzorci itd. 

Navedite, ali so kot priloge priloženi kakršni koli vzorci, fotografije, brošure ali drugi razpoložljivi dokumenti, ki so carinskim organom lahko v 

pomoč pri določitvi pravilne uvrstitve v carinsko nomenklaturo. 

Vzorci      Fotografije     Brošure     Drugo     

 

Želite vrnitev vzorcev? Da  Ne 

Posebni stroški, ki nastanejo carinskim organom zaradi analiz, poročil izvedencev ali vračila vzorcev, se lahko zaračunajo vložniku. 

12. Drugi zahtevki za ZTI in druge pridobljene ZTI    (obvezno) 

Navesti, če ste vložili zahtevek za ZTI ali pridobili ZTI za enako ali podobno blago pri drugem carinskem uradu ali v drugi državi članici.   

 

Da  Ne     Če je odgovor „da“, vpišite naslednje podatke: 

 

Država vložitve zahtevka:   

Kraj vložitve zahtevka:  

Datum vložitve zahtevka:   Leto         Mesec       Dan

Referenčna številka odločbe ZTI: 

Datum začetka veljavnosti odločbe: 

Leto         Mesec       Dan

Tarifna oznaka:  

Država vložitve zahtevka: 

Kraj vložitve zahtevka:  

Datum vložitve zahtevka: Leto         Mesec       Dan 

Referenčna številka odločbe ZTI: 

Datum začetka veljavnosti odločbe:   

Leto         Mesec       Dan

Tarifna oznaka:  

13. Odločbe ZTI, izdane drugim imetnikom      (obvezno) 

Navesti, ali vam je znano, ali so bili ZTI za enako ali podobno blago že izdani drugim imetnikom. 

 

Da   Ne   Če je odgovor „da“, vpišite naslednje podatke: 

 

Referenčna številka odločbe ZTI: 

Datum začetka veljavnosti odločbe:  

Leto         Mesec       Dan

Tarifna oznaka:  

Referenčna številka odločbe ZTI: 

Datum začetka veljavnosti odločbe:  

Leto         Mesec       Dan

Tarifna oznaka:  

14.  Ali ste seznanjeni z morebitnimi pravnimi ali upravnimi postopki v zvezi s tarifno uvrstitvijo, ki so v teku 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) 

 

Da  Ne   Če je odgovor „da“, vpišite naslednje podatke: 

 

Država:  

Naziv sodišča: 

Naslov sodišča: 

Referenčna številka zadeve: 

15. Datum in overitev         (obvezno) 

Datum:      Leto         Mesec       Dan

Podpis:  

Pomembna opomba 

Z overitvijo tega zahtevka vložnik prevzema odgovornost za točnost in popolnost 
podatkov v njem ter za vse dodatno zagotovljene informacije. Vložnik privoli, da se ti 

podatki in vse fotografije, slike, brošure itd. lahko shranijo v podatkovni zbirki 

Evropske komisije in da se podatki, vključno s fotografijami, slikami, brošurami itd., 
ki so priložene temu zahtevku ali jih pridobi (oziroma jih lahko pridobi) uprava in ki 

v okviru podatkovnih elementov 1, 2, 4 in 10 tega zahtevka niso označeni kot zaupni, 

javno objavijo na internetu. 

16.  Dodatne informacije 

(*) Če potrebujete več prostora, uporabite dodatni list. 
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