
EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 4 

PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI 

 

Tarifna 

oznaka 

Poimenovanje Carinska 

stopnja/ 

posebna 

uvozna 

dajatev 

1 2 3 (1) 

 

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo 

fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, 

z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z 

dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom 

0403 10 –  Jogurt: 

 – –  aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov ali kakava: 

 – – –  v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo 

mlečnih maščob: 

0403 10 51 – – – –  do vključno 1,5 mas.%  118,00 SIT/kg 

0403 10 53 – – – –  več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%  118,00 SIT/kg 

0403 10 59 – – – –  več kot 27 mas.%  118,00 SIT/kg 

 – – –  drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob: 

0403 10 91 – – – –  do vključno 3 mas.%  118,00 SIT/kg 

0403 10 93 – – – –  več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%  118,00 SIT/kg 

0403 10 99 – – – –  več kot 6 mas.%  118,00 SIT/kg 

0403 90 –  Drugo: 

 – –  aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava: 

 – – –  v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo 

mlečnih maščob: 

0403 90 71 – – – –  do vključno 1,5 mas.%  167,00 SIT/kg 

0403 90 73 – – – –  več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%  167,00 SIT/kg 

0403 90 79 – – – –  več kot 27 mas.%  167,00 SIT/kg 

 – – –  drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob: 

0403 90 91 – – – –  do vključno 3 mas.%  167,00 SIT/kg 

0403 90 93 – – – –  več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%  167,00 SIT/kg 

0403 90 99 – – – –  več kot 6 mas.%  167,00 SIT/kg 

 

1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 

1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil   

1806 10 90 – –  ki vsebuje 80 mas.% ali več saharoze (vključno z 

invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, 

izražene kot saharoza  20.3 

 

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in 

sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava 

v prahu v količini manj kot 40 mas.%, preračunano na 

popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta 

na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 

brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega 

prahu v količini manj kot 5 mas.%, preračunano na popolnoma 

odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem 

mestu 

1901 10 00 –  Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na 

drobno  15.0 

1901 20 00 –  Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. 

št. 1905  15.0 

1901 90 –  Drugo: 

 – –  ekstrakt slada: 

1901 90 11 – – –  z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas.% ali več  15.0 

1901 90 19 – – –  drugo  15.0 



 – –  drugo: 

1901 90 91 – – –  ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, 

glukoze ali škroba, ali ki vsebuje manj kot 1,5 mas.% mlečnih 

maščob, manj kot 5 mas.% saharoze (vštevši invertni sladkor) 

ali izoglukoze, manj kot 5 mas.% glukoze ali škroba. Iz te tar. 

podšt. pa so izključeni prehrambeni preparati, če so v prahu in, 

če vsebujejo blago iz tar. št. 0401 do 0404  15.0 

1901 90 99 – – –  drugo  18.8 

 

 

1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, 

makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, 

pripravljen ali nepripravljen 

 –  Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene: 

1902 19 – –  druge: 

1902 19 10 – – –  ki ne vsebuje navadne pšenične moke ali zdroba  33.8 

1902 19 90 – – –  drugo  33.8 

1902 20 –  Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače 

pripravljene: 

 – –  druge: 

1902 20 91 – – –  kuhane  15.0 

1902 20 99 – – –  drugo  15.0 

1902 30 –  Druge testenine  15.0 

1902 40 –  Kuskus  9.0 

 

 

1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 

dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za 

farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in 

podobni izdelki 

1905 90 –  Drugo: 

 – –  drugo:  

 – – –  drugo: 

1905 90 90 – – – –  drugo  22.5 

 

 

2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; 

gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica 

2103 10 00 –  Sojina omaka  7.3 

2103 20 00 –  Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake  10.1 

2103 30 –  Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica  9.3 

2103 90 –  Drugo  10.0 

 

2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana 

sestavljena živila 

2104 10 –  Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe  10.5 

2104 20 00 –  Homogenizirana sestavljena živila  7.8 

 

2105 00 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava  20.3 

 

2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 

2106 90 –  Drugo: 

2106 90 10 – –  sirovi fondueji  4.5 

 – –  aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi: 

2106 90 30 – – –  izoglukozni sirupi  9.0 

 – – –  drugo: 

2106 90 51 – – – –  laktozni sirupi  9.0 

2106 90 55 – – – –  glukozni sirupi in maltodekstrinski sirup  9.0 



2106 90 59 – – – –  drugo  9.0 

 – –  drugo: 

2106 90 98 – – –  drugo  9.0 

iz 2106 90 98 10 – – – – dietetična hrana za ljudi s hudimi presnovnimi 

motnjami 
(2)

  pr 

 

_________________________________ 

 

(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je 

določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.  

(2) To so prehrambeni izdelki, ki se uživajo skozi usta, vključno po cevki po grlu, za ljudi s 

sledečimi hudimi presnovnimi motnjami: celiakija, fenilketonurija, diabetes, homocistinurija, 

motnje resorbcije hrane iz črevesja zaradi "kronove bolezni", po resekciji črevesja, pri hudih 

okvarah jeter, pri ledvični inusficienci, pri hudih alergijah na hrano in pri hudi podhranjenosti. V 

to skupino ne sodijo prehrambeni izdelki, ki so namenjeni: hujšanju, ojačanju mišičnega tkiva za 

športnike in izdelki, ki so namenjeni izboljšanju splošnega dobrega počutja telesa. 


