
 

 

 

Obrazec MO-Prijava (Prijava se predloži v dveh izvodih.) Priloga 3 

PRIJAVA DEJAVNOSTI PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV MAZALNIH OLJ 

   

Firma:       
Prejemna štampiljka  
carinskega organa 

Naslov:           

Davčna številka:       

  

E-naslov:       Telefon:       

I. Prijavljam se kot: (ustrezno označiti z X) 

 

   PROIZVAJALEC MAZALNIH OLJ 

    PRIDOBITELJ  MAZALNIH OLJ 

    PROIZVAJALEC IN PRIDOBITELJ 

MAZALNIH OLJ 

 

II. Vrsta vpisa (ustrezno označiti z X) 

   PRIGLASITEV ZAČETKA DEJAVNOSTI  

   PRIGLASITEV ZAČASNEGA PRENEHANJA DEJAVNOSTI 

   PRIGLASITEV PRENEHANJA DEJAVNOSTI  

                                                    (pod IV. se opišejo razlogi za prenehanje dejavnosti) 

Datum pričetka opravljanja dejavnosti:        

III. Dejavnost prijavitelja se nanaša na naslednjo vrsto mazalnih olj in tekočin: (ustrezno označiti z X v polju pred tarifno oznako
1
)  

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih, ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne 
sestavine teh proizvodov; razen odpadnih olj: 

     2710 19 81 – motorna olja, kompresijska mazalna olja, turbinska mazalna olja 

     2710 19 83 – tekočine za hidravlične namene 

     2710 19 85 – bela olja, tekoči parafin 

     2710 19 87 – olja za menjalnike in reduktorje 

     2710 19 91 – sredstva za obdelavo kovin, za ločevanje kalupov, antikorozivna olja 

     2710 19 93 – elektroizolacijska olja 

     2710 19 99 – druga mazalna in druga olja ter masti 

Mazalni preparati (vključno rezalna olja, preparati za popuščanje vijakov in matic, preparati zoper rjo in korozijo ter preparati 
za ločevanje kalupov na osnovi mazalnih sredstev) ter preparati, ki se uporabljajo za pooljitev in maščenje tekstilnih 
materialov, usnja, krzna ali drugih materialov, toda brez preparatov, ki vsebujejo 70 mas % ali več naftnega olja ali olj, 
dobljenih iz bituminoznih mineralov: 

    3403 19 90 –  drugi preparati, ki vsebujejo naftna olja ali olja iz bituminoznih materialov in, ki se ne uporabljajo  za                                  

obdelavo tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih materialov  

    3403 99 00 –  drugi preparati, ki ne vsebujejo naftna olja ali olja iz bituminoznih materialov in, ki se ne uporabljajo za                                   

obdelavo tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih materialov  

    3819 00 00 – tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki ne vsebujejo ali                                 

vsebujejo pod 70 mas % naftnega olja ali olj dobljenih iz bituminoznih mineralov 

IV. Opomba:       

 

 



 

 

 
 
Tarifna oznaka v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 948/2009, z dne 30. septembra 2009, o spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta 
(EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 287, z dne 30.10.2009) 
 

 

URADNI ZAZNAMEK 
Carinski organ: Datum registracije: 

Datum prejema: 
 

Registracija zavrnjena: 
 

Opomba: Vnesel v evidenco: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kraj in datum:       Pečat 

Potrjujem resničnost podatkov 

 
 
 
 

Podpis odgovorne osebe 


